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Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar  

Självvärdering forskarutbildning 
 
Lärosäte: Linköpings universitet 
Forskarutbildningsämne: Maskinteknik – inriktning industriell produktion 
Licentiatexamen: Ja 
Doktorsexamen:  Ja 

 
Skriv en självvärdering per utbildning som leder fram till den examen som ska utvärderas. 
Självvärderingen baseras på bedömningsgrunder inom områdena: 
 

- Förutsättningar 
- Utformning, genomförande och resultat  
- Doktorandperspektiv  
- Arbetsliv och samverkan 

 
För en mer preciserad vägledning till lärosäten vad gäller bedömningsgrunder, se Vägledning för 
utvärdering av utbildning på forskarnivå.  
 

• Självvärderingen indelas i enlighet med rubrikerna som anges nedan. Eventuella 
underrubriker kan lärosätet fritt beslut om. 

• Lärosätet ombeds att göra en så reflekterande självvärdering som möjligt, identifiera styrkor 
och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra att hög kvalitet nås i utbildningen. 
Tyngdpunkten på självvärderingen ska ligga mer på värdering än på beskrivning. Lärosätet 
ombeds belysa med exempel. 

• Självvärderingen ska utgå från aktuella förhållanden för utbildningen 
• Självvärderingen ska inte överstiga 30 sidor exklusive efterfrågade bilagor. 
• Självvärderingen ska kunna stå för sig själv, d v s det ska inte inkluderas länkar. Om lärosätet 

anser att kursplaner krävs för att styrka det som står kan dessa laddas upp i UKÄ direkt. 
• Som bilaga till självvärderingen ifylls angivna tabeller och publikationslistor, se Bilaga 1 i 

vägledningen, Instruktion för bilagor till självvärderingen. 
• Samtliga tabeller laddas upp i Excelformat i UKÄ Direkt. Publikationslistor laddas upp i Word- 

eller PDF-format i UKÄ-Direkt.  
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Bakgrundsinformation 
 
Självvärderingen inleds med en beskrivning av forskarutbildningsämnet och 
utbildningen. Redogör övergripande för utbildningens organisation, upplägg och 
inriktning. Redogör även för hur länge utbildningen har getts vid lärosätet. 
 
De högskolor som har ett område för forskarutbildning, inom vilket ett 
forskarutbildningsämne som ska utvärderas ingår, beskriver det område ni har 
examenstillstånd inom och hur forskarutbildningsämnet förhåller sig till detta område 
 
Avdelningen Produktionsteknik var en av de ursprungliga avdelningarna när Linköpings tekniska 
högskola blev egen högskola år 1970. Avdelningen tillhörde då Institutionen för konstruktions- 
och produktionsteknik (IKP) Den första doktoranden vid Produktionsteknik antogs 1971 och 
den första disputationen ägde rum 1973. Under åren har det skett vissa namnbyten och 
organisationsförändringar innan avdelningen fick sitt nuvarande namn Industriell produktion vid 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Den produktionstekniska 
inriktningen har hela tiden primärt varit riktad mot verkstadsindustrin men har haft lite olika 
huvudfokus genom åren. 
 
Industriell produktion är idag ett självständigt forskarutbildningsämne som ingår som en inriktning 
inom forskarutbildningsämnet Maskinteknik. Ämnet Maskinteknik består, förutom av Industriell 
produktion, även de självständiga forskarutbildningsämnena: Fluida och mekatroniska system, 
Hållfasthetslära, Konstruktionsmaterial, Maskinkonstruktion, Mekanisk värmeteori och 
strömningslära samt Teknisk mekanik.  
 
Forskarutbildningsämnet Maskinteknik etablerades år 2016 vid Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling (IEI) efter ett beslut av tekniska fakulteten vid Linköpings universitet LiU. 
Grundtanken med sammanslagningen var att ytterligare stärka LiUs positionering som ledande 
akademisk aktör kring maskinteknik. Det större forskarutbildningsämnet ger fördelar när det 
gäller såväl möjligheter att ge kurser som tillgång till handledarresurser. 
 
IEI är LiU:s största institution med mer än 450 medarbetare, 21 avdelningar, 10 
forskarutbildningsämnen och en omsättning på cirka en halv miljard kronor. IEI bildades år 2007 
genom en sammanslagning av Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik (IKP) samt 
den Ekonomiska institutionen (EKI). Även avdelningar från andra institutioner sammanfördes 
och bildade IEI. Tanken var att skapa en större institution som kunde bättre underlätta, stödja 
och samordna grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Skapandet av större 
forskarutbildningsämnen är en del i denna strategi där Maskinteknik är det största 
forskarutbildningsämnet med sina 52 doktorander. 
 
Maskinteknik är ett grundläggande ingenjörsvetenskapligt ämne som kombinerar teknik, fysik, 
materialvetenskap och matematik för utveckling, tillverkning och drift av mekaniska eller 
mekatroniska system. Området innefattar centrala begrepp inom exempelvis mekanik, 
termodynamik, materialvetenskap, och strukturanalys kombinerat med mer tillämpade kunskaper 
inom områden som produktutveckling, konstruktionsteknik och produktionsteknik. 
 
Matematisk modellering är ofta centralt inom maskintekniken. Modeller av mekaniska system och 
processer utvärderas i datormiljö, och validering av modeller görs mot experiment och 
observationer. Inom maskinteknik används dessa kärnkompetenser tillsammans med verktyg och 
metoder för datorstödd konstruktion och produktutvecklingsmetodik för att utveckla och 
analysera produkter och system för hela dess livscykel. 
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Sedan den industriella revolutionen har maskinteknik varit ett centralt ämne för i stort sett all 
industri från traditionell tillverkande industri och energiproduktion till fordon, farkoster, robotar 
och konsumentprodukter.  
 
Forskarutbildningen vid Industriell produktion är starkt knuten till forskningen där alla doktorander 
deltar aktivt i forskningsprojekt. Under sin doktorandperiod kan doktoranderna att kunna ingå i 
flera på varandra följande forskningsprojekt. Doktorandernas forskningsinriktning är dock den 
samma även om de ingår i olika forskningsprojekt.  
 
Forskningen vid Industriell produktions bedrivs i huvudsak med finansiering av externa nationella 
och internationella forskningsanslag. Forskningen får ses som internationellt mycket framstående 
inom sina spetsområden. Vår forskning har en stark internationell förankring där både forskare 
och doktorander bedriver forskning i nära samarbete med internationella forskare. 
Forskargruppen har deltagit och deltar i ett flertal nationella och internationella 
forskningsprojekt. Samtliga handledare och doktorander inom avdelningen kommunicerar sin 
forskning på nationella och internationella konferenser förutom i vetenskapliga tidskrifter. Det är 
mycket viktigt att doktoranderna ges möjlighet att presentera sin forskning för det internationella 
forskarkollektivet. De får då återkoppling på sin forskning samt möjlighet att bygga upp sina egna 
nätverk. Industriell produktion har varit med och anordnat nationella (t.ex. Swedish Production 
Symposium) och internationella (t.ex. CIRP IPS2 samt ICoR) vetenskapliga konferenser, utöver 
deltagande såsom medlem i vetenskapliga kommittéer, sessionsordförande och inledningstalare 
på internationella konferenser deltagande i kommittéer för utveckling av nya internationella 
standarder för ISO, IEC, CEN/CELENEC, IEEE, granskare för forskningsprojekt för bl.a. 
VINNOVA, Energimyndigheten och KK-stiftelsen, redaktörer för tidskrifter, organisatörer för 
internationella doktorandkurser och sommarskolor. Ett aktuellt exempel på en internationell 
konferens som vi är med och anordnar är ”The 10th CIRP Conference on IPS2” , 29- 13 maj, 
2018.  
 
För att upprätthålla vår framgångsrika och internationellt etablerade forskning och 
forskarutbildning har Industriell produktion formerats i fyra nära relaterade och kopplade områden: 
 

1. Utveckling och drift av flexibel produktionsutrustning och intelligent automation  

2. Utveckling och drift av smarta produktionssystem  

3. Hållbar produktion, inklusive funktionsförsäljning och återtillverkning 

4. Produktframtagning samt konstruktion för olika typer av produktion.  

Utveckling och drift av flexibel produktionsutrustning och intelligent automation  

Vi har historiskt arbetat mycket med utveckling av flexibel produktionsutrustning och 
automation med hjälp av industrirobotar. Under senare år har vi alltmer kommit in på hur 
automation kan göras mer intelligent genom en ökad digitalisering. Vi är i dagsläget framstående 
inom det område som brukar benämnas Industri 4.0. Utveckling och drift av flexibel 
produktionsutrustning och intelligent automation är mycket tvärdisciplinärt vilket gjort att vi 
under åren samarbetat med många forskare från angränsande avdelningar inom Maskinteknik. 
Den avdelning som vi arbetat mest med är Maskinkonstruktion eftersom det krävs kunskap inom 
konstruktion för att kunna utveckla flexibel produktionsutrustning. Vi har därför haft flera 
bihandledare från Maskinkonstruktion. Det kan även nämnas att tre av universitetslektorerna på 
Maskinkonstruktion disputerade vid Industriell produktion, som då dock hade något av sina tidigare 
namn. Två av dem har tidigare även varit anställda på Industriell produktion. Ett annat exempel är 
att en våra tidigare doktorander numera är professor inom produktutveckling vid Mälardalens 
högskola. Det krävs kompetens inom många områden för att utveckla produktionsutrustning 
varför vi även samarbetat med forskare utanför Maskinteknikområdet som exempelvis datalogi 
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och reglerteknik. Den senaste rekryterade disputerade forskaren har sin bakgrund inom 
mekatronik. Vi har genom åren arbetat med företag som SAAB, Volvo Cars, Airbus, ABB 
Robotics, Yaskawa, etc. 
 
Utveckling och drift av smarta produktionssystem 
 
Vårt andra forskningsområde fokuserar på hur produktionsutrustning ska kunna användas så 
effektivt som möjligt. Hur ska produktionssystemen utformas och drivas, hur ser kopplingarna ut 
till resten av företaget, underleverantörer, kunder, omgivande samhälle, etc.. 
 
Begreppet smarta produktionssystem har blivit allt viktigare under senare år. Med smarta system 
menas att systemen karaktäriseras av: Self-Learning, Self-Organization, Self-Execution, Self-
Regulation och Customer-Centric. Mycket av det som brukar benämnas den fjärde industriella 
revolutionen eller Industri 4.0 ligger inom detta område. Även här har vi haft mycket samarbete 
med forskare inom och utom renodlade produktionsområdet. Det har varit från exempelvis 
Kommunikations- och transportsystem, produktionsekonomi samt arbetsvetenskap 
 
Industriell produktion är ledande inom detta forskningsområde och vår forskning är väl i nivå med 
de främsta. Det återspeglas också av den starka internationaliseringen av detta forskningsområde. 
Här samarbetar Industriell produktion med välkända universitet som Technische Universität 
München (TUM) (Tyskland), Thayer School of Engineering i Dartmouth (USA), Loughborough 
University (Storbritannien), Universidade Nova de Lisboa (Portugal), etc. Ett stort industriellt 
nätverk har byggts upp genom flera års samarbete inom internationella EU-finansierade projekt. 
Där ingår ett antal betydande tyska företag som ligger i framkant när det gäller forskning inom 
området, till exempel: FESTO, SICK, SAP, SIEMENS, etc .Vi är mycket efterfrågade som 
projektpartners tack vare vår kompetens inom design och implementering av avancerade 
”smarta” produktionssystem. 
 
Hållbar produktion, inklusive funktionsförsäljning och återtillverkning 
 
Vårt tredje forskningsområde kring hållbar produktion började växa fram redan i slutet av 
90:talet. Vi var exempelvis med myntade begreppen Supply Circle som ett alternativ till Supply 
Chain. Supply Circle var en föregångare till det nu så aktuella begreppet Circular Economy. Även 
forskning angående funktionsförsäljning och återtillverkning startade vid ungefär sammatid. 
Återtillverkning är en industriell process där använda produkter återställs i skick som nya eller 
bättre. Detta är en av grundpelarna för en cirkulär ekonomi. Hållbar produktion är även ett 
tillämpningsområde för vår forskning inom område 1 och 2 eftersom det finns ett stort behov av 
och potential för intelligent automation och smarta produktionssystem inom detta område. Idag 
utförs återtillverkning i huvudsak manuellt men om vi ska kunna fortsätta att utföra denna typ av 
produktion i Sverige måste automationsgraden öka för att minska kostnaderna och möta bristen 
på kvalificerad arbetskraft som kan utföra denna typ av arbete 
 
Inom Hållbar produktion har vi arbetat inom flera olika nationella och internationella 
forskningsprojekt inom återtillverkning och återvinning. Vi har deltagit i två EU-projekt, CAN-
Reman och ERN. Inom CAN-Reman har fokus varit på att förstå hur återtillverkare ska börja 
återtillverka värdefulla komponenter som använder CAN-bus systemet i bilar. Inom ERN – 
European Remanufacturing Network undersökte vi best practise inom affärsmodeller, 
konstruktion och produktion för att kunna boosta hela återtillverkningsindustrin i Europa. 
Dessutom har vi  tre pågående EU-projekt; CarE-Service, CIRCUIT och L4IDS. Inom 
CIRC€UIT - Circular European Economy Innovative Training Network stödjer vi företags 
utveckling av produkter och tjänster mot en mer cirkulär ekonomi. Nationellt leder vi två projekt 
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(KEAP och ÅterProdukt) som projekt som undersöker hur information från produktens 
livscykel kan användas för att främst kommunicera mellan produktutvecklare och återtillverkare 
för att i slutändan uppnå ekonomisk och ekologisk effektiv återtillverkning. Biträdande professor 
Erik Sundin leder dessutom projektet IQ – Intelligent Qleaning som går ut på att ta fram en 
hållbar industritvätt som rengör med ultrarent vatten istället för traditionella kemikalier. 
 
