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Åtgärdsplan med anledning av resultatet av doktorandundersökningen 2013 

Inledning 

Många faktorer formar en forskarutbildning och avgör hur givande den blir för den enskilda individen, för 
universitetet och för samhället i sin helhet. Från rekryteringen och första dagen på utbildningen, genom 
undervisning, möten med handledare, studenter och kollegor, till dagarna man grubblar över nästa 
anställningsintervju och framläggning av doktorsavhandlingen. Kurser, undervisning, den egna forskningen och 
artikelförfattande är exempel på olika uppgifter som konkurrerar om doktorandens tid och uppmärksamhet. 
Förväntningarna på doktorandens arbete är höga, både från doktoranden själv och från omgivningen – och ska så 
vara; det är en utbildning som leder till den högsta akademiska examen. Men det ska inte vara svårare och 
jobbigare än nödvändigt att ta sig igenom en sådan krävande utbildning. Därför är det viktigt att fakulteten 
ständigt ser över de olika faktorer som påverkar utbildningen för att så långt det är möjligt stödja doktoranderna i 
deras studier. Doktorandundersökningen 2013 visar att vi är på rätt väg i det arbetet, men pekar även på en del 
områden med förbättringspotential. Denna åtgärdsplan beskriver vilka områden institutionerna och fakulteten 
anser vara högst prioriterade i detta arbete och vilka åtgärder Forskarutbildningsnämnden avser att vidta för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för att bedriva framgångsrika forskarstudier vid LiTH. 

Sammanfattning av resultaten från doktorandundersökningen för alla doktorander på LiTH 

Doktorandundersökningen 2013 hade för Tekniska högskolan en svarsfrekvens på 71 % (402 svarande) vilket är 
högre än för LiU totalt (69 %) och högre än för Tekniska högskolan år 2010 (67 %).  

Doktorandundersökningen som genomfördes under våren 2013 visar att doktoranderna är nöjda med 
forskarutbildningen i sin helhet, 74 % ger den betyget bra eller mycket bra år 2013, jämfört med 66 % år 2010 
och 62 % år 2008.  

Inom flera områden redovisas en väsentlig förbättring jämfört med doktorandenkäten 2010. Undersökningen 
visar att möjligheterna att presentera sin egen forskning vid seminarier, uppföljningen och revideringen av den 
individuella studieplanen, stödet och informationen när det gäller undervisningen samt handledningen har 
förbättrats jämfört med 2010. Samtidigt finns det en rad frågor som institutionerna och fakulteten kan arbeta 
vidare med.  

På fakultetsnivå visar resultaten att doktoranderna är nöjda med informationen/introduktionen som de får som 
nyantagna, men flera av institutionerna anser att man kan vidareutveckla innehållet i den egna 
introduktionsdagen, och att även forskarstuderande utan anställning vid institutionen ska bli delaktiga.  

Doktoranderna uppger att de känner stöd av sina doktorandkollegor (78 %) och de flesta tycker att konkurrensen 
inom doktorandgruppen är liten eller mycket liten (67 %). Svaren indikerar att doktoranderna har en positiv 
relation till sina doktorandkollegor och att de känner gruppgemenskap, vilket är viktigt för den professionella 
och den personliga utvecklingen. När det gäller den fysiska miljön är doktoranderna mycket nöjda med både IT-
servicen och med universitetsbibliotekets tjänster. 
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Stress i arbetslivet är något som är vanligt i dagens samhälle. Men stress kan bidra till minskat välbefinnande 
och sämre resultat. 35 % av doktoranderna som har svarat att de upplever stress som påverkar dem negativt även 
utanför forskarutbildningen. Doktorander som är antagna för mer än fem år sedan upplever negativ stress i större 
grad än resten av doktorandgruppen, där skillnaderna är små med avseende på antagningsår. 

