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Kvalitetsrapport av forskarutbildning 

1 Forskarutbildningsämne: Elektro‐ och systemteknik 

Elektro‐ och systemteknik omfattar följande inriktningar: 

 Elektro‐ och systemteknik med inriktning mot datorseende 

SCB‐kod: 10207 

 Elektro‐ och systemteknik med inriktning mot datorteknik 

SCB‐kod: 10206 

 Elektro‐ och systemteknik med inriktning mot elektroniska kretsar och 

system  

SCB‐kod: 20299 

 Elektro‐ och systemteknik med inriktning mot fordonssystem 

SCB‐kod: 21199 

 Elektro‐ och systemteknik med inriktning mot informationskodning 

SCB‐kod: 20204 

 Elektro‐ och systemteknik med inriktning mot kommunikationselektronik 

SCB‐kod: 20299 

 Elektro‐ och systemteknik med inriktning mot kommunikationssystem 

SCB‐kod: 20203 

 Elektro‐ och systemteknik med inriktning mot reglerteknik 

SCB‐kod: 20202 

 

Examensbenämning: Teknisk doktor, Teknisk licentiat 

 

Länk till allmän studieplan:  

https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/allmanna‐

studieplaner/1.755616/ASPElektro‐ochsystemteknik2018.pdf 
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Nyckeltal 

Tabell 1 nedan redovisar genomsnittlig forskarutbildningstid till examen och antal 
avbrott utan examen för de som påbörjat doktorandstudierna under 2003-2012. 
Tabell 2 visar antal doktors- och licentiatexamina per år under 2009-2018. Fler 
nyckeltal redovisas senare under andra rubriker. 

 

Tabell 1. Genomsnittlig forskarutbildningstid till doktorsexamen samt antal pågående 

och avbrott utan examen för de som påbörjat doktorandstudierna 2003‐2012. 

Tid till examen 

(median) 

Män 

5.2 år brutto 

4.2 år netto 

Kvinnor 

5.7 år brutto 

4.5 år netto 

Antal doktors‐

examina 

102 4

Antal pågående  11  3 

Antal avbrott utan 

examen 

17 (13 % av 130)  5 (42 % av 12) 

 

Tabell 2. Antal doktors‐ och licentiatexamina per år under 2009‐2018. 

Examensår Antal 
doktorsexamina

Antal 
licentiatexamina

2009 7 9

2010 7 5

2011 14 8

2012 8 6

2013 8 14

2014 13 8

2015 17 7

2016 11 6

2017 10 4

2018 6 9

2009-2018 101 76
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Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

 
Elektro- och systemteknik omfattar ett brett spektrum av analys-, modellerings-, och 
konstruktionsmetoder inom reglersystem, elektronik, telekommunikation och 
datorseende. Ämnet har en stark förankring i matematik och matematisk 
modellering av fysikaliska system, och fokus på analys och konstruktion av system i 
praktiska och industrirelevanta tillämpningar. Ämnet är tvärvetenskapligt till sin 
natur då analys och konstruktion av komplexa system kräver kunskap från flera olika 
delområden. Speciellt är syftet med forskningen att utveckla funktionella system som 
samtidigt är effektiva och minskar effekterna på miljön och bidrar till en hållbar 
tillväxt, såsom självkörande bränslesnåla fordon och energieffektiva 
kommunikationssystem. Forskning och forskarutbildning inom fältet är således 
viktigt för framtiden.  
 
Forskarutbildningen inom elektro- och systemteknik syftar till att utbilda tekniska 
licentiater och doktorer med förmåga att förstå och utveckla metodiker inom 
ovanstående beskrivna fält. Ämnet angränsar också mot andra discipliner, särskilt 
inom datavetenskap, då konstruktion av komplexa system innefattar partitionering 
och integration av hårdvara och mjukvara. Området karakteriseras även av ett starkt 
nationellt och internationellt samarbete med olika forskar- och industrigrupper.  
 
Elektro- och systemteknik omfattar åtta inriktningar som beskrivs kortfattat nedan. 
Organisatoriskt svarar varje inriktning mot en avdelning varav sju finns på ISY och 
en på ITN. Styrkan i att ha olika inriktningar är att doktorander kan fokusera på en 
aspekt men under ett gemensamt paraply. Detta blir allt viktigare då analys och 
konstruktion av mer komplexa system kräver kunskap från flera olika delområden. 
 
Eftersom denna rapport inkluderar beskrivningar och nyckeltal som sträcker sig flera 
år tillbaka, inkluderar den en omorganisation som genomfördes på ISY under 2014. 
Avdelningen Elektroniksystem upphörde då, och personalen på den avdelningen 
flyttade till Datorteknik, Kommunikationssystem respektive Elektroniska kretsar och 
system som samtidigt bytte namn från Elektroniska komponenter. Delar av 
nyckeltalen för Elektroniska kretsar och system inkluderar Elektroniksystem. 
Noterbart är även att före 2016 var varje inriktning ett eget forskarutbildningsämne. 
Fördelen med att ha inriktningar under ett gemensamt ämne har nämnts ovan. 
 