Inom detta område har vi sedan många år ett nära samarbete med bland annat Industriell 
miljöteknik vid IEI, främst genom att engagera bihandledare mellan våra ämnen. I ett fall har 
även en doktorand bytt huvudhandledare från Industriell miljöteknik till Industriell produktion. 
Även inom detta område har vi ett omfattande nätverk av företag vi samarbetar med, exempelvis 
TetraPak, Toyota Material Handling, Husqvarna, Scandi-Toner, Ståthöga MA Teknik, Qlean 
Scandinavia, Volvo, Electrolux, Kinnarps, Yaskawa Nordic, Inrego, Siemens etc.,  
 
Produktframtagning samt konstruktion för olika typer av produktion 
 
Det fjärde och sista forskningsområdet grundas i att det finns en mycket nära koppling mellan 
produktion och produktens utformning/konstruktion. Produktens konstruktion måste vara 
anpassad för produktion för att produktionen ska kunna bedrivas effektivt. Detta är speciellt 
viktigt när man vill öka automationsnivån i systemen. Design for Manufacturing and Assenbly 
(DFMA) har därför funnits med länge som forskningsområde inom Industriell produktion. Området 
har under åren vidgats till att även inbegripa Design for Remanufacturing (återtillverkning). 
Samarbete med maskinkonstruktion och Industriell miljöteknik är mycket naturligt inom detta 
område. Exempel på företag vi arbetat med är SAAB, Scania, Electrolux och ABB. 
 
All forskning vid Industriell produktion sker normalt i nära samarbete med industriföretag, där 
företagen är partners i forskningsprojekten. Företagen återfinns främst inom följande 
industrisektorer: 

 
• Verkstadsindustri, (flyg, fordon, etc) 
• Tillverkare av produktionsutrustning och informationsteknologi för produktion. 
• Leverantörer och utvecklare av produktionssystem 
• Återtillverkande företag 
• Återvinningsföretag  
• Bioteknik företag 

 
Huvudfokus ligger på produktion av fysiska verkstadstekniska produkter men vår generiska 
kunskaper har även funnit tillämpningar inom exempelvis återvinning och bioteknik. 
 
Forskare vid Industriell produktion har varit mycket involverat i initiering, operationalisering och 
ledning av ett antal nationella forskningsprogram och forskarskolor inom forskningsområdet 
produktion med i huvudsaklig inriktning mot verkstadsindustrin. Det startade med Proper (år 
1998 – 2004) som följdes av ProViking (år 2003 – 2013) och sedemera av det nu pågående 
Produktion2030 (år 2013-) som är ett av Vinnova:s strategiska innovationsprogram. Proper och 
ProViking finansierades av Stiftelsen för strategisk Forskning (SSF). Alla dessa har varit en 
kombination av forskningsprogram och forskarskolor, dvs det har både funnits forskningsmedel 
och medel för utveckling av nationella forskarutbildningskurser inom forskiproduktion. Det kan 
exempelvis nämnas att vår dåvarande ämnesföreträdare Christer Johansson var projektledare och 
föreståndare för PROPER.  
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Anställningsbarheten för de vid Industriell produktion disputerade forskarna är mycket hög inom 
akademien och privat sektor. Baksidan av detta är att det kan vara svårt att behålla duktiga 
nydisputerade personer som lärare och forskare vid den egna avdelningen. De kan ofta välja 
mellan olika erbjudanden från såväl akademi som industri. Fem av våra forna doktorander idag är 
professorer, två av dessa är kvinnor, och två ytterligare doktorander är biträdande professorer på 
olika säten i Sverige. För ytterligare presentation kring detta, se avsnittet om arbetslivets 
perspektiv. 
 
LiUs organisation avseende forskarutbildning relaterad till Industriell produktion. 
 
I tabell 1 nedan redogörs översiktlig för de olika rollerna i LiUs organisation (universitet, fakultet, 
institution, avdelning, forskarutbildningsämne) avseende forskarutbildning relaterad till Industriell 
produktion.  
 
Tabell 1. LiUs struktur gällande forskarutbildning inom Industriell produktion. 

Enhet Beskrivning 
Lärosäte Linköpings universitet 
Uppgift Universitetsgemensam policy för handledning (den beslutas av varje 

fakultet och små avvikelser kan förekomma). Arrangerar universitets 
gemensamma handledarutbildning. 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Genomför undersökning bland alla forskarstuderande vartannat år 
(enkät). 

Fakultet Tekniska fakulteten (Tekfak) är en av fyra fakulteter vid LiU. 
(Avdelningarna inom Maskinteknik tillhör alla Tekfak) 

Uppgift Fakultetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
forskarutbildningarnas genomförande och kvalitet. För att säkerställa 
att forskarutbildningarna håller hög kvalitet har styrelsen inrättat en 
forskarutbildningsnämnd (FUN) som  
- föreslår till fakultetsstyrelsen ämnen samt allmän studieplan för 

utbildning på forskarnivå inom fakultetens ansvarsområde  
- beaktar närmare föreskrifter för tillträde till forskarutbildning 
- beslutar om närmare föreskrifter för utbildningens 

genomförande samt rutiner för examination, tillgodoräknande, 
upprättande och uppföljning av individuell studieplan  

- beslutar om föreskrifter i fakultetens studiehandbok för 
forskarutbildning 

- beslutar om tidpunkt för disputationer och utser 
fakultetsopponent och betygsnämnd 

- regelbundet arrangerar fakultetsövergripande 
forskarstudierektorsmöten 

- arrangerar årlig forskarutbildningsdag 
- arrangerar fakultetsobligatoriska kurser 
- organiserar fakultetsspecifik forskarhandledarutbildning 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

FUN följer fortlöpande upp fakultetens forskarutbildningar, dess 
handläggning och organisation vid institutioner och inom 
fakultetskansli. Vid behov initierar FUN förändringar. FUN följer 
varje vår upp samtliga forskarstuderandes ISP och eventuella 
avvikelser. FUN besöker regelbundet de olika forskarutbildningarna. 
FUN upprättar, beslutar och följer upp handlingsplan med anledning 
av doktorandundersökningen vartannat år. 
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Den 
forskarstuderandes 
relation till enheten 

De forskarstuderande är representerade i såväl fakultetsstyrelse som i 
FUN. 

Resurser Prodekan med ansvar för forskarutbildning 
Utbildningsledare för forskarutbildning 

Institution  Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) är 
den största av 14 institutioner vid Linköpings universitet. 

Uppgift Antar forskarstuderande och anställer doktorander. Det vardagliga 
arbetet för respektive forskarutbildning har fakultetsstyrelsen 
delegerat till den institution där forskarutbildningen är placerad. 
Detta innefattar: 
- antagning (prefekt)  
- utse handledare (prefekt) 
- administration av forskarutbildning 
- upprättande av individuell studieplan (ISP) 
- tillgodoräknande 
- beställer vissa kurser 
Forskarutbildningsrådet vid IEI 
- antar kursplaner 
- initierar gemensamma kurser 
- ordnar workshops 
- följa upp och granska ISP:ar generellt 
- samverka med doktorandnätverket och studentkårerna 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Forskarutbildningsrådet (FUR)  
- granskar kursplaner 
- hanterar åtgärdsplan utifrån doktorandenkäten och följer upp 

densamma 
- utgör ett diskussionsforum tvärs institutionens stora spann av 

forskarutbildningar 
Forskarstudierektorer (FUS) granskar individuella studieplaner. 
FUS granskar och beslutar om tillgodoräknandeärenden med 
undantag av de fakultetsobligatoriska kurserna där beslut ligger på 
fakultetsnivå. 

Resurser Prefekt 
Proprefekt med ansvar för forskarutbildning 
Forskarstudierektorer (FUS)  
Forskarutbildningskoordinator 
Forskarutbildningsrådet (FUR) har tre möten per termin och består 
av 
- Proprefekt (ordf.)  
- 6 seniora handledare 
- 3 forskarstuderande med ersättare (utses av doktorandnätverket) 
- + FUS:ar (adjungerade) och sekreterare 

Avdelning (inom 
inst.) 

Avdelningen Industriell produktion är en av 21 avdelningar vid 
IEI(innefattande avdelningen Industriell produktion). 

Uppgift Ger forskarutbildningskurser. Ger den forskarstuderande uppdrag, 
primärt inom grundutbildning i form av institutionstjänstgöring. 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Arbetsmiljöansvar 
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Den 
forskarstuderandes 
relation till enheten 

En forskarstuderande tillhör en avdelning men är anställd vid 
institutionen. Det är på avdelningen den forskarstuderande vanligen 
har sin vardag och verksamhet. 

Resurser Avdelningschef 
Studierektor för grundutbildningen 

Forskarutbildnings-
ämne 

Vid IEI finns tio forskarutbildningsämnen. Inom Teknisk fakultet 
finns fyra av dess 
- Design, Hållbara system, Industriell ekonomi samt 

Maskinteknik (innefattande Industriell produktion) 
Uppgift Bedriver forskarutbildning 

Handleder/examinerar 
Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Följer löpande upp forskarstuderandes progression och prestation. 

Den 
forskarstuderandes 
relation till enheten 

Identifierar sig med. 

Resurser Handledare 
Handledarkollektiv 
Forskarstuderande 

 
Inom Tekniska fakultetens Forskarutbildningsnämnd (FUN) vid LiU, ligger ansvaret att besluta 
om närmare föreskrifter för utbildningens genomförande, rutiner för examination, 
tillgodoräknande, upprättande och uppföljning av individuell studieplan samt att besluta om 
föreskrifter i fakultetens studiehandbok för forskarutbildning, se tabell 2. FUN beslutar även om 
tidpunkt för disputation samt utser ordförande, fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd. 
 
Uppföljning av avhandlingen: Inför varje disputation skriver huvudhandledare och 
forskarstuderande under en anmälan om disputation till FUN. Denna anmälan innehåller bl.a. 
förslag på opponent och ledamöter i betygsnämnd samt en motivering för dessa. Dessutom 
innehåller den en sammanfattning av avhandlingen, en lista på ingående publikationer, 
redovisning av genomförda kurser och senaste versionen av den individuella studieplanen. 
Huvudhandledaren kallas därefter till ett möte med FUN, eller nämndens ordförande, där man 
går igenom materialet. FUN (eller dess ordförande) beslutar därefter om opponent och 
betygsnämndsledamöter efter att ha bedömt dels deras kompetens i relation till avhandlingen och 
dels säkerställt att jäv inte föreligger. I december 2016 beslutades i FUN att avhandlingarna ska 
förhandsgranskas av de ordinarie betygsnämndsledamöterna. Denna rutin infördes från och med 
höstterminen 2017. Förhandsgranskningen innebär att varje ledamot ska ta ställning till huruvida 
avhandlingen håller sådan kvalitet att den kan läggas fram och försvaras vid en offentlig 
disputation. Utlåtandena skickas in till, och sammanställs av, fakultetskansliet som därmed kan 
övervaka kvaliteten på avhandlingarna inom fakulteten.  
 
Vid varje institution inom fakultetens verksamhetsområde finns en eller två 
forskarstudierektor/er som ansvarar för den löpande verksamheten inom institutionens 
forskarutbildning, t ex att de individuella studieplanerna regelbundet följs upp och revideras. 
Forskarstudierektorn ansvarar också för informationsutbytet mellan fakulteten å ena sidan och 
institutionens handledare och doktorander å andra sidan. Forskarstudierektorerna har 
regelbundna möten med prodekanen för forskarutbildning och fakultetens utbildningsledare för 
forskarutbildning.  
 
Doktorandens individuella studieplan (ISP) klargör lärosätets skyldigheter mot doktoranden med 
avseende på handledningens omfattning och att ge goda förutsättningar att uppfylla samtliga 
lärandemål för utbildningen. Prefekten garanterar att institutionen och avdelningen tillhandahåller 
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resurser för utbildningens genomförande vad avser arbetsvillkor, forskningsmiljö, tillgång till 
arbetsrum och övriga lokaler, kontorsutrustning och utrustning för forskning, deltagande i 
personalaktiviteter och tillgång till handledning. 
 
Doktorandernas ISP revideras vid behov, men minst en gång per år, och revideringen fastställs av 
prefekt. Vid revideringstillfället lämnar doktoranden och handledarna vid behov återkoppling till 
prefekt avseende handledningens omfattning. Doktorand och handledare har ett strukturerat 
uppföljningssamtal en gång per år i samband med uppdatering av ISPn. Vidare säkerställs det i 
ISPn att ett karriärsamtal hållits med doktorander som inom kort ska disputera eller försvara sin 
licentiatavhandling. Att samtalet har genomförts rapporteras via ISPn till prefekt.  
 
Doktorandernas ISP revideras vid behov men minst en gång per år. Då följs tidigare arbete upp 
och nya delmål utformas i relation till utbildningens övergripande mål. Doktoranden och 
handledarna utvärderar och återkopplar om handledningens omfattning. Att revidera ISP blir ett 
strukturerat uppföljningssamtal en gång per år. Vid IEI finns en mall för utformning av ISP. 
Varje ny ISP fastställs av prefekt. Vid revidering av doktorandens ISP följer prefekt upp huruvida 
utbildningen har fortlöpt enligt plan. Om det framkommer att utbildningen inte fortlöper enligt 
plan, begär prefekt in en åtgärdsplan från handledarna samt att studierektor får till uppgift att ha 
en dialog med doktoranden för att identifiera eventuella problem med handledningen. Vidare 
säkerställs det i ISPn att ett karriärsamtal hållits med doktorander som inom kort ska disputera 
eller försvara sin licentiatavhandling. Att samtalet har genomförts rapporteras via ISPn till 
prefekt.  
 