Doktoranderna är nöjda (betyg 4,0 jämfört med 3,5 (2010)) med uppföljningen av den individuella studieplanen, 
men resultaten visar också att både på institutions- och fakultetsnivå finns behov av att utveckla den individuella 
studieplanen med mer klara och tydliga mål, samt att förtydliga betydelsen av den individuella studieplanen i 
forskarutbildningen. 80 % av doktoranderna bedömer att de har tillräckligt kompetens för undervisning och 60 % 
anger att det fungerar bra att kombinera undervisning med forskarstudier. Men 19 % är mindre nöjda med 
samplaneringen av undervisningen och forskarstudierna.  

Resultaten pekar på att det finns fler möjligheter att läsa fördjupningskurser inom ett ämne nu jämfört med 2010 
och att doktoranderna är nöjda med kursutbudet när det gäller breddning inom ett forskningsområde, men 
fortfarande efterfrågar många fler fördjupningskurser.   

85 % uppger att de fått presentera sin forskning vid seminarier, vilket är en förbättring sedan 2010. 76 % har 
deltagit i vetenskapliga konferenser under de senaste två åren och en betydande del av dessa har varit 
internationella. 69 % har svarat att de bedömer sina möjligheter att få arbete direkt efter examen som goda, men 
22 % av doktoranderna önskar att de hade fått bättre stöd för att planera tiden efter examen.  

Korstabeller som visar resultaten uppdelade på kön visar för många av frågorna inga stora skillnader mellan 
kvinnors och mäns svar. Kvinnorna är dock mindre nöjda än männen i några frågor som rör kärnan av 
handledningen och institutionstjänstgöringen: Tiden för handledning motsvarar behovet (medelvärde K 3,8 
M 4,0 på en 5-gradig skala), klara besked om ansvar och om vad som förväntas (K 3,6; M 3,8) balansen mellan 
krav och stöd från handledare (K 3,7; M 3,9) samt stöd och information från institutionen vad gäller 
undervisning (K 3,4; M 3,7). Vid en jämförelse med LiU totalt för dessa frågor är mönstret detsamma endast för 
frågan om stöd och information vad gäller undervisning.  

Männen är mer nöjda med uppföljningen av den individuella studieplanen (K 3,9; M 4,1) och mindre missnöjda 
med kursutbudet, speciellt vad gäller fördjupning (K 2,7; M 3,0). Männen bedömer sina möjligheter att få arbete 
direkt efter forskarexamen som bättre än vad kvinnorna gör (medelvärden K 3,6; M 4,0).  

95–99 % av alla uppger att de inte har upplevt negativ särbehandling på grund av endera kön (96 %), religion 
(96 %), ålder (95 %), sexuell läggning (98 %) eller funktionshinder (99 %) och 92 % svarar att de inte har 
upplevt negativ särbehandling på grund av etnisk tillhörighet. Minst var tjugonde doktorand har alltså upplevt 
negativ särbehandling utifrån någon av diskrimineringslagens grunder. I detta avsnitt av årets enkätredovisning 
är svaren inte uppdelade på kvinnor och män, medan det i redovisningen av den förra enkäten (2010) framgår att 
kvinnor upplever negativ särbehandling i högre grad än män, i synnerhet på grund av kön. 

Sammanfattning av institutionernas åtgärdsplaner  

Alla institutioner som har forskarstuderande vid Tekniska högskolan har analyserat resultaten av 
doktorandundersökningen och presenterat sina åtgärdsplaner. 