Datorseende är en specialisering inom systemteknik och informationsbehandling där 
automatiserad bearbetning och analys av bilder studeras. Forskningen inom området 
syftar till att finna effektiva system och metoder för detta. Ämnesområdet har 
beröringspunkter med ett flertal tekniska ämnen såsom artificiell intelligens, 
maskininlärning, optimeringslära, signalteori, reglerteknik, statistik och 
datavetenskap. Viktiga beröringspunkter finns även med icketekniska ämnen såsom 
medicin, psykologi och biologi. De problem som studeras inom datorseende omfattar 
ofta en kombination av ett flertal av dessa delområden, vilket ger ämnet en 
tvärvetenskaplig karaktär. Området möjliggör inriktning längs matematisk 
metodologi såväl som tillämpad teknik. 
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Datorteknik omfattar konstruktion och användande av integrerade kretsar och 
system för behandling av data. Forskningen inom området syftar till utvecklandet av 
metoder för detta, från aritmetiska kretsar och arkitekturer till algoritmer och 
gränssnittet mellan hård- och mjukvara.  
 
Elektroniska kretsar och system omfattar fysikaliska och tekniska aspekter på 
analys, konstruktion och tillverkning av sammansatta halvledarkomponenter, 
integrerade kretsar samt elektroniska system baserade på integrerade kretsar. 
Forskningen fokuserar till stor del på att utveckla högpresterande kretsar med låg 
effektförbrukning. 
 
Fordonssystem omfattar styrning, reglering, diagnos och övervakning av funktioner 
i fordon. Angreppssättet är systemtekniskt och omfattar bl.a. utnyttjande av 
fysikalisk beskrivning, simulering, sensorhantering och styrning, där många olika 
angreppssätt kan kombineras. Utveckling av sådana system kräver god kunskap från 
ett flertal områden så som regler- och styrteknik, mekanik, mätteknik, 
signalbehandling, termodynamik, fordonsdynamik, datalogi samt människa–
maskin-interaktion. Centrala forskningsområden inom ämnet är metodutveckling 
och tillämpningar inom diagnos, modellering, fordonsframdrivning och beteende. 
 
Informationskodning omfattar metoder för effektiv och säker representation och 
överföring av information. Ämnesområdet har sin grund i informationsteorin men 
hämtar inspiration från områden som signalteori, kommunikationsteori, 
krypteringsteknik, kvantinformationsteori, kvantkommunikation och datorgrafik. 
Aktuella forskningsrubriker inom området är kvantinformatik, 
kommunikationssäkerhet, videokodning, samt heloptiska nät. 
 
Kommunikationselektronik omfattar högfrekvenselektronik för kommunikation i 
såväl låg som hög datahastighet. Olika kommunikationstillämpningar ställer olika 
krav på teknologin bakom den. Exempelvis ingår trådlösa system för sensornätverk 
där höga krav ställs på energieffektivitet och robusthet. I ett annat fall kan 
utmaningen ligga i hög hastighet i dataöverföringen. Här ställs krav på system som 
kan hantera komplexa modulerade signaler eller bredbandiga signaler. Gemensamt 
är att effektiviteten per överförd bit ska vara hög oavsett. Forskning och utveckling 
av högfrekvenselektronik i företrädesvis gigahertzområdet kräver designmetodik 
som tar hänsyn till vågegenskaper hos elektroniken. God fysikalisk kännedom om 
material och ingående komponenter är en viktig del. Analys av komponenter och 
system kräver beräkningsmodeller som inkluderar elektromagnetiska egenskaper.  
 
Kommunikationssystem omfattar tekniska och metodologiska aspekter av nätverk, 
speciellt trådlösa kommunikationsnätverk.  Aktuella forskningsområden inkluderar 
statistisk signalbehandling för kommunikationstillämpningar, flerantennteknologi 
(MIMO), optimering och resurs-allokering i trådlösa nätverk, samt studier av 
algoritmiska aspekter för komplexa nätverk.  Forskningen behandlar även 
olika implementeringsaspekter av den teknik som används i kommunikations-
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nätverk, speciellt arkitekturer för digital signalbehandling, och kompensation för 
icke-idealiteter och distorsion som uppträder på grund av olinjäriteter och andra 
imperfektioner i den analoga hårdvaran. 
 
Reglerteknik omfattar modellering och systemidentifiering, analys och syntes av 
reglersystem samt signalbehandling för olinjära dynamiska system med 
tillämpningar inom reglerteknik. Det reglertekniska grundproblemet är att i närvaro 
av störningar styra ett system för att uppnå ett givet syfte, med hänsyn till delvis 
okända systemegenskaper och begränsningar av till exempel teknisk och ekonomisk 
natur. Förutom på tekniska system kan metoderna i princip tillämpas på till exempel 
ekonomiska och biologiska system. I sina tillämpningar gränsar ämnesområdet mot 
flertalet tekniska ämnen men också mot exempelvis produktionsekonomi. 
Ämnesområdet i sig är dock inte knutet till någon viss tillämpning utan ger en allmän 
metodik för att studera och analysera dynamiska system. Den teoretiska delen har 
starka kopplingar till matematik, matematisk statistik, optimeringslära och datalogi.  
 