Som stöd för att genomföra en god handledning anordnas vid behov vid institutionen en kurs, 
introduktion för nya handledare samt en introduktionskurs för nya doktorander. Som ytterligare 
stöd för handledare finns en checklista vid institutionen, samt en Policy för handledning inom 
forskarutbildningen vid fakulteten, se tabell 2. 
 
Kvaliteten i handledningen följs systematiskt upp på flera sätt. Till forskarutbildningen finns två 
forskarutbilningsstudierektorer vars uppgift är att ha en dialog med doktorander och handledare 
för att identifiera kvalitetsaspekter i handledningen. LiU erbjuder också, som nämnts ovan, 
pedagogiska kurser i doktorandhandledning, vilken är obligatorisk för den som är 
huvudhandledare. Studeranderepresentant(-er) i FUN har också bland annat till uppgift att delge 
FUN eventuella brister eller problem i doktorandernas utbildningsmiljö 
 
Vartannat år genomför LiU en doktorandundersökning (enkät), utifrån vilken prefekt tillsammans 
med FUS och FUR formulerar en handlingsplan. Vid Industriell produktion följs årligen alla 
medarbetares (inklusive doktoranders) arbetsmiljö upp med utgångspunkt ifrån 
medarbetarundersökningen. Efter varje sådan enkät sätts en grupp samman vid avdelningen, där 
avdelningschef och representanter för både handledare- och doktorandkollektivet är delaktiga. 
Resultatet från detta blir en handlingsplan som kommuniceras vid avdelningens avdelningsmöten 
och operationaliseras. Återkoppling av dessa kvalitetsutvecklande aktiviteter och uppföljning sker 
centralt på institutionsnivå och kommuniceras sedan med de forskarstuderande och deras 
handledare. Detta ansvarar prefekten för. 
 
Analys och värdering  
Vi bedömer att LiU och Tekniska fakulteten samt IEI har goda möjligheter att identifiera 
eventuella brister i handledning, eftersom det dels sker en dialog mellan studierektorer och 
doktorander, och dels eftersom det sker en årligen återkommande rapportering till prefekt genom 
revidering av ISP.  
 
Forskarstudierektorsbemanningen bedömer vi vara fullgod för institutionen. För att strukturera 
planering och uppföljning i ISPn finns en mall utvecklad på institutionen och bedöms vara ett 
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mycket väl fungerade verktyg. ISP:erna signeras formellt av prefekt, men granskas innan det av en 
av de två verksamma studierektorerna, koordinatorn för forskarbildningar och vid behov även 
pro-prefekt med särskilt ansvar för forskarutbilningen. Det bedömer vi vara ytterligare en styrka i 
forskarutbildningen, vilken stödjer handledarna samt bidrar till kvalitet och lika behandling.  
 
Tack vare den årliga revidering av samtliga doktoranders ISP:er och tack vare fakultetens årliga 
uppföljning av samtliga doktoranders ISP:er, bedöms nuvarande rutiner vara väl fungerande. 
Doktorandundersökningen som genomförs vartannat år bedömer vi ger goda insikter i 
doktorandens arbetsmiljö kopplad till forskarutbildningen. Återkoppling på kvalitetsutvecklande 
åtgärder, utifrån doktorandundersökningen, ges till doktorander och till handledarna vid 
avdelningsmöten, genom doktorandnätverket samt vid FUR. 
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Personal 
 
Beskriv, analysera och värdera. Redogör för styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra en 
hög kvalitet nås i utbildningen. Belys med hjälp av exempel. Relatera till ifylld och bilagd tabell över 
handledare och lärare. 
 

Bedömningsgrund: 
Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga/konstnärliga, 
pedagogiska) är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort 
och lång sikt. 

 
Vid LiU är kravet på huvudhandledare ska ha minst docentkompetens, gått handledarkurs och 
anställd vid LiU. Vad gäller bihandledare ska denne ha minst doktorsexamen och behöver inte 
vara anställd vid LiU. Vidare anges i utbildningsordningen att minst en av handledarna ska ha 
genomgått en kurs i forskarhandledning. 
 
De forskarstuderande i Industriell produktion har under de åren 2016 – 2018 haft handledning av 11 
olika interna och externa handledarkompetenta personer med relevanta expertkunskaper. Genom 
nyrekryteringar har vi nu dessutom tillgång till ytterligare 2 interna handledare. Tabell 2 redovisar 
dessa uppdelade på akademisk grad.  
 
Tabell 2. Handledare i doktorandernas miljö uppdelat på akademisk grad 2016 – 2018 
 
Akademisk 
grad 

Antal 
handledare 
anställda vid 
Industriell 
produktion 

Antal bi-
handledare 
anställda vid 
Maskinteknik 
men inte vid 
Industriell 
produktion 
 

Antal bi-
handledare 
anställda vid 
IEI men inte 
vid Industriell 
produktion 
eller 
Maskinteknik 

Antal bi-
handledare 
anställda 
utanför IEI 
men inom 
LiU 

Antal bi-
handledare 
anställda 
utanför 
LiU 

Professor 1 1    
Biträdande 
professor 

1     

Docent 1 1 3 1 1 
Doktor 2    1 
Totalt 5 2 3 1 2 

 
Det kan påpekas att den biträdande professorn vid Industriell produktion har granskats och 
befunnits professorskompetent vid Luleå tekniska universitet, KTH samt Örebro universitet. 
Han erbjöds tjänsten vid Örebro universitet men tackade nej till den. De två doktorerna vid 
Industriell produktion är relativt nyanställda och har ännu inte hunnit bli aktiva som 
bihandledare. De uppfyller dock kraven för att vara bihandledare. 
 
Att Industriell produktion är en inriktning inom Maskinteknik gör att antalet potentiella handledare i 
forskarutbildningsämnet är större än vad som nämndes ovan, även det framgår av den bilagda 
tabell 3. Totalt är i dagsläget 5 potentiell handledare anställda vid Industriell produktion, dessutom 
finns det ytterligare 8 externa bihandledare som är eller har varit aktiva under perioden 2016 - 
2018. Bihandledare hämtas dock inte bara från Maskinteknik utan från andra avdelningar och 
inom IEI samt LiU Vi har även en bihandledare som är avdelningschef och senior forskare vid 
Swerea/SICOMP samt en forskningsledare från Universität Bayreuth i Tyskland. 
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Normalt har de forskarstuderande numera tre handledare, en huvudhandledare och två 
bihandledare. Handledargruppen utformas så att handledarna har kompletterande relevant 
kompetens och erfarenhet. Detta för att säkerställa kvaliteten i handledningen samt för att kunna 
bedöma olika aspekter av avhandlingens kvalitet. 
 
De flesta handledningstillfällena ges av huvudhandledaren men det genomförs ett större antal 
gemensamma handledningstillfällen tillsammans med hela handledargruppen. . Ett naturligt 
tillfälle för hela handledargruppen att träffas är när ISP:n revideras och mer strategiska beslut om 
inriktningen på arbetet diskuteras och planeras. Erfarenheten är även att vid den slutliga 
sammanställningen av avhandlingarna behövs många gemensamma möten för att säkerställa 
kvaliteten på avhandlingen. 
 
När det gäller de tre möjliga huvudhandledarna så är professor Mats Björkman är avdelningschef 
sedan 2001. Han har en mycket stor erfarenhet av handledning av doktorander. Han har varit 
huvudhandledare fram till 12 doktorsexamina samt 3 licentiatexamina där doktoranden inte 
fortsatte till doktorsexamen. Bihandledare fram till 7 doktorsexamina, inklusive en på KTH, samt 
2 licentiatexamina. I dagsläget är han bihandledare för 4 doktorander. Bland övriga meriter kan 
nämnas att han varit ordförande för Svenska produktionsakademien, är medlem i Forsknings och 
Innovationsrådet för Produktion2030 och styrelsemedlem i Produktionslyftet. Han har varit 
mycket involverad i ledande positioner i de tidigare forskarskolorna PROPER och ProViking. 
Han var även styrelsemedlem i EPROPER som var en forskarskola inom elektronikproduktion 
finansierad av SSF. Han har under åren varit projektledare för ett stort antal forskningsprojekt. 
År 2015 erhöll han Åke Svensson priset som utdelades av SAAB. Motiveringen löd: “The prize is 
awarded for important research on Flexible Assembly, providing leaps in cost efficiency and lead 
time gains for Industrialization of short series products. For a couple of decades Professor 
Bjorkman has worked closely with Swedish and European industry and together with his group 
performed research that enables important gains. The research includes contributions in flexible 
assembly tooling, high precision industrial robot positioning and design for manufacturing - 
always with a strong attention to industrial relevance.”  
 
Luis Ribeiro som är universitetslektor (docent) vid Industriell produktion är redan vid 35 års ålder 
Senior Member av IEEE. Han tillhör Industrial Electronics Society där han är involverad i ett 
flertal aktiviteter. Han är ofta teknisk ordförande i flera av organisationens konferenser, till 
exempel: International Conference on Industrial Informatics (INDIN) och den nybildade: 
International Conference on Industrial Cyber-Physical Systems (ICPS). Han är även en 
återkommande medlem ”technical program committees” för flera andra IEEE-konferenser. 
Inom ramen för IEEE är han medlem i följande tekniska kommittéer: Industriella Cyber-Physical 
Systems, Cybernetics for Intelligent Industrial Systems, Industrial Agents. Dessa kommittéer är 
aktiva inom flera områden. En särskild viktig verksamhet som sponsras av den tekniska 
kommittén för Industrial Agents är det pågående arbetet med att skapa den nya standarder. Det 
finns en arbetgrupp som heter IEEE P2660.1 Working Group – Recommendation Practices on 
Industrial Agents: Integration of Software Agents and Low Level Automation Functions from 
the IEEE Standards Association. Luis Ribeiro är ordföranden för Factory Automation Subgroup. 
 
Luis Ribeiro är ofta granskare för flera internationella vetenskapliga tidskrifter med high impact 
factor från IEEE, Elsevier och Springer. Några av tidskrifterna där Luis Ribeiro ofta är engagerad 
som granskare är: IEEE Transactions on Industrial Informatics, ELSEVIER Engineering 
Applications of Artificial Intelligence, ELSEVIER Journal of Robotics och Computer Integrated 
Manufacturing, IEEE Systems Journal.  
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Sedan 2014 utför han i genomsnitt 10 tidskiftsgranskningar per år samt 16 för internationella 
konferenser. Luis Ribeiro har också agerat gästredaktör för den prestigefyllda IEEE Transactions 
on Industrial Informatics Journal för den speciella sektionen Smart Agents och Cyber-Physical 
Systems för framtida industriella system. Luis Ribeiro är även medlem i Tekniska Rådgivande 
kommittén för det svenska initiativet Civilingenjör 4.0 (2017-2021) och ansvarig för att skapa en 
av de fyra första pilotmodulerna  
 
Erik Sundin är Biträdande professor inom Hållbar Produktion och skrev sin doktorsavhandling 
inom återtillverkning med titeln: Product and Process Design for Successful 
Remanufacturing. Hans avhandling har laddats ned över 15 000 gånger vilket är den 14:e mest 
nedladdande sammanläggningsavhandlingen på Linköping Universitet. Det mesta av Eriks 
forskning har fokuserats kring återtillverkning men på senare tid har även hållbar produktion och 
utveckling av produkt- och tjänsteerbjudanden tagit mer plats. Erik har arbetat inom flera olika 
nationella och internationella forskningsprojekt inom återtillverkning och återvinning. Han har 
deltagit i två EU-projekt, CAN-Reman och ERN. Inom CAN-Reman har fokus varit på att 
förstå hur återtillverkare ska börja återtillverka värdefulla komponenter som använder CAN-bus 
systemet i bilar. Inom ERN – European Remanufacturing Network håller vi på att undersöka 
best practise inom affärsmodeller, konstruktion och produktion för att kunna boosta hela 
återtillverkningsindustrin i Europa. Inom CIRC€UIT - Circular European Economy 
Innovative Training Network stödjer vi företags utveckling av produkter och tjänster mot en 
mer cirkulär ekonomi. Nationellt leder Erik två projekt (KEAP och ÅterProdukt) som projekt 
som undersöker hur information från produktens livscykel kan användas för att främst 
kommunicera mellan produktutvecklare och återtillverkare för att i slutändan uppnå ekonomisk 
och ekologisk effektiv återtillverkning. Han leder dessutom projektet IQ – Intelligent Qleaning 
som går ut på att ta fram en hållbar industritvätt som rengör med ultrarent vatten istället för 
traditionella kemikalier. 
 
Inom återtillverkningsforskningen har industriella besök och forskning utförts i Kanada (2003), 
USA (2006), Japan (2003-) och Tyskland (2006-) vilket hittills har resulterat i ett beviljat EU-
projekt från EraSME med forskare/företag i Tyskland och Spanien kallat CAN-REMAN samt 
ERN. Exempel på samarbeten: 

• Gästforskare Post Doc Dr Lee Hui Mien från SIMTech (Singapore) under 2012 
• Bidragit till uppstarten av Journal of Remanufacturing, Springer verlag (regional editor) 
• Startat upp ett internationellt forskarnätverk som heter The International PSS Design 

Research Community med forskare från Japan, Tyskland, Danmark, Frankrike och 
Sverige.  