Institutionerna har identifierat olika problemområden och presenterar relevanta frågeställningar och åtgärder. 
Flera av punkterna, t ex kursutbud, stress, och handledning, är områden som återkommer i de olika 
åtgärdsplanerna. Förslag på diskussionsforum, forskarutbildningsdag och introduktionsdag för nya handledare 
presenteras av flera institutioner (t ex IDA, IEI). Även utveckling av introduktionen av nyantagna doktorander 
diskuteras bland annat av IEI, ISY och MAI. 
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Kurser och den individuella studieplanen är två centrala instrument som säkrar kvaliteten i forskarutbildningen 
och är viktiga för uppfyllelsen av lärandemålen. Dessa två frågor är de två mest diskuterade områdena bland 
institutionerna. Information om kursutbudet är en fråga som lyfts av flera institutioner. ”Utökad och mer 
uppdaterad information på hemsidan i väntan på doktorandportalen” anges som en temporär åtgärd av IFM och 
förbättrad information på hemsidorna och önskemål på en doktorandportal anger också ITN och IMT. Frågan om 
doktorandportalen lyfts upp regelbundet både vid forskarstudierektorsmöten och vid Forskarutbildnings-
nämndens sammanträden. Ett antal institutioner arbetar redan med en prototyp av en doktorandportal och 
uppskattar mycket dess möjligheter. Institutioner som inte har tillgång till doktorandportalen anger att det är 
viktigt med ett sådant verktyg som är kopplat till kurser, individuell studieplan och Ladok. IFM presenterar 
genomförandet av ett system för ersättning till kursansvariga för doktorandkurser från och med i år, och även 
ITN lyfter upp frågan om ersättning till de lärare som ger doktorandkurser. 

Den individuella studieplanen är en av frågorna som tas både som problemområde och som åtgärd. Den 
individuella studieplanen ska vara ett instrument för att hjälpa doktoranderna i planering av undervisning, 
studier, avhandlingsarbete och konferenser. Institutionerna strävar efter utformningen av en individuell 
studieplan som ”bidrar med framförhållning, transparens och rättsäkerhet” (IEI), en mer detaljerad individuell 
studieplan där ”kurserna klassificeras som avklarade, pågående och planerade” (MAI) och där handledningens 
frekvens och omfattning specificeras, avhandlingsarbetet, samt grundutbildningsaktiviteter, förtroendeuppdrag 
och konferenser planeras tydligare (IMT). 

Fakultetens gemensamma åtgärder  

Vissa åtgärder hanteras lämpligast gemensamt på fakultetsnivån: 

• Doktorandportal: Verka för införandet av någon form av gemensam doktorandportal. 
• Kursinformation: Undersöka behovet av att ha en utökad information om kurser på LiTH:s 

webbsidor, och att sprida information om kurser mellan institutionerna. Önskvärd effekt: ökat antal 
deltagare på forskarutbildningskurserna. 

  Klart: VT 2014 
• En gemensam mall för individuell studieplan: Ta fram, diskutera med forskarstudierektorerna och 

presentera en gemensam mall för en individuell studieplan, som ska spegla doktorandernas och 
institutionernas önskemål.  

  Klart: VT 2014 
• Information och dokumentation på engelska: Förbättra informationen och dokumentationen på 

engelska för att samtliga doktorander vid Tekniska högskolan ska få möjlighet att vara delaktiga. 
  Klart: HT 2014 
• Stress: Inslag om stress kommer att läggas till i den fakultetsspecifika delen av kursen Handledning 

av forskarstuderande. 
 Klart: VT 2014 

• Stress: Verka för att alla institutioner, i förebyggande syfte, erbjuder doktoranderna möjlighet till 
träning att hantera den stress som uppkommer under utbildningstiden. Detta kan t.ex. ske i samverkan 
med företagshälsovården. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av Forskarutbildningsnämnden vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde 
dag som ovan. I beslutet har deltagit prodekan Magnus Borga (ordförande; föredragande) och de tjänstgörande 
ledamöterna Christian Berggren, Torkel Glad, Milagros Izquierdo, Leif B.G. Johansson, Stefan Klintström, 
Reiner Lenz, Nahid Shahmehri och Anna Vapen. Vidare har närvarat Larsgunnar Nilsson (ej tjänstgörande 
ersättare), utbildningsledare Maria Mitradjieva och fakultetssamordnare Eva Lindblad.  