Utvecklingsområden 
Vi har i nuläget inte identifierat något utvecklingsområde i detta avsnitt. 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar‐ och lärarkompetens  

Vetenskaplig och pedagogisk kompetens 
Bifogad Lärartabell (2018) visar att det finns 25 huvudhandledare, varav 12 är 
professorer, och 32 bihandledare (som inte är huvudhandledare) varav 6 är på andra 
lärosäten. Vidare är 10 av bihandledarna från industrin varav 8 är adjungerade 
lektorer/professorer eller gästforskare. Av de 71 aktiva doktoranderna 2018 (se 
avsnitt 2.2), har ca 45 en bihandledare medan de övriga har minst två bihandledare. 
I genomsnitt har varje huvudhandledare 2.84 doktorander. Alla huvudhandledare 
har mellan en och fyra doktorander, förutom två huvudhandledare som har fem 
doktorander och två huvudhandledare som har sex respektive nio doktorander. Det 
finns således en stor grupp av tillgängliga handledare med hög vetenskaplig 
kompetens som tillsammans täcker hela forskarutbildningsämnet. Detta gäller både 
huvudhandledare och bihandledare. Vidare är fördelningen av doktorander mellan 
handledarna huvudsakligen relativt väl balanserad. 

 
Samtliga handledare undervisar en eller ett flertal grundkurser som ligger nära deras 
forskningsområde. Sedan ca 15 år tillbaka genomgår alla som ska bli docent och 
huvudhandledare obligatorisk forskarhandledningsutbildning. Många av 
handledarna har därför genomgått denna utbildning. Det finns dock ett antal 
handledare som inte genomgått en formell forskarhandledningsutbildning. 
Emellertid har de i gengäld en mångårig erfarenhet av undervisning och handledning 
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i en forskningsmiljö, då de började sin akademiska verksamhet innan en formell 
forskarhandledningsutbildning var obligatorisk. 
 
Vetenskaplig kompetensutveckling 
Enligt arbetsavtalet DNR-LIU-2017-01688 anges “Inom ramen för planeringen ska 
det i vetenskapligt kompetenta lärares arbetsuppgifter normalt ingå forskning”, samt 
“En professor ska normalt använda merparten av sin arbetstid åt forskning” och 
“Utrymmet för forskning och annan kompetensutveckling uppgår för 
lektorskollektivet till minst 20 procent av årsarbetstiden”. Avtalet beskriver även hur 
fördelningen antas kunna variera över tiden och lokalt på grund av olika 
förutsättningar. Av naturliga skäl så skiljer sig således de faktiska siffrorna mellan de 
olika inriktningarna på grund av olika storlek på grundutbildningsuppdrag kontra 
forskning och ekonomiska förutsättningar, men som kollektiv ser vi att vi uppfyller 
ovanstående. Sammantaget bedöms därför handledarna och lärarna ha goda 
möjligheter att kontinuerligt forska och vidareutveckla sin vetenskapliga kompetens 
inom respektive område. 
 
Kompetensförsörjning och stabilitet över tid 
Prefekt och avdelningschefer för kontinuerliga diskussioner om strategier för 
långsiktig rekrytering och kompetensförsörjning av lärare och handledare. Sådana 
diskussioner förs på regelbundna styrelsemöten och avdelningschefsmöten. 

 
ISY har en stabil personalsituation, med få kommande pensionsavgångar de 
närmaste åren. I de få fall där pension kommer att ske i närtid finns en 
successionsplan. Inom ITN finns ett par pensionsavgångar inom de närmaste åren. 
Här pågår planering för fortsatt verksamhet mellan avdelningschef och prefekt. 
 
Rutiner för handledarbyte  
Fakulteten har delegerat till Prefekt att utse huvud- och bihandledare. Även 
förändringar av handledare beslutas av prefekt efter förslag av berörda, om så skulle 
vara studenten själv. Nyantagna doktorander har ett individuellt introduktionsmöte 
med forskarstudierektor. Under detta möte ges information om att doktorander har 
rätt att byta handledare. Doktoranderna informeras också om att de kan vända sig till 
forskarstudierektor eller prefekt för att diskutera eventuella problem kring 
handledningen och möjliga åtgärder. Eftersom det finns en stor grupp av tillgängliga 
handledare finns en god beredskap att utse nya handledare om behovet skulle uppstå.  

 
Utvecklingsområden 
Vi har i nuläget inte identifierat något utvecklingsområde i detta avsnitt. 

 
 
 

 



 

 
 

7 

 

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Doktorandgruppens sammansättning 
Tabell 3 nedan visar antalet förstagångsantagna och aktiva doktorander de senaste 
tio åren. Det totala antalet aktiva doktorander under 2009-2018 har pendlat mellan 
69 och 96. Antalet aktiva de senaste fem åren (76.2 i medel) har varit lite lägre jämfört 
med föregående femårsperiod (87.8 i medel). Detta beror delvis på ett lägre antal 
doktorander med stipendier från respektive hemland under den senaste 
femårsperioden. Uppdelat på män och kvinnor har antalet aktiva pendlat mellan 60 
och 90 för män och mellan 5 och 11 för kvinnor. Förhållande mellan antalet aktiva 
kvinnor och män har varierat mellan 5 % och 14 % under 2009-2018 och vi ser en 
stigande trend under de senaste åren, och kvoten är nu ungefär densamma som på 
Teknisk Fysik och Elektroteknik-programmet som utgör en stor del av 
rekryteringsbasen. 
 

Tabell 3. Antagna och aktiva doktorander 2009-2018. 