• Arrangerat internationell workshop och konferens i Linköping: CIRP IPS2 i Linköping, 
2010 och 2018 samt International Conference on Remanufacturing (ICoR) 2017. 

• Arrangerat internationell konferens i Amsterdam: ICOR 2015. 
• Medverkat som internationell expert med att ta fram en ny ISO-standarder: ISO14006 

och ISO19991. 
• Expertgruppsledare för Cirkulära produkter och tjänster inom VINNOVAs strategiska 

innovations program, Produktion2030, fr.o.m. 2015. 
 

Vetenskapliga priser och utmärkelser 
• “Best-paper-award” för artiklarna "Exploring the Use of Product Life-Cycle 

Information in Two Value Chains Including Remanufacturing” vid “EcoDesign-13”, 
December 4-6, Jeju City, Sydkorea och "Reverse logistic challenges within the 
remanufacturing of automotive components" vid ICOR-2011, Glasgow, Skottland. 
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• 2010 års utmärkelse ”Award for Excellence” av Emerald för sin artikel ”Product design 
for product/service systems – design experiences from Swedish industry”. Artikeln 
publicerades år 2009 i Journal of Manufacturing Technology Management. 

• Utnämnd till ”Framtidens forskningsledare” vid Linköpings Tekniska Högskola, 2009. 
• Utnämnd till samordnare av all forskning inom Europa inom ämnet Återtillverkning som 

ska ha ett nära samarbete med Europeiska återtillverkare, år 2018-2020. 
 

Erik är granskare för 9 olika tidskrifter: Journal of Cleaner Production, Journal of 
Remanufacturing, Assembly Automation, International Journal of Sustainable Engineering, 
International Journal of Production Economics, Journal of Manufacturing Technology 
Management, Journal of Engineering Design, Environmental Informatics och International 
Journal of Automation Technology. 
 
Erik har varot ledamot/opponent för 13 licentiat/doktorsframläggningar 
 
Samverkan med det omgivande samhället 

• Medförfattat 3 populärvetenskapliga artiklar om funktionsförsäljning i tidningen 
Uppfinnaren och Konstruktören (2012) samt om återtillverkning i tidningen Miljö & 
Utveckling (2014). 

• Medverkat i populärvetenskapliga artiklar med SOFIQ-projektet i Östgöta 
Correspondenten (2007-12-22), Företagarna (2008:2), Verkstäderna (2008:5), 
NyTeknik (2008-09-10 och 2010-12-08) och Dagens Industri (2009-01-13). 

• Utvecklat en workshopserie inom integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden för små- 
och medelstora svenska företag i Åtvidaberg och i Roslagen under 2006-2008. 

• Inbjuden talare till; forskningspresentationer vid SIMTech (Singapore, 2008), 
Plastdagarna (Jönköping, 2007), Avfall Sverige (Göteborg, 2007), Earth Day 
(Rochester Institute of Technology, USA, 2007), Lönsam Eftermarknad (Stockholm, 
2006), Plast- och Kemiföretagens årsmöte (Stockholm, 2005), World 
Remanufacturing Summit (Bayreuth, 2012; Shanghai, 2013; Rochester, 2014), 
Kronprinsessan Victorias besök vid LiU (Norrköping, 2014), Miljöaktuellts tema-
dag ”Imorgon Grön” (Sthlm, 2014), Sveriges Ingenjörers Miljödag (Sthlm, 2015), 
Hållbara Interiörer (Sthlm, 2015) 

• DFA workshops med Scania och SAAB (2012) samt Återtillverkning med TetraPak 
(2012) och Partnertech (2013). 

• Samtliga forskningsprojekt har haft deltagande företag med minst 50% 
medfinansiering 

 
Erik har följande erfarenheter av doktorandhandledning: 
 
Avslutade 
Bihandledare för Johan Östlin (2008) teknisk doktor 
Bihandledare för Shuguo Wei (2015) teknisk doktor 
Bihandledare för Sara Nilsson (2017) teknisk licenciat 
Huvudhandledare för Hui Mien Lee (2012) post doc 
Huvudhandledare för Kristofer Elo (2013) teknisk licenciat 
 
Nuvarande 
Huvudhandledare för Louise Lindkvist (2014) teknisk licenciat, (planerad 2019) teknisk doktor 
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Huvudhandledare för Jelena Kurilova-Palisaitiene (2015), teknisk licenciat, (planerad 2018) 
teknisk doktor 
Huvudhandledare för Fredrik Paulson (planerad 2018) teknisk licenciat 
Huvudhandledare för Robert Casper (planerad 2020) teknisk doktor 
Huvudhandledare för Beatriz Pozo Arcos (planerad 2020) teknisk doktor 
 
 
I tabell X nedan visas en bibliometrisk analys av Industriell produktions. Drygt XX % av 
publikationerna författas av forskarstuderande i samarbete med handledare samt post-
doc/forskarassistenter. Många av artiklarna författas till stora delar av doktorander, normalt 
tillsammans med handledare, och är därför en integrerad del av forskarutbildningen. Tabell 1 
visar den bibliometriska analysen för Industriell produktion för de senaste fem respektive tio åren. 
 
Tabell 1. Bibliometrisk analys av Industriell produktion. 
 
 
 
Analys och värdering 

Industriell produktion är inne i en generationsväxling när det gäller antalet lärare, forskare och 
handledare, det finns i dagsläget 3 handledare med minst docentkompetens samt 2 ytterligare som 
är disputerade. Båda forskarna som inte har docentkompetens har stor erfarenhet från arbete 
inom industrin men har ännu inte hunnit verka som bihandledare. Den ena har dock stor 
erfarenhet av att handleda studentprojekt och examensarbeten/masteruppsatser. Avsikten är att 
anställa ytterligare två yngre forskare som kan fungera som bihandledare. Som aktiva handledare 
för doktorander inom Industriell produktion finns det även 3 professorer och 4 lektorer varav 2 
har docentkompetens. Dessa har sin anställning utanför avdelningen. I sin helhet menar vi att 
antalet handledare som Industriell produktion har tillgång till är tillfredställande genom vårt 
samarbete inom Maskinteknik, IEI, LiU och utanför LiU, se tabell 2 samt tabell 3 i bilagan. Alla 
forskarstuderande har i dagsläget en handledargrupp om tre personer. Handledarnas samlade 
kompetens är tillräckligt hög för att ge doktoranderna en forskarutbildning av hög kvalitet inom 
Industriell produktion. Avsikten är dock att antalet handledare anställda vid Industriell produktion 
kommer att öka och kompetenserna i handledarkollektivet kommer att fördjupats och breddats. 
Vi arbetar kontinuerligt för att upprätthålla och utveckla handledarnas kompetenser genom att 
rekrytera dem som bidrar till utbildningskvalitet och att vi kontinuerligt möts och diskuterar våra 
roller som handledare. Handledarnas nationella och internationella förankring i ämnets 
forskningsfronter gagnar också en god vägledning i att identifiera forskningsfrågor, bygga nätverk 
och kritiskt granska prestationer i forskarutbildningen.  
 
Kontinuerliga diskussioner genomförs för strategisk och långsiktig kompetensförsörjning mellan 
prefekten och HR-konsulterna på Institutionen för IEI och de tre seniora 
forskningsledarna/huvudhandledarna (minst docentkompetens) vid Industriell produktion. 
Avdelningens personalresurser studeras individuellt utifrån kompetens och åldersstruktur samt 
lika villkor, och bedöms mot Industriell produktions volym och kommande behov inom 
grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Därefter genomförs strategiskt långsiktiga 
kompetensförsörjningsplaner där säkring av stabilitet i handledarresurser är en del. Vi bevakar 
ständigt möjligheten att rekrytera personal externt för att ytterligare stärka handledarkollektivet. 
De forskningsområden, som vi är framstående inom idag är mycket konkurrensutsatta. Det råder 
internationellt en brist på duktiga forskare inom dessa områden eftersom det idag finns ett stort 
internationellt akademiskt och industriellt intresse för dessa områden. Detta medför problem 
med att kunna rekrytera rätt personer. 
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Hur sker handledares vetenskapliga och pedagogiska kompetensutveckling? 
 
Handledarnas vetenskapliga kompetens utvecklas på flera sätt. Dagligen via deltagande i 
gemensamma forskningsprojekt och sampublicering av vetenskapliga artiklar som kontinuerligt 
utvecklar förmågan att bedriva och tala om forskning. Handledarnas kompetenser och 
vetenskapliga skicklighet stärks genom de stora nationella och internationella nätverken som de är 
delaktiga i (med andra lärosäten, myndigheter och näringsliv). I samtal och diskussioner kring 
forskning och publikationer utvecklar handledarnas sin förmåga att ta och ge konstruktiv kritik. 
Sådana samtal möts vi i dels vid nationella och internationella konferenser, dels vid avdelningens 
seminarier där både handledare och doktorander deltar. Seminarierna är dock inte så 
formaliserade, då avdelningen är liten. Men sedan forskarutbildningsämnet Maskinteknik 
grundlades finns större möjligheter att delta i seminarier i andra ämnen. Det har dock ännu inte 
kommit igång någon gemensam seminarieserie. Hösten 2018 börjar en seminarieserie på IEI för 
alla intuitionens doktorander som kommer att fokusera på metod, och etik i forskningen. 
 
En stor del av handledarnas kompetensutveckling sker via deltagande i olika råd och program etc. 
Det stora deltagandet i olika kommittéer, programråd, utskott, expertuppdrag visar på att 
handledarna besitter rätt kompetens och är eftertraktade, och att detta sätt att stärka handledarnas 
kompetens fungerar väl. Deltagande i forskningsprogram- och råd stärker och vidmakthåller 
handledarnas kompetens och säkrar att pågående forskning ligger nära forskningsfronten 
 
Handledarna är mycket engagerade som opponenter, betygsförrättare och medlemmar i 
betygsnämnder, såväl nationellt som internationellt, exempelvis KTH, Luleå tekniska universitet, 
Chalmers, Lunds tekniska högskola, Mälardalens högskola, Universidade Nova de Lisboa (FCT-
UNL) (Portugal), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Spain), Technical University of 
Munich (Germany, Blekinge Tekniska Högskola, University of Leuven, University of Strathclyde, 
University of Grenoble, Erasmus University of Rotterdam 
 
Erik Sundin har agerat ledamot/opponent för 15 licentiat/doktorsframläggningar. Mats 
Björkman har varit opponent eller medlem i många betygsnämnder under sin karriär, han har 
exempelvis varit medlem i 9 betygsnämnder sedan 2011. Luis Ribeiro för  
 
Handledarnas pedagogiska kompetensutveckling sker genom att de examineras i de obligatoriska 
kurserna för handledare och lärare vid LiU. Kurser som erbjuds för kompetensutveckling för att 
handleda vid LiU är följande:  
 

- Lärande och Kunskap (LoK) - Avancerad kurs i högskolepedagogik, 6 hp  
- Kursdesign, examination och utvärdering - Högskolepedagogik, fördjupningskurs, 6 hp 
- Handledning av forskarstuderande - Avancerad kurs i högskolepedagogik, 4 hp 

 
Analys och värdering 

Vi bedömer handledarnas möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk kompetensutveckling som 
mycket god och handledarnas kompetens är mycket hög vid avdelningen. Exempelvis är 
handledarna vid avdelningen mycket aktiva publiceringsmässigt där avdelningen publicerat mer 
än XX vetenskapliga artiklar under de senaste fem åren, varav YY  inbegrips i den norska 
modellen. Antalet citeringar för de vid avdelningen aktiva huvudhandledarna är cirka  ZZ med ett 
h-index upp till XX.  
 
Universitetslektor (docent) Luis Ribeiro har trots att han endast är 35 år mer än 70 publikationer i 
högkvalitativa peer-reviewed tidskrifter och konferenser. På grund av den snabba utvecklingen 
inom området är den internationella traditionen inom Industrial Informatics att publicera 

https://old.liu.se/didacticum/kurser/larande-och-undervisning-lok?l=sv
https://old.liu.se/didacticum/kurser/kursdesign-examination-och-utvardering-keu?l=sv
https://old.liu.se/didacticum/kursbeskrivning/steg-3a-forskarhandledning?l=sv
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huvuddelen av arbetet i konferenser av hög kvalitet. IEEE-konferenser inom området har en 
mycket noggrann granskningsprocess (peer-review process) där cirka 30-40% av de inskickade 
artiklarna avslås. Luis Ribeiros journalpublikation innehåller 13 tidskriftsartiklar. Det är också värt 
att nämna att ”impact factor” för de tidskrifter där artiklarna publicerades är i genomsnitt 4,496 
med högst 9,237(Proceedings of the IEEE) och minst 1.367 (Emerald Assembly Automation). 
Dessa journaler är övervägande på första kvartilen enligt SCR. Luis Ribeiro har enligt google 
scholar ett h-index på 16 och totalt 936 citeringar. För tiden från 2013 ligger h-index på 12 och 
antalet citeringar på 607. 
 
Antalet publicerade artiklar per person visar på att Industriell produktion framgångsrikt har arbetat 
med kompetensutveckling avseende de ämnesspecifika delarna i forskarutbildningsmiljön. Antalet 
citeringar visar att de vid avdelningen aktiva handledarna också bidrar med kompetensutveckling i 
ett internationellt perspektiv. 
 
Ytterligare något som stärker detta påstående är att handledarna regelbundet får uppdrag, både 
nationellt och internationellt som fakultetsopponent och ledamot i betygsnämnd, key-note 
speaker, invited speaker, ledamot i vetenskapliga kommittéer för internationella konferenser och 
tidskrifter. Vidare är ett flertal av forskargruppens publicerade vetenskapliga artiklar bland de 
mest citerade artiklarna internationellt inom respektive område.  
 