År Antagna Män Kvinnor Aktiva Män Kvinnor 

2009 25 24 1 79 73 6 

2010 26 24 2 92 87 5 

2011 9 7 2 96 90 6 

2012 14 12 2 83 76 7 

2013 7 7 0 89 82 7 

2014 11 6 5 88 77 11 

2015 9 9 0 74 66 8 

2016 21 20 1 79 72 7 

2017 14 12 2 69 60 9 

2018 11 9 2 71 61 10 

 
 
Som nämndes inledningsvis omfattar Elektro- och systemteknik åtta inriktningar 
som organisatoriskt svarar mot åtta avdelningar varav sju finns på ISY och en på ITN. 
Bilagan Nyckeltal visar antagna och aktiva doktorander 2009-2018 uppdelat på de 
olika inriktningarna. I nuläget (2018) är totalt 71 doktorander aktiva, se bilagan 
Doktorandtabell. Tabell 4 nedan visar fördelningen mellan de olika inriktningarna. 
 
Som Tabell 4 visar är variationen stor mellan inriktningarna vad gäller antalet aktiva 
doktorander. Detta beror till stor del på hur institutionerna historiskt har varit 
uppdelade i olika avdelningar. Den gemensamma nämnaren är en stark förankring i 
matematik och matematisk modellering av fysikaliska system och analys och 
konstruktion av system i praktiska och industrirelevanta tillämpningar. Det ger en 
styrka i att ha olika inriktningar där doktorander kan fokusera på en aspekt men 
under ett gemensamt paraply. I takt med att dagens system blir alltmer komplexa blir 
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detta allt viktigare då analys och konstruktion av sådana system kräver kunskap från 
flera olika delområden. 
 
Det kan finnas en risk i att enskilda doktorander kan bli isolerade inom sin inriktning, 
men detta motverkas genom olika åtgärder. Ett exempel är att flera doktorandkurser 
läses av doktorander från flera olika inriktningar. Ett annat exempel är att utse 
handledare från olika inriktningar. Ett exempel på detta är en doktorand som forskar 
på hårdvaruimplementation av nyckelkomponenter i massiva MIMO-system och 
som har handledare från inriktningarna Datorteknik och Kommunikationssystem. 
Ytterligare ett exempel är att låta doktorander med olika inriktningar samarbeta i en 
lite större forskningsuppgift och skriva gemensamma vetenskapliga artiklar. Ett 
exempel på detta är två doktorander från inriktningarna Reglerteknik respektive 
Elektroniska kretsar och system som samarbetat kring linjärisering av förstärkare. 
 
Bilagan Nyckeltal visar även att andelen aktiva doktorander har minskat för 
Datorteknik, Elektroniska kretsar och system och Kommunikationselektronik. 
Samma tendens har observerats inom grundutbildningen där intresset för elektronik 
och datorteknik har sjunkit något det senaste decenniet. 
 

Tabell 4. Aktiva doktorander per inriktning 2018. 

Inriktning Aktiva doktorander

Datorseende 12

Datorteknik 2

Elektroniska kretsar och system 6

Fordonssystem 13

Informationskodning 2

Kommunikationselektronik 1

Kommunikationssystem 10

Reglerteknik 25

 
 
Forskarutbildningsmiljöns omfattning 
Elektro- och systemteknik omfattar mer än 50 handledare, varav 14 är professorer, 
och omkring 70 doktorander. Av handledarna är ett tiotal externt anställda personer 
involverade som bihandledare och flertalet av dessa är även adjungerade 
lektorer/professorer eller gästforskare.  Typiskt ingår dessutom både handledare och 
doktorander i ett eller flera nätverk både nationellt (t.ex. WASP, ELLIIT, CADICS, 
LINK-SIC) och internationellt, framför allt som partner i större projekt (exempelvis 
EU-projekt och STINT med deltagare från Sverige och Kina). Flertalet av 
huvudhandledarna anlitas regelbundet som opponent och betygsledamot och 
flertalet av professorerna anlitas regelbundet som granskare och/eller 



 

 
 

9 

 

kommittéledamot för bedömning av nationella och internationella 
forskningsansökningar. 
 
Normalt finns alla huvudhandledare på ISY/ITN. I de få fall de har varit borta under 
en kortare tid (t.ex. som gästforskare vid ett annat universitet), har handledning skett 
via telekonferens/email och/eller genom att bihandledarna temporärt har tagit på sig 
en större roll. 

 
Anslag för forskning och grundutbildning (2017) är ca 
 

Forskning anslag (interna medel) 50 Mkr 
Forskning bidrag (externa medel) 70 Mkr 
Grundutbildning anslag 60 Mkr 

 
Antalet publikationer per år i medel under 2013-2017 
 

Tidskriftsartiklar ca 80 (publ. fraktioner 50) 
Konferensartiklar ca 110 (publ. fraktioner 80) 

 
 
Nätverk 
Både handledare och doktorander breddar sin kompetens genom att ingå i lokala, 
nationella och internationella nätverk. Det är ett sätt att inhämta information och 
kunskap om utmaningar och nuläget i andra (närliggande) forskningsområden och 
ger perspektiv på var och hur ens egen verksamhet positionerar sig i ett större 
sammanhang. 
 
Externa forskarutbildningskurser 
Kurser som läses vid andra lärosäten sker huvudsakligen genom forskarskolor (t.ex. 
WASP som 18 doktorander tillhör). Det förekommer även utanför forskarskolor, men 
i begränsad omfattning, typiskt några enstaka doktorander och kurser per år. 
 
Avhandlingskvalitet 
LiTH:s rutiner följs för att säkerställa kvaliteten på avhandlingar som går till 
disputation. I denna rutin ska anmälan om disputation skickas till 
forskarutbildningsnämnden (FUN) senast tre månader innan framläggning. Rutinen 
inbegriper en förhandsgranskning av avhandlingen. Granskningen utförs av 
ordinarie betygsnämndsledamöter vars utlåtanden anger huruvida de anser att 
avhandlingen håller en tillräckligt hög kvalitet för att läggas fram och försvaras vid 
en offentlig disputation. Utöver denna rutin är det även kutym att materialet i 
doktorsavhandlingarna har presenterats på internationella konferenser och 
publicerats i internationella tidskrifter med hög vetenskaplig renommé. Materialet 
har således granskats externt kontinuerligt under doktorandstudierna vilket 
säkerställer en hög vetenskaplig kvalitet genom hela utbildningen. 
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Industridoktorander 
Industridoktorander deltar i konferenser, nätverk, seminarier, etc. i samma 
omfattning som doktorander anställda av universitetet. Dock har de normalt inte 
daglig kontakt med andra doktorander i samma omfattning som anställda 
doktorander. De deltar inte heller i undervisning i samma omfattning som anställda 
och normalt endast som handledare i exjobb och projektkurser. Det kan därför finnas 
anledning att se över rutinerna för industridoktorander, speciellt vad gäller 
Examensmål 8 för doktorsexamen (se avsnitt 3.2): ”Visa förutsättningar för att såväl 
inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang 
bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.” 
 
Utvecklingsområden 
Se över rutinerna för industridoktorander, speciellt vad gäller Examensmål 8 för 
doktorsexamen. 

 

3 Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 
Som tidigare nämnts utses handledare för varje antagen doktorand i samråd mellan 
berörda avdelningschefer, handledare och doktorand, och fastslås sedan av prefekt. 
Huvudhandledaren är sedan huvudansvarig för det faktiska genomförandet av 
forskarutbildningen, men en årlig uppföljning görs av forskarstudierektor och prefekt 
då de individuella studieplanerna (ISP:erna) uppdateras. Handledningen utförs i 
enlighet med LiTH:s policy för handledning inom forskarutbildningen, vilken anger 
vilka åtaganden som gäller för handledare respektive doktorander, och 
studiehandboken för utbildning på forskarnivå som beskriver utbildningens mål och 
syfte och ger riktlinjer för handledning, examination, obligatoriska prov i 
utbildningen, tillgodoräknande av kurser, och ISP:er. 

 
Utbildningen består av teoretiskt och experimentellt forskningsarbete, kurser, 
deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser 
och samverkan med industrin. Doktoranderna förvärvar kunskap och förståelse 
genom att aktivt delta i några av fördjupningskurserna inom ämnesområdet, utföra 
självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid 
seminarier och konferenser och delta i samarbete med industrin. 

 
Utbildningen leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen som också kan utgöra 
en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng varav kurser 
motsvarar studier om 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier 
om 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser 
motsvarar studier om 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier 
om  150 högskolepoäng. Avhandlingen omfattar ett aktuellt ämne inom respektive 
ämnesområde och bestäms tillsammans av handledare och doktorand. Resultaten 
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som ingår i avhandlingen ska normalt ha publicerats i välrenommerade 
internationella tidskrifter och konferenser. 
 
Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med 
handledarna och dokumenteras i ISP:n. Kursinnehållet väljs efter de 
forskarstuderandes ämnesområde. Utöver kurser inom ämnet och ämnesområdet 
rekommenderas grundläggande kurser från andra och angränsande områden, såsom 
engelska, matematik och datavetenskap, där så är lämpligt. Av kurspoängen kan en 
mindre del avsättas till kurser av icke-teknisk karaktär, såsom forskningsetik och 
metodik, pedagogik, entreprenörskap, artikelskrivande, presentationsteknik och 
engelska. Kursdelen kan även innefatta projektarbete, seminariekurser och 
industriprojekt. 

 
De två fakultetsgemensamma kurserna i vetenskapsteori (4 HP) och etik (2 HP) är 
obligatoriska. Dessutom måste alla doktorander som undervisar genomgå en 
grundläggande pedagogisk kurs om minst 3 HP. Resterande kurser är antingen 
ämnesgemensamma, av mer allmän karaktär, eller ämnesspecifika. Exempel på 
sådana kurser listas i den allmänna studieplanen (ASP:n). Tillgängliga kurser kan 
dock variera över tid för att tillgodose aktuell forskningsverksamhet. 
 
Resterande kurser är valfria utom för inriktningen Reglerteknik som har två (tre) 
obligatoriska kurser för licentiatexamen (doktorsexamen), enligt ASP:n.  
 
Utöver ovanstående ingår normalt obligatoriska kurser för de doktorander som 
tillhör en forskarskola. Inom WASP ingår fyra obligatoriska kurser som tillsammans 
omfattar 24 HP. 
  