 
 
Input från Erik och Luis angående detta 
 
En stor del av handledarnas kompetensutveckling sker via deltagande i olika råd och program etc. 
Det stora deltagandet i olika kommittéer, programråd, utskott, expertuppdrag visar på att 
handledarna besitter rätt kompetens och är eftertraktade, och att detta sätt att stärka handledarnas 
kompetens fungerar väl.  
 
Deltagande i forskningsprogram- och råd stärker och vidmakthåller handledarnas kompetens och 
säkrar att pågående forskning ligger nära forskningsfronten.  
 
Handledarna är mycket engagerade som opponenter, betygsförrättare och medlemmar i 
betygsnämnder, såväl nationellt som internationellt, exempelvis KTH, Luleå tekniska universitet, 
Chalmers, Lunds tekniska högskola, Mälardalens högskola, Universidade Nova de Lisboa (FCT-
UNL) (Portugal), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Spain), Technical University of 
Munich (Germany, Blekinge Tekniska Högskola, University of Leuven, University of Strathclyde, 
University of Grenoble, Erasmus University of Rotterdam 
 
Erik Sundin har agerat ledamot/opponent för 15 licentiat/doktorsframläggningar: Mats 
Björkman har varit opponent eller medlem i många betygsnämnder under sin karriär, han har 
exempelvis varit medlem i 9 betygsnämnder bara sedan 2011, Luis Ribeiro för  
s 
Input från Erik angående detta 
 
 
Inom handledarkollektivet sker ett omfattande utbyte av erfarenheter kring handledning vilket 
kontinuerligt bidrar till att utveckla våra kompetenser och förmågor att ge god handledning. 
Under år 2018 planerar Industriell produktion att formalisera detta genom att handledarna ses minst 
en gång per termin för att utbyta erfarenheter. Dessa möten syftar till att samordna 
handledningsuppdraget, förhållningssätt till forskarstuderande vad gäller krav och planering, samt 
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att sträva efter en samsyn kring bedömningar av prestationer. Särskilt viktigt är även, i linje med 
andras krav, att möjliggöra att forskarutbildningen kan genomföras inom avsedd tid. De arenor 
som nu formas för möten inom Maskinteknik samt IEI avser att stödja och skapa former för 
sådan kompetensutveckling.  
 
Vi har just nu en viss snedfördelning när det gäller att vara huvudhandledare. Erik Sundin har i 
dagsläget 5 aktiva doktorander medan Luis Ribeiro inte har någon. Detta beror på att det idag är 
ett problem att kunna rekrytera av doktorander, med tillräckliga förkunskaper, kopplade till 
digitalisering inom produktion/Industri 4.0. Det krävs en stor kunskap inom datalogi i 
kombination med kunskap om och intresse för industriell produktion. Det råder en internationell 
brist på denna typ av personer som är kvalificerade nog att bli doktorander inom området. Både 
akademi och näringsliv söker mycket aktivt efter denna typ av personer. Vi har trots flera 
utlysningar om doktorandtjänster inte lyckats med rekryteringen. Vi hade tidigare en doktorand 
inom detta område men det visade sig att han tyvärr inte hade tillräckliga förkunskaper. Ett aktivt 
användande av ISP:n med återkommande revisioner och utvärderingar gjorde detta tydligt för 
såväl handledare som doktorand.  
 
Som framgått av ovan har avdelningschefen Mats Björkman genom åren varit huvudhandledare 
för 12 doktorander fram till examen och bihandledare för ytterligare ett antal. Han fungerar idag i 
stor utsträckning som bihandledare och som ett erfaret stöd för de yngre huvudhandledarna.  
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Förutsättningar 
 
Forskarutbildningsmiljö 
 
Beskriv, analysera och värdera. Redogör för styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra en 
hög kvalitet nås i utbildningen. Belys med hjälp av exempel. Relatera till ifyllda och bilagda tabeller. 
 
 

Bedömningsgrund:  
Forskningen/den konstnärliga forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att utbildning 
på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig/konstnärlig nivå och med goda utbildningsmässiga 
förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och 
internationellt. 

 
Redan under 90-talet insåg forskningsledare inom produktion att forskarutbildningen i Sverige 
inom produktionsområdet skulle stärkas av nationell samordning och samarbete. Detta ledde till 
att forskningsledarna tog initiativet till etableringen 1998 av den nationella forskarskolan och 
forskningsprogrammet Proper som pågick till 2004, där den dåvarande och nuvarande 
ämnesföreträdaren var med och grundade forskarskolan. Proper följdes sedan av ProViking 2003 
- 2013 och sedermera av det nu pågående Produktion2030 år 2013 -. Dessa forskarskolor ha gjort 
det möjligt att utveckla gemensamma nationella doktorandkurser i en helt annan utsträckning än 
vad som är möjligt vid ett enskilt lärosäte. Majoriteten av Industriell produktions forskarstuderande 
och handledare har under åren varit involverade i något eller några av de nationella 
forskarskolorna Proper, ProViking och Produktion2030.  
 
Forskarskoledelen av Produktion2030 startade 2014 och erbjuder nu mer än 30 
forskautbildningskurser inom industriell produktion med inriktning mot verkstadsindustrin. Våra 
doktorander har full tillgång till alla dessa, vilket ger ett mycket gott kursutbud. Hittills har över 
170 doktorander från 17 universitet och 17 företag deltagit i kurserna. 
 
 
 
Erik, har du bra material på Produktion2030? 
 
 
Produktion2030 är ett resultat från ett initiativ inom Svenska Produktionsakademien (SPA). 
Produktionsakademiens syfte är att samverka och påverka inom svensk produktionsforskning 
och produktionsutbildning. Produktionsakademien består inte av organisatoriska enheter utan av 
individer, det är professorer, forskare, lärare, doktorander och industridoktorer verksamma i 
Sverige. Alla inom SPA har professionella intressen inom produktionsområdet.  
 
Produktionsakademiens arbetar med 
 

• Strategiskt forskningssamarbete 
• Strategiskt utbildningssamarbete 
• Nationella och internationella doktorandaktiviteter 
• Internationella konferenser 
• Strategisk industrisamverkan 
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Produktionsakademien bildades 2006 av en kärna av produktionstekniska professorer som 
utgjorde presidiet. Avdelningschefen för Industriell produktion var en av dessa grundare och har 
varit ordförande för Produktionsakademien. Idag har kretsen breddats till att inkludera även fler 
aspekter av produktion än de tekniska. Antalet professorer och biträdande professorer i presidiet 
har därför idag ökat till över 25 personer. 
 
SPA är ett viktigt forum för utbyte om och koordinering av forskarutbildningen inom 
produktionsområdet i Sverige. Frågor om kvalitet, uppläggning och uppföljning av 
forskarutbildningen, etc. behandlas inom SPA. Forskarskolan inom Produktion2030 skapades 
som ett initiativ från SPA.  
 
En del inom Produktionsakademien är Produktionsakademiens doktorandnätverk – PADOK. 
Produktionsakademiens doktorandnätverk PADOK bildar bas för ett nationellt samarbete mellan 
doktorander inom produktionsområdet. PADOK organiserar bl.a. nationella träffar och 
internationella studieresor för doktoranderna. Vilket ger en god förutsättning för doktoranderna 
till internationalisering och ökat nätverk. 
 
Industriell produktion har över tid utvecklats från att domineras av nationella samarbeten inom de 
nationella forskarskolorna och forskningsprogrammen till att idag även inkludera mycket mer 
samarbete med internationella forskare och forskargrupper. Ämnets starka nationella och 
internationella nätverk ger de forskarstuderande goda möjligheter att i sin forskarutbildning bli en 
del av ett internationellt forskarsamhälle och bedriva sin utbildning nära forskningsfronten. Av de 
fem handledarna som är anställda på avdelningen är numera tre från Sverige, en från Portugal och 
en från Österrike. Av de aktiva handledarna med anställning utanför avdelningen är en 
handledare ursprungligen från Polen, en från Kina och en från Japan. Resterande är födda i 
Sverige. Även doktoranderna rekryteras idag en internationellt. Två är från Sverige, en från 
Litauen, en från Tyskland och en från Spanien. 
 
 
Vi har varit med och utvecklat internationellt samarbete när det gäller forskarutbildningen. En av 
de mest framgångsrika aktiviteterna är International Summer School on Intelligent Agents in 
Automation som nu är inne på sin fjärde omgång. Sommarskolan är en internationell avancerad 
doktorandkurs inom industri 4.0 och intelligent automation som över åren flyttar runt mellan 
olika internationella universitet. Industriell produktion är en av initiativtagarna till denna kurs 
samt permanent medlem av dess styrgrupp. Sommarskolan innehåller en permanent uppsättning 
föreläsningar och föreläsare som inkluderar en av avdelningens forskare. Dessa kompletteras med 
inbjudna föreläsare som utväljs av det aktuella värduniversitetet och styrgruppen. 
 
Erik och Luis, ge exempel. Marie curie, internationella kurser, etc 
 
 
Erik och Luis 
 
 

• SWE Demo – Nästa generations strukturer, system, integrerade sensorer och ATM-
teknik för civila flygmarknaden. 

• openMOS - Open dynamic Manufacturing Operating System for Smart Plug-and-
Produce Automation Components 

 



2018-05-14 

21 
 

Samtliga doktorander inom Industriell produktion kommunicerar sin forskning på nationella och 
internationella konferenser samt vetenskapliga tidskrifter, normalt med peer-review förfarande. 
 
Erik och Luis 
 
Industriell produktions handledare är involverade som utvärderare/expert och ledamot i ett antal 
olika forskningsprogram och -råd, exempelvis Vinnova:s strategiska innovationsprogram för 
Produktion2030 samt det strategiska innovationsprogrammet för Processindustriell IT och 
automation – PiiA. På så sätt har handledarna en god och kontinuerlig insikt i vad som värderas 
som forskning av hög kvalitet och det ger möjligheter till kompetent och trygg bedömning av 
egna och de forskarstuderandes kompetenser.  
 
Erik och Luis 
 
Publicering sker i av Scopus och Web of Science-listade tidsskrifter såsom XXX. Industriell 
produktion får anses bedriva excellent forskning/forskarutbildning vilket visas av den 
bibliometriska undersökningen (tabell 1). Att en så stark koppling kan göras mot bakgrund av 
detta beror av att ett stort antal publikationer skrivs av de forskarstuderande antagna vid Industriell 
produktion med stöd av handledare. Det visar att den forskarutbildning som bedrivs här håller en 
hög kvalitet då våra arbeten bedöms och godkänns för publicering i sådana tidskrifter.  
 

• Proceedings of the IEEE (IEEE) - IF 9.237 
• IEEE Transactions on Industrial Informatics (IEEE) – IF 6.764 
• Complexity (Hindawi/Wiley) – IF 4.621 
• IEEE Systems Journal (IEEE) – IF 3.882 
• Journal of Intelligent Manufacturing (Springer) – IF 3.035 
• Computers in Industry (Elsevier) – IF 2.691 

 
Erik och Luis 
 
Vi sampublicerar i allt högre utsträckning, exempelvis med forskare från  
 
LiU, KTH, LTH, Instituto Politécnica de Braganca Universidade, Nova de Lisbo Technical 
Unversity of Munich, University of Applied Sciences Emden/Leer, FESTO AG, SAP, Austrian 
Institute of Technology, Dartmouth College, Fraunhofer Institute for Production Technology 
IPT, RWTH Aachen University 
 
Erik  
 
 
Hur ser arbetet ut för att, vid behov, möjliggöra handledarbyten? 

Alla doktorander har rätt att byta handledare. Inför ett handledarbyte förs en dialog mellan 
doktorand och studierektor för forskarutbildningen (FUS) och även handledaren. FUS är alltså 
den första kontaktkanalen för doktorander som vill byta handledare. Beslut om ett handledarbyte 
tas därefter formellt av prefekt. En doktorand vid Industriell miljöteknik bytte till en 
huvudhandledare vid Industriell produktion. Hon kvarstod dock som doktorand vid Industriell 
miljöteknik trots att huvudhandledaren fanns vid ett annat forskautbildningsämne. Det var 
möjligt, trots de berörda avdelningarna inte tillhör samma forskarutbildningsämne, genom att 
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båda avdelningarna tillhör IEI. Vid ett annat tillfälle skulle det kunna gå åt det andra hållet om 
man inte kan finna någon lämplig ny huvudhandledare inom Industriell produktion. 
 
Som en del i Industriell produktions strategiska arbete med personalutveckling inom ramen för 
forskarutbildningen, uppmuntras nyblivna docenter, som tidigare varit bihandledare, att överta 
huvudhandledarskapet, i samråd och dialog med berörd doktorand.  
 
Analys och värdering 

Vi bedömer doktorandernas möjlighet att byta handledare som goda. Det finns ett etablerat och 
strukturerat stöd för doktorander om de skulle vilja byta handledare. Vid några tillfällen har har 
tidigare biträdande handledare tagit över huvudhandledarrollen efter befordran till docent. Vår 
bedömning är att relation mellan handledare och doktorand fungerar väl på Industriell produktion 
och att doktoranderna överlag är nöjda med sin handledning då vi haft få handledarbyten. 
 