Utvecklingsområden 
Se över rutinerna kring doktorandkurser. Många doktorander efterfrågar en tydligare 
bild av kursutbudet och längre framförhållning. Även om detta är svårt då resurserna 
är begränsade och många kurser är specialiserade och läses av få doktorander, och 
därmed erbjuds då behov uppstår, kan det finnas förbättringar att göra. 
 
Se över ämnesgemensamma kurser. Idag finns ett antal rekommenderade kurser. Det 
finns anledning att fundera på om några av dessa kurser ska vara obligatoriska för 
samtliga inriktningar. 

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

I Tabell 5 och 6 anges examensmål och lärandeaktiviteter för doktorsexamen 
respektive licentiatexamen. 
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Tabell 5. Examensmål för doktorsexamen och lärandeaktiviteter. 

Mål avseende kunskap och 
förståelse 
 

Lärandeaktiviteter

Mål 1: Visa brett kunnande inom och 
en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av forskningsområdet. 
 

Doktorandkurser av både mer allmän 
och speciell karaktär inom respektive 
område. 

Mål 2: Visa förtrogenhet med 
vetenskaplig metodik i allmänhet och 
med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 
 

Obligatoriska kurser i vetenskapsteori 
och etik. 
Egen forskning. 

Mål avseende färdighet och 
förmåga 
 

Lärandeaktiviteter

Mål 3: Visa förmåga till vetenskaplig 
analys och syntes samt till självständig 
kritisk granskning och bedömning av 
nya och komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer. 
 

Läsning av aktuella vetenskapliga 
tidskrifter.  
Granskning av vetenskapliga artiklar. 

Mål 4: Visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet identifiera 
och formulera frågeställningar samt att 
planera och med adekvata metoder 
bedriva forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar och att granska och värdera 
sådant arbete. 
 

Självständig planering och 
genomförande av både teoretiskt och 
experimentellt forskningsarbete. 
Skrivande av konferens- och 
tidskriftsartiklar. 
 

Mål 5: Med en avhandling visa sin 
förmåga att genom egen forskning 
väsentligt bidra till kunskaps-
utvecklingen. 
 

Doktorsavhandling, som normalt ska ha 
publicerats i välrenommerade 
internationella tidskrifter och 
konferenser.  
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Mål 6: Visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i 
övrigt. 
 

Redovisning av uppnådda resultat vid 
regelbundna seminarieserier. 
Deltagande och presentation av egen 
forskning vid nationella och 
internationella konferenser.  
Publicerande av egen forskning i 
vetenskapliga tidskrifter. 

Mål 7: Visa förmåga att identifiera 
behov av ytterligare kunskap 
 

Egen forskning.
Deltagande vid konferenser.  
Läsning av aktuella tidskrifter. 

Mål 8: Visa förutsättningar för att såväl 
inom forskning och utbildning som i 
andra kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till samhällets 
utveckling och stödja andras lärande. 
 

Skrivande av artiklar.
Presentation vid konferenser och 
seminarier. 
Lärarassistent vid LiU (lektions- och 
labbassistent, exjobb, projekt). 

Mål avseende värderings-
förmåga och förhållningssätt 
 

Lärandeaktiviteter

Mål 9: Visa intellektuell själv-
ständighet och vetenskaplig redlighet 
samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar. 
 

Obligatoriska kurser i vetenskapsteori 
och etik. 
Egen forskning. 

Mål 10: Visa fördjupad insikt om 
vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används.
 

Obligatoriska kurser i vetenskapsteori 
och etik. 
Egen forskning, avhandlingsarbete. 
Ta del av andras forskning. 
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Tabell 6. Examensmål för licentiatexamen och lärandeaktiviteter. 

Kunskap och förståelse Lärandeaktiviteter

Mål 1: Visa kunskap och förståelse inom 
forskningsområdet, inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad 
del av detta samt fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i allmänhet och 
det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet.  
 

Obligatoriska kurser i vetenskapsteori 
och etik. 
Doktorandkurser inom området. 
Läsning av aktuella vetenskapliga 
tidskrifter.  
Egen forskning. 

Färdighet och förmåga Lärandeaktiviteter

Mål 2: Visa förmåga att kritiskt, 
självständigt och kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet identifiera 
och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder 
genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att 
utvärdera detta arbete. 
 

Självständig planering och 
genomförande av både teoretiskt och 
experimentellt forskningsarbete. 
Skrivande av konferens- och 
tidskriftsartiklar. 
 
 
 

Mål 3: Visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och skriftligt 
klart presentera och diskutera forskning 
och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i 
övrigt. 
 

Redovisning av uppnådda resultat vid 
regelbundna seminarieserier. 
Deltagande och presentation av egen 
forskning vid nationella och 
internationella konferenser.  
Publicerande av egen forskning i 
vetenskapliga tidskrifter. 
 

Mål 4: Visa sådan färdighet som fordras 
för att självständigt delta i forsknings- 
och utvecklingsarbete och för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet. 
 

Licentiatavhandling, som baseras på 
självständigt arbete och normalt ska ha 
publicerats i välrenommerade 
internationella tidskrifter och 
konferenser. 
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Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 
 

Lärandeaktiviteter

Mål 5: Visa förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar i sin 
egen forskning. 
 

Obligatoriska kurser i vetenskapsteori 
och etik. 
Praktiska problem inom forsknings- 
och industri-samarbeten. 