Huvudsyftet med skapandet av Forskarutbildningsämnet Maskinteknik av de tidigare 
Forskarutbildningsämnena; Industriell produktion, Fluida och mekatroniska system, Hållfasthetslära, 
Konstruktionsmaterial, Maskinkonstruktion, Mekanisk värmeteori och strömningslära samt 
Teknisk mekanik har varit att ytterligare stärka LiUs forskarutbildningar inom området 
Maskinteknik, ett forskautbildningsämne där LiU sedan länge är mycket starkt. De olika 
inriktningarna har många beröringspunkter, exempelvis kan produktion vara ett 
”tillämpningsområde” för mycket av den forskning som bedrivs inom de övriga inriktningarna. 
Inom Industriell produktion i sin tur återfinns fyra starkt kopplade forskningsinriktningar. Inom IEI 
erbjuds regelbundet olika former av seminarier som fångar upp aktuella händelser kopplat till 
forskarutbildningen.  
 
Doktoranderna vid Industriell produktion har informella doktorandmöten där de träffas. 
Doktoranderna är inte fler än att det inte ansetts nödvändigt att formalisera dessa möten. Detta 
kan dock ändras i framtiden. Resultatet från detta delges (avseende det som doktoranderna vill 
delge) huvudhandledaren samt avdelningschefen. Man har även regelbundna gemensamma 
doktorandluncher tillsammans med sin huvudhandledare. 
 
Erik och Luis 
 
På individnivå har de flesta forskarstuderande inom ramen för de forskningsprojekt de deltar i, 
kontakt och samarbete med andra avdelningar, lärosäten, institut och företag. En orsak till detta 
är att ämnets forskarstuderande finansieras med externa anslag, ej fakultetsanslag. En viktig del i 
forskarutbildningsmiljön avseende att bidra till andras lärande och forskningsanknytningen är 
även den institutionstjänstgöring som varje forskarstuderande kan genomföra. De 
forskarstuderande bidrar även aktivt till lärande och forskningsanknytning för de studenter som 
läser våra kurser på grund- och avancerad nivå. 
 
Avseende samverkan med det omgivande samhället så innebär den tillämpade forskningen som 
Industriell produktions bedriver, att samtliga av Industriell produktions forskarstuderande har nära 
kontakt med näringslivet, då främst industriföretag. Inom ramen för de olika projekten deltar de 
forskarstuderande regelbundet i workshops, styrgrupper etc. tillsammans med aktörer från den 
privata sektorn. De forskarstuderande uppmuntras även att regelbundet delta och presentera sin 
forskning på internationella och nationella konferenser. Företrädelsevis så försöker 
huvudhandledarna att uppmuntra att de forskarstuderande själva håller i artikel- och 
forskningspresentationer vid dessa konferenser, workshops, mm.  
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Vad gäller arbetsmiljö så är avdelningschefen resursperson för detta vid Industriell produktion. 
Handledarna tar en aktiv roll i detta i den dagliga kontakten med de forskarstuderande. Avseende 
arbetsmiljö för den forskarstuderande så finns det även från institutionen en kurs i 
stresshantering som ges av en extern aktör (Feelgood). På IEI finns en introduktion för nya 
doktorander där tekniker för kommunikation och för hållbara forskarstudier lär ut. Vidare så sker 
en uppföljning av arbetsmiljön för hela avdelningen utifrån medarbetarenkäten som distribueras 
vartannat år. För framtagande av handlingsplan och uppföljning ansvarar avdelningschefen i 
samråd med prefekt. 
 
Vartannat år sker även en uppföljning centralt vid LiU via en doktorandundersökning. Baserat på 
denna formuleras institutionsspecifika handlingsplaner för att fokusera de problem som 
framkommit i doktorandundersökning. Dessa resultat, handlingsplan samt uppföljning av 
densamma presenteras på avdelningsmöten. Vad gäller den stora nationella undersökningen av 
forskarutbildningen som UKÄ regelbundet genomför, så presenteras även resultat från denna på 
avdelningsmöten.  
 
Rekrytering av forskarstuderande sker både av personer internt från det egna lärosätet såväl som 
av personer från andra lärosäten. En viktig del i den interna rekryteringen är 
civilingenjörsprogrammen Maskinteknik samt Industriell Ekonomi. Vid rekryteringen tas hänsyn 
dels till ämnesspecifika kunskaper men även lika villkor och jämställdhet. Som tidigare nämnts är 
det dock idag inte lätt att rekrytera duktiga doktorander med rätt bakgrundskunskaper eftersom 
det råder en stor nationell och internationell efterfrågan på sådana personer. De är mycket 
efterfrågade inom industrin där de kan få välavlönade intressanta arbeten inom sina områden 
men även från akademien där man ofta har svårt att rekrytera duktiga doktorander med rätt 
bakgrundskunskaper.  
 
Universitetet har central en policy rörande lika villkor. Policyn följs regelbundet upp och 
revideras. I förekommande fall har även genuspolicy tagits fram inom ramen för individuella 
forskningsprojekt vid avdelningen och följs upp inom respektive projekt.  
 
Vår erfarenhet är att institutionstjänstgöringen har bidragit till den forskarstuderandes färdighet 
att förmedla kunskap till blivande civilingenjörer. Detta bidrar både till andras lärande och 
anknyter till pågående forskning som den forskarstuderande bedriver inom Industriell produktion. 
 
Vi bedömer att Industriell produktion varit framgångsrikt i att under lång tid erhålla externa anslag i 
samarbete med andra lärosäten, institut och näringsliv, vilket inneburit att doktorander inom 
ramen för sin forskning samverkar nära med det omgivande samhället. För i princip alla 
forskningsprojekt kräver forskningsfinansiärerna minst 50% medfinansiering från näringslivet, 
vanligen industriföretag. Ett exempel på detta är att sampublicering sker mellan doktorander vid 
avdelningen, lärosätet och andra lärosäten samt med externa aktörer, t.ex. forskningsinstitut och 
näringsliv. Detta samarbete som doktorander får, ger i sin tur en direkt formativ återkoppling på 
den forskning doktoranden bedriver. Att den nära samverkan som sker med det omgivande 
samhället är framgångsrik visas av att Industriell produktions disputerade är mycket attraktiva på 
arbetsmarknaden. 
 
Vår bedömning är att Industriell produktions medverkan i de olika nationella forskarskolorna har 
varit mycket positiv. Doktoranderna vid Industriell produktion har varit inskrivna i de nationella 
forskarskolor som existerat under doktorandernas aktuella forskarutbildning. Detta gav 
doktoranderna en mycket dynamisk forskarutbildningsmiljö. Deltagandet i de nationella 
forskarskolorna har gett doktoranderna ett stort nätverk på alla de andra lärosäten i Sverige där 
det bedrivs forskarutbildning inom produktionsområdet. För de examinerade doktorerna har de 
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nätverk som skapades i forskarskolorna levt vidare efter examen och varit till nytta i deras vidare 
yrkesliv. Forskningsmiljön har berikats inte bara för doktoranderna som deltagit i forskarskolorna 
utan för också övriga doktorander inom Industriell produktion. Handledarna har fått insikt i bredare 
forskningsfält och andra sätt att forskningsmässigt ta sig an frågeställningar.  
 
I sin helhet anser vi att antalet personer med relevant akademisk bakgrund i det totala 
handledarkollegiet är tillfredställande. Handledarnas samlade kompetens är tillräckligt hög för att 
ge doktoranderna en forskarutbildning av hög kvalitet inom industriell produktion. Antalet 
handledare har kontinuerligt ökat och kompetenserna i handledarkollektivet har både fördjupats 
och breddats, se även avsnitt Aspektområde: område, miljö och resurser, Aspekt: Personal. 
.  
 
Vad gäller Industriell produktions industridoktorander läser dessa forskarutbildningskurser, samt 
inbjuds att aktivt delta på forskningsinriktningarnas möten med de andra doktoranderna och 
forskarna. Exempelvis så presenterar och diskuterar de pågående artikelutkast och kommenterar 
andra doktoranders arbeten, samt deltar aktivt i Industriell produktions forskningsverksamhet.  
 
Uppföljning och struktur avseende arbetsmiljön bedöms som goda till mycket goda. Även 
uppföljning av universitetets doktorandundersökning presenteras och diskuteras på 
avdelningsmötena. I dessa diskussioner sker en öppen dialog med de forskarstuderande.  
 
Vi bedömer att Industriell produktions publicerings- och citeringsgrad hos de ledande forskarna i 
högt rankande tidskrifter har skapat en mycket god forskarutbildningsmiljö som tränar de 
forskarstuderande att framgångsrikt författa vetenskapliga artiklar och bedriva framgångsrik 
forskarutbildning. 
 
Vi är övertygade att den bredden i Industriell produktions olika forskningsprojekt möjliggör en 
dynamisk forskarutbildningsmiljö med stor samhällsrelevans, som manifesteras av nedanstående 
pågående forskningsprojekt. Detta stimulerar i sin tur till att tänka i nya banor och använda sig av 
nya metoder och angreppssätt. Exempel på pågående forskningsprojekt är: 
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Utformning, genomförande, resultat  
 
Måluppfyllelse – kunskap och förståelse  
 
Beskriv, analysera och värdera. Redogör för styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra en 
hög kvalitet nås i utbildningen. Belys med hjälp av exempel.  
 

Bedömningsgrund:  
Utbildningen möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer genom examination att 
doktoranden, när examen utfärdas, kan visa bred kunskap och förståelse både inom 
forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik/konstnärliga forskningsmetoder inom 
forskarutbildningsämnet. 

 
På fakultetsnivå ges följande obligatoriska kurser vid LiU: 
 

• Research Ethics, 2hp (obligatorisk för licentiat- och doktorsexamen; för alla doktorander 
antagna from 1 januari 2010) 

• Methodology of Science and Technology, 4hp (obligatorisk för licentiat- och 
doktorsexamen; för alla doktorander antagna from 1 januari 2010) 

 
För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande kurs i 
universitetspedagogik som ett obligatorium.  
 
Vidare ges en institutionsgemensam kurs för samtliga forskarstuderande vid IEI och utgör den 
första delen av det gemensamma kurspaketet vid institutionen 
 

• Orientation course in research method 
 
Förutom dessa ges ett antal valfria kurser vid Industriell produktion, Maskinteknik, IEI och LiU 
centralt samt Produktion2030. Vilka kurser som doktoranden genomför under doktorandtiden 
bestämmer huvudhandledaren i samråd med doktoranden och bihandledare. Dessa kurser utgör 
en stor källa till kunskap och förståelse kring olika aspekter rörande forskarutbildningen. 
 
Vid LiU antogs den första doktoranden inom produktionsteknik år 1971 och den första 
doktoranden disputerade 1973. Industriell produktion vid LiU har således en förhållandevis lång 
tradition. Via samarbeten med andra lärosäten inom de olika nationella forskarskolorna som följt 
på varandra inom produktionsområdet har ytterligare en större vetenskaplig metodologisk och 
teoretiskt tyngd getts för avdelningen än om bara LiU och dess forskare varit involverade. En 
bredare och djupare kunskapsuppbyggnad har kommit både doktorander och handledare till del. 
 
Forskningen inom industriell produktion är primärt inriktad mot verkstadsindustrins problem 
och behov. Detta illustreras bland annat av att alla, nationella och internationella, offentliga 
finansiärer av forskning inom området normalt kräver 50 % medfinansiering från företag. Alla 
doktorandprojekt vid Industriell produktion sker därför i nära samarbete med näringslivet, normalt 
industriföretag. Den nära kopplingen till industrin resulterar i en bred förståelse för de 
frågeställningar och problem/utmaningar som rör forskarutbildningsämnet. Detta borgar också 
för en god koppling, och förståelse för aktuella frågor som berör produktionsområdet. 
 
Utifrån ASP:n planeras sedan varje forskarstuderande sin utbildning tillsammans med sin 
handledare med hjälp av en ISP-mall som säkerställer att aktiviteterna relateras till 
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högskoleförordningens mål. Planeringen av forskarutbildningen tydliggörs i och struktureras av 
ISP:n där huvudansvaret för upprättande ligger på prefekt, men där doktoranden och 
handledarna har en aktiv del. ISP:n följs upp av fakulteten varje år. Vid inlämning av ISP granskas 
denna av forskarstudierektor samt prefekt. Uppföljningen gäller progression, kurspoäng, 
måluppfyllelse avseende högskoleförordningen mål etc. I den nya ISP-mall som tagits fram vid 
IEI kopplas högskoleförordningens mål till planerade respektive genomförda aktiviteter, som 
exempelvis doktorandkurser, vetenskapliga artiklar, vetenskapliga presentationer, 
institutionstjänstgöring, etc.. Även helheten, dvs. doktorandens progression och hur planeringen 
fram till examen ser ut, granskas årligen med direkt återkoppling från forskarstudierektorer och 
prefekt.  
 
Uppföljningarna av ISP:n kan upptäcka eventuella avvikelser från tidplanen och att institutionen 
då kan vidta åtgärder tillsammans med handledare och doktorand för att åtgärda eventuella 
problem som kan orsaka fördröjning av utbildningen. Dessutom sker en kontinuerlig uppföljning 
av doktorandens progression vid återkommande handledningstillfällen. ISP:n har visat sig fungera 
bra som ett uppföljningsinstrument. Det blir mycket tydligt om avvikelser uppstår och man kan 
då med utgångspunkt från ISP:n analysera varför de uppstått och därefter sätt in åtgärder. 
 
Innehåll i avhandling och artiklar granskas och återkopplas primärt av handledarna. 
Doktoranderna har normalt en huvudhandledare och två bihandledare vars kompetens 
kompletterar huvudhandledaren. Vidare så sker en peer-review-process för de artiklar som 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter med direkt återkoppling vid review-processen. Detta gäller 
även den stora majoriteten av konferenser. Vi publiceras oss endast i sällsynta undantagsfall i 
konferenser som inte har en strikt peer-review-process. 
 