Mål 6: Visa insikt om vetenskapens 
möjligheter och begränsningar, dess roll 
i samhället och människors ansvar för 
hur den används. 
 

Obligatoriska kurser i vetenskapsteori 
och etik. 
Egen forskning. 

Mål 7: Visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling. 
 

Obligatoriska kurser i vetenskapsteori 
och etik. 
Egen forskning, avhandlingsarbete. 
Ta del av andras forskning. 

 
 
 
Säkerställande av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen säkerställs kontinuerligt genom regelbundna möten med respektive 
handledare där olika aktiviteter följs upp och kommande närliggande aktiviteter 
planeras. De flesta doktoranderna (ca 75 %) skriver även en licentiatavhandling som 
fungerar som en ytterligare avstämning och halvtidskontroll. 
 
Individuella studieplaner 
En gång per år görs en årlig uppdatering och uppföljning av ISP:n. I denna rutin 
uppdaterar först varje doktorand tillsammans med sina handledare ISP:n. Som en 
del i detta uppdateras en bilaga som anger aktiviteter för att uppnå målen och i hur 
stor utsträckning (%) målen har uppfyllts. Forskarstudierektor går sedan igenom 
varje ISP för att säkerställa förväntad progression. I de fall avvikelser förekommer, 
återkopplar forskarstudierektor, eventuellt tillsammans med prefekt, till berörda 
doktorander och handledare. 
 
Utvecklingsområden 
Formatet för ISP:n är fakultetsgemensamt, men det har framförts åsikter om att den 
inte är det verktyg den skulle kunna vara. En förenklad hantering och ett mera 
lättöverskådligt format skulle kunna ytterligare förbättra användningen av ISP:n, där 
fokus bör vara på uppföljning och planering, inte inledande uppgifter som finns i 
ladok. 
 
Ett alternativ som man kan överväga är att göra licentiatförsvaret obligatoriskt för att 
ge en tydligare mittavstämning, men det kan innebära en fördröjning av studierna 
beroende på det merarbete som uppstår. Idag har vi en rekommendation som många 
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följer (ca 75 %). Ett annat alternativ kan vara att införa en obligatorisk 
halvtidskontroll i någon annan form än licentiatförsvar. Frågan bör diskuteras. 

3.3 Jämställdhetsperspektiv 

Alla handledare och doktorander som undervisar genomgår obligatoriska kurser i 
handledning respektive pedagogik där jämställdhetsaspekter ingår vilket bidrar till 
en ökande allmän medvetenhet därom. Forskarutbildningsämnet är, och har 
historiskt varit, mansdominerat, vilket framgår av lärartabellen. Vid nyrekrytering av 
lärare har därför kvinnor företräde vid lika meriter i övrigt. Som nämnts i tidigare 
avsnitt har vi på doktorandsidan de senaste åren en något stigande trend i antalet 
kvinnor jämfört med antalet män. Kvoten ligger nu ungefärligt i paritet med den på 
grundutbildningen som svarar mot rekryteringsbasen. Vi strävar efter att fortsätta 
öka kvoten genom att även här ge kvinnor företräde till forskarutbildning vid lika 
meriter i övrigt. 

 
I utbildningen ingår jämställdhetsperspektivet tydligast i den pedagogikkurs som är 
obligatorisk för forskarstuderande som undervisar. 
 
Jämställdhetsperspektiv ingår i arbetsplatsundersökningar som genomförs på 
regelbunden basis. Det är också en återkommande punkt på avdelningarnas 
arbetsplatsträffar, och institutionens månadsvisa informationsmöten. För 
doktorandernas del sker också uppföljning och återkoppling genom 
forskarstudierektor och prefekt.  

 
Slutligen är frågan en stående punkt på agendan för de lokala och centrala 
samverkansgrupperna där samverkan med de fackliga organisationerna sker 
(samverkan ersätter förhandlingar enligt MBL), och där deltar också ombud för Lika 
Villkor, samt arbetsmiljöombud m. fl. Frågorna behandlas också i institutionernas 
styrelser. 
 
Utvecklingsområden 
Som nämndes ovan strävar vi efter att öka antalet kvinnor bland både lärare och 
doktorander genom att ge kvinnor företräde vid lika meriter i övrigt. Utöver detta 
finns det anledning att diskutera möjliga strategier för att öka antalet sökande till 
lärar- och doktorandtjänster. 

3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling har delvis redan diskuterats i avsnitt 3.2. 
Doktorandernas progression säkerställs kontinuerligt, dels genom de regelbundna 
mötena med respektive handledare där olika aktiviteter följs upp och kommande 
närliggande aktiviteter planeras, och dels via den årliga uppdateringen och 
uppföljningen av ISP:n. Vid eventuella avvikelser, t.ex. om det finns en tydlig risk att 
forskarstudierna inte kan slutföras inom den stipulerade tiden, återkopplar 
forskarstudierektor, eventuellt tillsammans med prefekt, till berörda doktorander 
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och handledare och diskuterar möjliga åtgärder. Enligt Tabell 1 på sid 2, är 
mediantiden (netto) till examen 4,2 år för män och 4,5 år för kvinnor vilket är strax 
över målet på 4 år. 
 