Analys och värdering 

Vår bedömning är att planeringen av att följa upp kunskap och förståelse är tillfredsställande. 
Planeringen av forskarutbildningen har sin grund i ASP:n. Denna följs upp och revideras med 
viss regelbundenhet, vilket säkerställer dess relevans kopplat till Industriell produktions 
forskarutbildning. Utifrån ASP:n planeras sedan varje forskarstuderande sin utbildning 
tillsammans med sin handledare med hjälp av en ISP-mall som säkerställer att aktiviteterna 
relateras till högskoleförordningens mål.  
 
Vår bedömning är att publicering i välrenommerade konferenser och tidskrifter säkerställer att 
den forskarstuderandes kunskap och förståelse inom det egna forskningsområdet håller en hög 
nivå. Att vi uppnår detta bedömer vi är ett resultat av dels duktiga forskarstuderande och dels den 
interna granskningsprocessen samt utnyttjande av externa bihandledare.  
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Utformning, genomförande, resultat 
 
Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 
 
Beskriv, analysera och värdera. Redogör för styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra en 
hög kvalitet nås i utbildningen. Belys med hjälp av exempel.  
 

Bedömningsgrund: 
Utbildningen möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer genom examination att 
doktoranden, när examen utfärdas, kan visa förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva 
forskning och andra kvalificerade (konstnärliga) uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i nationella som 
internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och diskutera forskning 
och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. Doktoranden ska också 
visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 
Forskarutbildningskurserna ger doktoranden färdigheter och förmågor att planera sin forskning 
och göra adekvata metodval. Pedagogikkursen ger en introduktion till olika teoribildningar kring 
begreppen lärande och kunskap, ger en teoretisk grund kring studenters lärande, samt lärares 
kommunikation och ledarskap. För att ytterligare stärka de vetenskapliga färdigheterna ges kursen 
Orientation course in research method samt ett antal fördjupningskurser. Doktorander ges även 
möjlighet att läsa kurser vid andra lärosäten, nationellt eller internationellt, framförallt genom 
Produktion2030. Vidare ges vid fakulteten 2 obligatoriska kurser.  
 
Genom ett inledande planeringsseminarium presenterar doktoranden sin forskningsplan där 
projektets syfte, forskningsfrågor, metod, forskningsprocess, tidigare forskning och val av 
teoretiska analysperspektiv och tidsplan för eventuella delstudier ingående diskuteras.  
 
Doktoranden planerar i samarbete med handledarna sin forskningsplan där projektets syfte, 
forskningsfrågor, metod, forskningsprocess, tidigare forskning och val av teoretiska 
analysperspektiv och tidsplan för eventuella delstudier ingående diskuteras. Den individuella 
studieplanen bidrar aktivt till en uppföljning och till att forskarutbildningens tidsramar följs. I 
ISP:n finns explicit de angivna målen i högskoleförordningen med som en ledning för att 
handledare och forskarstuderande vid dess upprättande och fortsatta revidering och granskning. 
De individuella studieplanerna granskas i sin tur av både forskarstudierektor och prefekt. 
 
Erik, komplettera och rätta detta 
 
En viktig avstämningspunkt under utbildningen är halvtidsseminariet/licentiatseminariet, det 
vanliga vid Industriell produktion är doktoranderna avlägger en licentiatexamen innan de går vidare 
mot doktorsexamen. Det finns även en möjlighet att avsluta sina doktorandstudier efter avlagd 
licentiatexamen. Vistelser vid andra lärosäten/företag både nationellt och internationellt, 
samarbeten med andra doktorander, bevistande av gästföreläsningar och handledning av 
examensarbeten på grundnivå ger doktoranderna ytterligare färdigheter att planera sin 
forskarutbildning. Det ger även möjlighet att hitta de lämpligaste forskningsmetoderna för att 
bedriva sin egen forskning. Det är värdefullt för doktoranderna att vara handledare för 
examensarbeten på civilingenjörsnivå/masteruppsatser. Det ger dem erfarenhet och perspektiv 
som de har stor nytta av när de ska planera sin egen forskning samt skriva sin avhandling. 
 
Forskarutbildningen sker med utgångspunkt från ASP:n där det anges likt högskoleförordningen 
att ”Den studerande ska visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra 
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forskningsetiska bedömningar samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används”. ASP:n uppdateras vid behov. I enlighet med ISP 
genomförs karriärsamtal med doktoranderna i senare delen av forskarutbildningen.  
 
I ASP:n för Maskinteknik finns bl.a. formulerat att doktoranden ska delta vid internationella 
konferenser och presentera sin egen forskning för att träna sin förmåga att presentera inför 
kollegor från sitt eget och angränsande forskningsfält och att kritiskt granska både sin egen 
forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. Ytterligare sätt som detta stärks på är via 
vistelser vid andra lärosäten, vetenskapliga presentationer vid olika seminarier vid avdelningen, 
publicering av peer-review granskade artiklar och via vetenskapliga konferensbidrag inklusive 
samarbeten mellan doktorander. På institutionen ges ett resebidrag till doktorander som, utöver 
det som anges i ISPn, ytterligare uppmuntrar doktoranderna att åka på och presentera 
forskningsresultat i internationella forskningssammanhang. Doktoranders presentationer vid 
konferenser följs också upp, värderas, och analyseras i den reviderade ISPn som enligt LiUs 
utbildningsordning lämnas in årligen.  
 
I ASP:n är det formulerat: ”Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom 
egen forskning och genom att genomgå en fakultetsobligatorisk kurs i forskningsmetodik samt 
institutionsgemensamma forskarutbildningsaktiviteter. 
 
Forskarstuderande i maskinteknik förvärvar färdigheter och förmågor genom att: 
 

• självständigt planera och genomföra sitt forskningsarbete. 

• bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. 

• under studietiden ta del i den vetenskapliga verksamhet som bedrivs vid institutionen och, genom att 
bevista seminarier, workshops och gästföreläsningar etc. 

• minst en gång per år presentera hittills uppnådda resultat och planer för det fortsatta avhandlingsarbetet 
vid ett seminarium  

• delta vid internationella konferenser och presentera sin egen forskning för att träna sin förmåga att 
presentera inför kollegor från sitt eget och angränsande forskningsfält och att kritiskt granska både sitt 
eget och andras forskningsarbete.” 

 
Tack vare peer-review granskningen inom vetenskapssamhället, kvalitetssäkras att en kvalitet 
upprätthålls på de presenterade och publicerade forskningsresultaten. Som tradition vid 
avdelningen väljs därför i första hand tidskrifter med, inom området jämförelsevis, hög så kallad 
Impact Factor och som dessutom rankas i databasen Scopus eller Web of Science, som i sig 
kvalitetsgranskar de tidskrifter som ingår i dess indexering. 
 
En strategi inom avdelningen är att gemensamt driva projekt, skriva forskningsansökningar, etc. I 
detta samarbete inkluderas normalt externa samarbetspartners. De forskarstuderande blir alltmer 
inblandade i att skriva ansökningar ju längre de kommer i sina forskarstudier. Detta innebär att 
den forskarstuderande blir tränad i att arbeta både individuellt med det enskilda 
forskningsprojektet såväl som i nära samarbete med både doktorandkollegor, handledare och 
externa aktörer. Denna form av kollegial formering av forskningen vid avdelningen förbereder 
doktoranden för ett föränderligt arbetsliv både inom och utanför akademien.  
 
Analys och värdering 
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Vi bedömer att modellen för forskarutbildningen ger en mycket god uppföljning av doktorandens 
utveckling. Tanken är att doktoranden succesivt kan uppvisa en högre grad av självständighet 
som forskare, samt utgör ett tecken på doktorandens progression.  
 
Forskarutbildningsmiljön bedömer vi vara väl fungerande avseende internationellt samarbete och 
mobilitet och även avseende internationellt författarskap. Vi anser att institutionens resebidragen 
ytterligare underlättar för doktoranderna att delta aktivt i internationella forskningsutbyten.  
 
Vi anser att det i viktigaste sättet att säkra att doktoranderna bidrar till industrin utveckling och 
stödja andras lärande inom ett tillämpat forskningsområde är att doktorandprojekt eller 
avhandlingsarbetet sker i nära samarbete med det omgivande samhället, i huvudsak i form av 
industriföretag. På så sätt sker ett samarbete med representanter för eller aktiva aktörer i det 
omgivande samhället.  
 
Seminarieverksamheten behöver dock formaliseras i högre utsträckning, både inom Industriell 
produktion och gemensamma för Maskinteknik. En mer formaliserad seminarieverksamhet inom 
Industriell produktion upplevs dock mer meningsfull om man har fler aktiva doktorander på plats. 
Avsikten är att rekrytera fler doktorander men vi är nu inne i en generationsväxling där många 
doktorander har tagit eller kommer att ta examen nära varandra i tiden.  
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Utformning, genomförande, resultat 
 
Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
Beskriv, analysera och värdera. Redogör för styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra en 
hög kvalitet nås i utbildningen. Belys med hjälp av exempel.  
 

Bedömningsgrund: 
Utbildningen möjliggör genom utformning och genomförande samt säkerställer genom examination att 
doktoranden, när examen utfärdas, kan visa intellektuell självständighet, (konstnärlig integritet), och 
vetenskaplig redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. 
Doktoranden ska också ha nått fördjupad insikt om vetenskapens/konstens möjligheter och begränsningar, 
dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 

 
I den obligatoriska grundläggande kursen Research Ethics, 2hp ingår etik och vetenskaplig 
redlighet som en central del. I kursen görs en systematisk utvärdering av kursen Research Ethics, 
där FUN får återkoppling om hur kursen kan vidareutvecklas, samt vilka etiska frågeställningar 
doktoranderna är intresserade av och möter i sin forskning. Även kursen Orientation course in 
research method är viktig utifrån att ge doktoranderna värderingsförmåga och förhållningssätt 
gentemot etik och vetenskaplig redlighet 
 
Intellektuell självständighet och förmåga att visa vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar säkerställs ytterligare via huvud- och bihandledarnas diskussioner 
med doktoranden och via deras kritiska granskning av doktorandernas avhandlingsprojekt samt 
via metodkurser där forskningsetiska kunskaper presenteras och diskuteras.  
 
Det är viktigt att doktoranden aktivt medverkar i formulerandet av de specifika mål som gäller 
för respektive doktorand. Det finns annars en risk att man hämmar utvecklingen rörande 
självständighet. Självständighet som forskare är i sig ett mål för en forskarstuderande men full 
självständighet kan först sägas ha uppnåtts när en person själv kan formulera mål, designa ett 
forskningsprojekt etc.  
 
Högskoleförordningens mål att ”visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används” anges i ASPn för Maskinteknik. 
Forskarutbildningen sker med utgångspunkt från ASPn där det anges att ”Forskarstuderande inom 
maskinteknik utvecklar värderingsförmågor och förhållningssätt genom att doktoranderna dels genomgår kurs i 
forskningsetik och dels deltar i seminarieverksamhet inom ämnet maskinteknik, samt dessutom deltar i 
institutionsgemensamma forskarutbildningsaktiviteter. Forskarstuderande inom Maskinteknik visar intellektuell 
självständighet genom att skriva och försvara en doktorsavhandling.” 
 
Analys och värdering 

Förmågan att tillgodogöra sig de forskningsetiska grunderna (grundläggs i de ovan nämnda 
doktorandkurserna) i forskningsarbetet bedömer vi vara god eftersom forskningen sker i breda 
projekt där hänsyn tas till andra aktörers synpunkter, möjligheter till publicering och industriellt 
utnyttjande. Forskarutbildningen sker som tidigare nämnts med stor industriell relevans där 
aktuella forskningsfrågor formuleras och utreds i nära samverkan och därefter publiceras i 
vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Kopplingen mellan frågeställningar och vetenskaplig 
publicering inom Industriell produktion ger därmed direkt en god förståelse för vetenskapens 
möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.  
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Det är även viktigt att doktoranderna presenterar sin forskning och sina resultat i mer 
populärvetenskapliga sammanhang och former. Det kan röra sig om olika typer av resultatdager 
för industri, work-shops, temadagar, industriseminarier, rapporter som är anpassade till industrins 
sätt att skriva, etc. Detta är viktigt för att sprida resultaten och öka sannolikheten för att de 
kommer till nytta i fler industriföretag än enbart de som varit partners i forskningsprojekt. Det är 
viktigt för att doktoranderna ska kunna värdera sin forskning utifrån ett industriellt perspektiv.  
 
Forskarutbildningsmiljön kännetecknas av en öppenhet och dialog kring forskningsetiska 
bedömningar och redlighet i forskningen. Bedömningen vi gör är att nuvarande rutiner såsom 
granskningen av handledare och kollegor är väl fungerande. Till dags dato har Industriell produktion 
inte haft något ärende avseende vetenskaplig oredlighet. Inom teknisk fakultet pågår en utredning 
att införa en strukturerad granskningsprocess avseende vetenskaplig redlighet. 
 
 
  



2018-05-14 

32 
 

Utformning, genomförande, resultat 
 
Jämställdhet 
 
Beskriv, analysera och värdera. Redogör för styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra en 
hög kvalitet nås i utbildningen. Belys med hjälp av exempel.  
 

Bedömningsgrund: 
Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande. 

 
Vid Industriell produktion arbetas det aktivt med jämställdhet och lika vilkor, doktorandantagning 
och anställning av lärare och forskare såväl som befordran och val av fakultetsopponent och 
betygsnämndsledamöter, etc. Den kvalitativa jämställdheten har med rutiner, värdering, mm att 
göra. Industriell produktion strävar efter att vara könsneutralt, utifrån aspekter såsom makt, 
inflytande, hälsa, ekonomi, utbildning och arbete, och präglas inte av könsbestämd kompetens. 
Det finns också en utsedd koordinator för jämställdhetsintegreringsarbetet, liksom tre 
samordnare för Lika Villkor, centralt på LiU och två vid IEI. 
 
Ett problem inom produktion inom verkstadsindustrin traditionellt har var it ett manligt 
dominerat område. Detta gäller nationellt såväl som internationellt. Detta är ett problem som är 
minskande i och med att det blir allt fler kvinnliga doktorander och att flera av de tidigare 
doktoranderna nu blivit seniora forskare. Som nämnts tidigare så har 5 av Industriell produktions 
tidigare doktorander blivit professorer, 2 av dessa är kvinnor, en är verksam vid KTH och den 
andre vid Jönköping University. I övrigt har en blivit docent och en forskningsledare vid 
forskningsinstitut.. 
 
I nedanstående lista presenteras jämställdheten vid Industriell produktion utifrån kvantitativ 
jämställdhet:  
 

• Under Av de senaste fem årens 2 disputerade var 1 kvinna 

• Av samtliga 73 examen vid Industriell produktions var 17 examinerade kvinnor. 

• Den nuvarande könsfördelningen av Industriell produktions 5 aktiva doktorander är tre 
kvinnor  

• 4 av 12 handledare i doktorandernas forskarutbildningsmiljö är kvinnor.  

• Av Industriell produktions anställde handledare är i dagsläget ingen kvinna 

• Vid de licentiatseminarier som genomförts under de senaste fem åren vid Industriell 
produktion, var en kvinna fakultetsopponent, och en man var betygsförättare 

 

Analys och värdering 

Vår bedömning är Industriell produktion fungerar relativt väl ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån 
de förutsättningar som finns inom ämnesområdet. Avseende den kvantitativa jämställdheten är 
36 % av Industriell produktions handledare kvinnor under perioden 2014 – 2018. Avseende den 
kvantitativa jämställdheten är över 60 % av Industriell produktions aktiva doktorander kvinnor. Vad 
gäller ekonomisk jämställdhet så bedömer vi den som god eftersom alla doktorander ges samma 
lönesättning utifrån den s.k. doktorandstegen.  
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Vår bedömning är att även den kvalitativa jämställdheten vid Industriell produktion, dvs. rutiner, 
värderingar, etc. är könsneutrala och präglas av en icke könsbestämd kompetens. Vid förslag på 
ledamöter, fakultetsopponent, etc, eftersträvas en jämn könsfördelning om så är möjligt. Dock så 
kan det vara svårt att uppnå, då antalet kvinnor inom forskningsområdet i Sverige och 
internationellt är begränsat. 
 
Avdelningschefen vid Industriell produktion har varit involverad i jämställdhetsarbetet vid LiU. Han 
har bland annat arbetat med Lika Villkor och XXX 
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Utformning, genomförande, resultat 
 
Uppföljning, åtgärder och återkoppling 
 
Beskriv, analysera och värdera. Redogör för styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra en 
hög kvalitet nås i utbildningen. Belys med hjälp av exempel.  
 

Bedömningsgrunder: 
Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination följs systematiskt upp. Resultaten av 
uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling, och återkoppling sker till relevanta 
intressenter. 
 
Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid.  

 
 
Innehåll och utformning 
 
Vid LiU ställs krav på att samtliga doktorander och handledare som undervisar ska genomgå en 
pedagogisk utbildning. För handledare att docentmeritera sig krävs ytterligare två 
fortsättningskurser i pedagogik, varav en är inriktad mot forskarhandledning. 
 
På fakultetsnivå ställs krav på två obligatoriska kurser i metod och etik, och på institutionsnivå 
erbjuds varje forskarstuderande att gå ett gemensamt kurspaket. Dessa delar avser främst att 
stärka en doktorands bredd. 
 
Vad gäller innehåll, dvs. djup, anges detta allmänt inom respektive utbildning och mer specificerat 
i varje individuell ISP. 
 
Till hjälp av fakulteten och IEI utarbetat en genomsam mall för ISP. 
 
Enligt LiUs utbildningsordning och ASPn ska en ISP upprättas inom en månad efter antagning 
och sedan årligen revideras.  
 
Fakulteten följer årligen upp att detta följs. År 2018 hade samtliga forskarstuderande både vid 
Industriell Produktion och de andra ASP:erna vid IEI, reviderat ISPs det senaste åren.  
 
Vid LiU centralt har ett arbete initierats gällande upprättande av ett kvalitetsuppföljningssystem 
av forskarutbildningsämnena vid LiU. Pilotutvärderingar påbörjas under år 2018. En 
självvärdering skrivs som är mycket lik den underliggande självärderingsrapporten. Rapporten 
skrivs vart sjätte år och ska efterföljande år resultera i en handlingsplan som sedan årligt revideras 
fram till nästa tillfällen en ny självvärderingsrapport skrivs. 
 
Vid fakulteten finns en forskarutbildningsnämnd (FUN) och vid IEI finns ett 
forskarutbildningsråd (FUR), där det senare bara är beredande, men där prefekt är den som tar 
besluten. I FUR bereds bl.a. kursplaner, resestipendier, doktorandenkäten och dess uppföljning, 
samt andra ärenden kopplat till forskarutbildningarna vid IEI. 
 
Vad gäller genomförande så finns vid ämnet tre tydliga milstolpar, planerings- halvtids och 
slutseminariet. Planen vid dessa är att graden av självständighet succesivt utvecklas för att vid 
slutseminariet nästan ske helt självständigt.  
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Vad gäller examinering så ställs vid fakulteten krav på en förgranskning av avhandlingen tre 
månader innan disputation. Förgranskningen sker av betygsnämnd och är ej ett godkännande 
utan i syfte att bereda 
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Doktorandperspektiv 
 
 
Beskriv, analysera och värdera. Redogör för styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra en 
hög kvalitet nås i utbildningen. Belys med hjälp av exempel.  
 

Bedömningsgrunder: 
Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och 
genomförande. 
 
Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 
Doktoranderna har stor möjlighet att påverka utbildningens innehåll och genomförande. 
Diskussionerna utifrån ISP:n har stor påverkan. Doktoranderna har ett stort inflytande när det 
gäller hur ISP:n utformas. Förslag från doktorandgruppen uppmuntras och genomför om så är 
möjligt. . 
 
Behöver input 
 
På fakultetsnivå finns en forskarutbildningsnämnd där doktorander är representerade. 
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid den Tekniska fakulteten har kvalitetssäkringsansvar för 
Tekniska fakultetens samtliga forskarutbildningsämnen. Nämnden består av en ordförande 
(normalt prodekanus vid fakulteten) samt sex ledamöter som är disputerade lärare vid fakulteten. 
Dessutom har de forskarstuderande rätt att ha två representanter i FUN, (för närvarande finns en 
doktorandrepresentant.). 
 
Vad gäller den övergripande strukturen för forskarutbildningarna vid institutionen så finns det 
vid institutionen en proprefekt som ansvarar för forskarutbildningen. Vidare finns det vid 
institutionen ett forskarutbildningsråd där doktorander är representerade. Också i 
institutionsstyrelsen är doktorander representerade. För mer utförlig beskrivning av detta, se 
tabell 1. 
 
Vid institutionen finns två forskarstudierektorer som bistår doktoranderna om problem uppstår, t 
ex avseende handledarbyte eller tillgodoräknande av kurser. Det är också dessa som granskar och 
kommenterar samt bereder ISP:erna innan påskrift av prefekt. 
 
Avseende instruktionen för forskarstudierektorn kopplad till doktoranders perspektiv ska denne, 
under prefekten bl.a. ansvara för:  
 

• Kvalitetssäkra forskarutbildningarna som bedrivs inom IEI 
• Utnyttja samverkansmöjligheterna mellan forskarutbildningsämnen 
• Samordna introduktionen av nya doktorander 
• Uppföljning, upprättande och minst årliga uppföljningar av individuella studieplaner (ISP) 

enligt gällande bestämmelser 
• Uppföljning och initiering av revideringar av forskningsutbildningsstudieplaner 
• Bereda fastställande och revidering av kursplaner på forskarnivån 
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• Beslut om tillgodoräknande av moment i forskarutbildningen som har genomförts vid 
andra universitet 

• Stödja doktorander och handledare rörande utbildningen på forskarnivå och i 
förekommande fall vidareföra enskilda ärenden till beslutande instans (prefekt, dekanus, 
rektor) 

• Vara kontaktperson för doktorandnätverket rörande doktorandfrågor och sociala frågor 
avseende forskarutbildningen 

 
Vidare så gör fakulteten varje år en ISP-uppföljning för att säkerställa att varje doktorand har en 
aktuell ISP. I den följs upp att en doktorand har minst huvud- och bihandledare och att det finns 
en plan fram till licentiat-/doktorsexamen. 
 
LiU genomför vartannat år en doktorandundersökning där en handlingsplan tas fram för att 
åtgärda de brister som framkommer från enkäten. Handlingsplanen följs sedan upp centralt av 
LiU. Även en medarbetarundersökning genomförs vartannat år med strukturerad uppföljning.  
 
En viktig möjlighet för doktoranderna att påverka och samverka nationellt är det nationella 
doktorandnätverket Padok som är en del av Svenska Produktionsakademien. 
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Arbetsliv och samverkan 
 
 
Beskriv, analysera och värdera. Redogör för styrkor och svagheter samt hur dessa hanteras för att säkra en 
hög kvalitet nås i utbildningen. Belys med hjälp av exempel.  
 

Bedömningsgrund: 
Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar doktorandens 
beredskap att möta förändringar i arbetslivet, både inom och utanför akademin. 

 
Inom ramen för forskarutbildningen kan del institutionstjänstgöring i form av deltagande i 
grundutbildning som lektionsundervisning och handledning. Detta förbereder den 
forskarstuderande för ett yrkesliv inom akademien. Det nära samarbetet med andra forskare inom 
och utanför det egna lärosätet, som t.ex. visas genom den sampublicering som tidigare redovisats 
i avsnitt forskarutbildningsmiljön, innebär att doktoranden erhåller en ökad förståelse för andra 
discipliner, vilket stärker möjligheten att få anställning efter examen. 
 
Den nära samverkan med andra aktörer utanför akademien inom ramen för forskarutbildningen 
förbereder den forskarstuderande för ett yrkesliv utanför akademien och stärker redan under 
forskarutbildningen doktorandens externa nätverk. Eftersom alla doktorander samarbetar med 
industriföretag inom ramen för sin forskning och alla forskning är problemorienterad utifrån 
industrins behov är anställningsbarheten utanför akademien mycket stor för doktoranderna. Det 
har i flera fall resulterat i att vi inte kunnat rekrytera duktiga personer efter att de disputerat 
eftersom de fått välavlönade och intressanta erbjudanden från industrin eller forskningsinstitut.  
  
ASPn uppdateras vid behov. I enlighet med ASPn utvecklas den forskarstuderande successivt 
mot självständighet i sin kommande yrkesroll. En annan viktig del i förberedelsen för arbetslivet 
är det karriärsamtal som genomförs med den forskarstuderande i senare delen av 
forskarutbildningen i enlighet med den individuella studieplanen. Karriärsamtalet handlar om att 
förbereda den examinerade doktoranden för ett framtida yrkesliv utanför eller inom akademien. 
Samtalet genomförs av både huvudhandledare och avdelningschef. 
 
Den stora involveringen av handledarna i forskningsprogram gör att ämnets inriktning kan hållas 
ständigt uppdaterad och relevant. Svenska produktionsakademien och Produktion2030 är viktiga. 
Ny kunskap erhålls i dessa kring vad som är aktuellt i framtiden vilket i sin tur innebär att 
forskningen som bedrivs blir direkt användbar och ökar anställningsbarheten av den examinerade 
doktoranden. De internationella kontakter som ämnets verksamma handledare har stärker 
ytterligare forskningens relevans 
 
Analys och värdering 

Vi anser att det nära samarbetet med näringslivet gör att förståelsen för företagskulturer ökar och 
förbereder den forskarstuderande för en framtida yrkeskarriär. Den forskning som bedrivs 
bedömer vi håller en mycket hög grad av ”nyttighet” utanför akademien. Det visas av att 
doktorerna och licentiaterna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Detta medför dock att det 
kan vara svårt för Industriell produktion att behålla doktorander efter avlagd examen. Det är 
naturligt att man som nydisputerad vill utforska de karriärmöjligheter som finns och för dessa 
doktorander finns ofta många alternativ för anställning 
 
En strategi inom avdelningen är att gemensamt driva projekt, skriva forskningsansökningar. I 
detta samarbete inkluderas externa samarbetspartners. I denna strategi ligger även en del av svaret 
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till att avdelningen under lång tid varit framgångsrikt att erhålla externa anslag. Implicit innebär 
detta att den forskarstuderande blir tränad i att arbeta både individuellt med det enskilda 
forskningsprojektet såväl som i nära samarbete med både doktorandkollegor, handledare och 
externa aktörer. Denna form av kollegial formering av forskningen vid avdelningen förbereder 
doktoranden för ett föränderligt arbetsliv både inom och utanför akademien. 
 
Karriärsamtalen är en länk mellan forskarstudierna och arbetslivet som är en naturlig del av 
handledningsprocessen. Vår bedömning är att karriärsamtalet är ett bra verktyg för planering av 
framtida yrkesverksamhet. I detta återfinns alltså en logisk koppling mellan uppföljning och 
åtgärder. Sammanfattningsvis är bedömningen att arbetslivets perspektiv är väl tillgodosett inom 
Industriell produktions forskarutbildning.  
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