Utvecklingsområden 
Mediantiden för forskarstudier är något högre än de 4 år som man normalt siktar 
mot. Här skulle man kunna undersöka orsaker till detta och där så är möjligt 
genomföra åtgärder för att förkorta mediantiden. 

 
Andelen avbrott är markant högre bland kvinnliga studenter även om det i faktiska 
tal handlar om få personer. Även om det är stora skillnader mellan de individer vi tar 
in bör vi undersöka orsakerna till denna skillnad, och genomföra förändringar där så 
är möjligt. 

4 Doktorandperspektiv 

Doktoranderna har en representant i institutionsstyrelsen, och deltar i diskussion 
och beslut där. 
 
Anställda doktorander ingår i arbetsplatsundersökningar som genomförs 
regelbundet. I samband med detta genomförs en särskild doktorandundersökning, 
där uppföljning och återkoppling sker främst genom forskarstudierektor och prefekt 
som anordnar ett möte för genomgång av resultat och diskussioner. 
 
Ett annat forum är den årliga institutionsdagen där olika aspekter av forskning och 
utbildning behandlas. Till exempel under 2018 bedrevs diskussioner under ISY-
dagen i olika grupper där doktorander diskuterade användandet av ISP:n och gav 
förändringsförslag. 

 
Arbetsplatsmiljöfrågor behandlas, som för alla anställda, genom de lokala och 
centrala samverkansgrupperna och institutionsstyrelserna. Alla doktorander erbjuds 
även årligen att delta i Feelgoods utvecklingsprogram för doktorander. 

 
Utvecklingsområden 
Samma som identifierades på sid 15: Formatet för ISP:n är fakultetsgemensamt, men 
det har framförts åsikter om att den inte är det verktyg den skulle kunna vara. En 
förenklad hantering och ett mera lättöverskådligt format skulle kunna ytterligare 
förbättra användningen av ISP:n, där fokus bör vara på uppföljning och planering, 
inte inledande uppgifter som finns i ladok. 

5 Arbetsliv och samverkan 

Som nämnts tidigare har ämnet en stark förankring i matematik och matematisk 
modellering av fysikaliska system, och fokuserar på analys och konstruktion av 
system i praktiska och industrirelevanta tillämpningar. Forskarutbildningen syftar 
till att utbilda tekniska licentiater och doktorer med förmåga att förstå och utveckla 
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metodiker inom detta fält. Därigenom får doktoranderna dels en solid bas och 
beredskap att möta förändringar, både inom och utanför akademin, och dels kunskap 
som är direkt tillämpbar i industrin. Disputerade i ämnet har lätt att få arbete inom 
fältet, även utanför Sverige då huvudspråket genom hela utbildningen är engelska 
vad gäller litteratur, seminarier, kommunikation av forskningsresultat, etc. Några 
exempel på större företag inom Sverige är ABB, Ericsson, Saab och Autoliv. Många 
får också anställning i mindre och medelstora företag både i och utanför Linköping. 
Några exempel på sådana företag som finns representerade i Mjärdevi är Sectra, 
Mediatek, Nira Dynamics, Qamcom, Veoneer och Teledyne SP Devices.  
 
För de som avser att fortsätta inom akademin bidrar även institutionstjänstgöringen 
(främst undervisning) och den obligatoriska pedagogikkursen till en bra grund att stå 
på. Vad gäller planering av institutionstjänstgöring görs detta inom varje avdelning 
där avdelningscheferna är ansvariga. Vid behov sker det i samråd med berörd 
studierektor på grundutbildningen och/eller prefekt. 
 
Samverkan med omgivningen, framför allt industrin, sker genom flera verksamheter. 
Som nämnts tidigare ingår handledarna och doktoranderna i flertalet nätverk där 
även industripartner ingår (ELLIIT, EU-projekt, etc.). Ett tiotal bihandledare är 
anställda i industrin och de flesta av dessa är även adjungerade lärare på LiU. I de fall 
doktorander är involverade i handledning av externa examensarbeten, får de även 
kontakt med industrin den vägen. 
 
Varje år förs även karriärplaneringssamtal som en del i de obligatoriska 
medarbetarsamtalen som avdelningscheferna har med alla anställda. 

 
Utvecklingsområden 
Vi har i nuläget inte identifierat något utvecklingsområde i detta avsnitt. 

6 Hållbarbarhetsperspektiv 

Elektro- och systemteknik fokuserar på analys och konstruktion av system i praktiska 
och industrirelevanta tillämpningar. Speciellt är syftet med forskningen att utveckla 
funktionella system som samtidigt är effektiva och minskar effekterna på miljön och 
bidrar till en hållbar tillväxt. Som exempel kan nämnas bränslesnåla självkörande 
fordon, energieffektiva kommunikationssystem och samarbetsprojekt inom Agtech 
som omfattar lant- och skogsbrukseffektivisering med hjälp av teknik och 
sensorteknik för att undvika/reducera miljöpåverkan, t.ex. termiska kameror för att 
upptäcka läckage i fjärrvärme, automatiskt släckning av bränder i sophögar, m.m. 
 
Hållbarhetsperspektiv är således en naturlig del av forskarutbildningen. Sådana 
aspekter belyses även i de obligatoriska kurserna i vetenskapsteori och etik. 
 
Utvecklingsområden 
Vi har i nuläget inte identifierat något utvecklingsområde i detta avsnitt. 


