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1 Sammanfattning och analys av 
doktorandundersökningen 2015 

1.1 Introduktion  

Resultaten från doktorandundersökningen 2015 på fakultetsnivå har presenterats, 
diskuterats och analyserats på Fakultetsstyrelsen, Forskarutbildningsnämnden och 
de gemensamma mötena med forskarstudierektorerna verksamma vid respektive 
institution. Vidare har varje institution presenterat resultaten av undersökningen 
inför doktorander, institutionsstyrelse, och även förskarutbildningsråd och 
doktorandråd, där sådana finns och en handlingsplan enligt hanteringsordningen 
har presenterats och beslutats av respektive institutionsstyrelse innan den skickats 
till Forskarutbildningsnämnden vid LiTH. Närmare beskrivning av arbetet med 
enkätresultaten finns i respektive handlingsplan i bilaga 2.1-2.7. 

 

1.2 Sammanfattning av doktorandundersökningen för 
doktorander vid Tekniska högskolan 

Resultaten av doktorandundersökningen 2015 visar på att doktoranderna är nöjda 
med sin forskarutbildning och flera av de införda åtgärderna efter förra enkäten ger 
positivt utfall, men skillnaderna på fakultetsnivå mellan 2013 och 2015 är 
marginella.   
Med anledning av resultatet av doktorandundersökningen 2013 identifierades 
följande förbättringsområden rörande utbildningen på forskarnivå vid LiTH: 
kursinformation, individuell studieplan, information och dokumentation på 
engelska och stress.  
 
Större skillnader syns när man tittar närmare på institutionsnivå. T ex 
doktoranderna vid institutioner som MAI och IMT, vilka har hunnit implementera 
den nya mallen för individuell studieplan anger i större utsträckning att ISP:n 
fungerar som stöd för forskarutbildningen.  
 
Den införda åtgärden som inslag om stress i den fakultetsspecifika delen av kursen 
Handledning av forskarstuderande behöver länge tid för att ge utslag i 
undersökningen. I dagsläget erbjuder institutionerna sina doktorander möten och 
kurser med företagshälsovården.  
 
När det gäller rekrytering är läget oförändrat på både institutions- och 
fakultetsnivå. Ca en tredjedel av doktoranderna rekryteras genom annons, en tredje 
del har blivit tillfrågade och en tredje har frågat själva om möjligheten för 
forskarutbildning. Eventuella resultat av åtgärder vid institutionerna är svårt att 
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uttolka, då frågan även har besvarats av en stor del doktorander som hade påbörjat 
sin forskarutbildning innan förra undersökningen.  
 
Frågan om handledning ligger på samma nivå som 2013. Majoriteten av de 
svarande (86%) får handledning minst 1 gång om månaden och 89% tycker att 
handledningen fungerat bra. Doktoranderna anger att tiden som används för 
handledning motsvarar deras behov, men det finns en del som önskar mer 
handledartid. 
 
Korrelationen mellan handledning och hur forskarutbildningen upplevs visar att 
handlingen är en avgörande faktor för hur nöjda doktoranderna är med  
forskarutbildningen. Fakulteten avser att arbeta vidare med denna fråga. 
 
Den individuella studieplanen är ett viktigt pedagogiskt verktyg för att bedriva en 
effektiv forskarutbildning och från doktorandernas rättssäkerhetsaspekt. Samtliga 
doktorander vid alla institutioner utom en anger att de har individuella 
studieplaner.  Den individuella studieplanen ska fungera som stöd för 
forskarutbildningen för den enskilda doktoranden, och arbetet med ISP och 
uppföljningen av densamma ska kännas meningsfull och ska fungera väl. Här avser 
också fakulteten arbeta vidare med den frågan. 

 
Doktorander anger att forskarutbildningskurserna gör nytta för deras 
forskningsarbete, men större utbud av kurser efterfrågas, särskilt 
fördjupningskurser inom doktorandernas forskningsområden. Enligt 
examensmålen ska en doktor visa förmåga att presentera och diskutera sin 
forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i 
övrigt. Resultaten i undersökningen indikerar dock att det finns doktorander som 
upplever begränsad möjlighet att presentera sin forskning.  
 
Kombinationen mellan undervisning och forskningsarbete och förmågan att 
balansera mellan dessa två huvuduppgifter är ofta tema för diskussioner och kan 
orsaka stress för all undervisande personal på fakulteten. Många av doktoranderna 
undervisar för första gången och en stor del av LiTHs doktorander möts av ett nytt 
utbildningssystem, vilket kan orsaka stress. På fakultetsnivå kan man inte se några 
skillnader i frågan sedan undersökningen 2013. Kombinationen mellan 
undervisning och forskning fungerar överlag väl och doktoranderna upplever att de 
får stöd från institutionen när det gäller undervisning i samma utsträckning som vid 
förra undersökningen.  Dock har flera institutioner i sitt arbete med stressfrågan 
konstaterat en relation mellan stress och kombinationen mellan 
undervisning/institutionsarbetet och forskningsarbetet.  
 
Tiden efter examen är också en stressfaktor, särskilt när man börjar närma sig 
disputationen.  Frågan ”Efter examen vill jag gärna fortsätta forska.” är svår att 
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tolka. Forskarutbildningen ska förbereda för arbete vid både akademi och samhället 
i övrigt. En stor del av de disputerade vid LiTH arbetar vidare med forskning inom 
industrisektorn. 

 

1.3 Sammanfattning av institutionernas handlingsplaner 

Samtliga institutioner har analyserat och diskuterat resultatet av 
doktorandundersökningen i olika arbetsgrupper, med doktorander och i respektive 
styrelse för att komma fram till handlingsplaner som utvecklar och förbättrar 
forskarutbildningen generellt och också höjer nöjdheten hos den enskilda 
doktoranden.   
 
De flesta institutioner konstaterar en positiv utveckling efter de vidtagna åtgärderna 
i samband med doktorandundersökningen 2013. Återkommande problematik är 
dock stress, vikten av arbetet med ISP, kurser och handledning. Införandet av en ny 
mall för ISP har inte hunnit implementeras vid alla institutioner, och flera fortsätter 
med arbetet att införa den. Doktoranderna vid de institutioner som har infört den 
nya mallen anger i större utsträckning att de är nöjda med arbetet med ISP:n. 

 
Efter diskussioner med doktoranderna anser institutionerna att undervisningen är 
en stressfaktor. Doktoranderna efterfrågar mer information kring undervisning, 
samt att den pedagogiska kursen ska planeras så tidigt som möjligt i den 
individuella studieplanen. Följande citat illustrerar detta: 
 

”Diskussioner med doktoranderna har indikerat att en stor del av stressen 
beror på undervisningsskyldigheten och dess inverkan på 
forskarutbildningsstudierna som helhet.” (IDAs handlingsplan)  
 
”Den största delen av denna stress verkar snarare vara kopplad till 
undervisningen än forskningen.” (MAIs handlingsplan) 

 
Sammanfattningsvis kommer institutionerna att arbeta vidare med kursutbudet, 
stress, ISP:er. Handledning, och mer stöd för att planera tiden efter examen är 
också frågor som återkommer i institutionernas handlingsplaner för 
doktorandundersökningen 2015.  
 

1.4 Fakultetens gemensamma åtgärder 

 
Område 1: Kurser 

Åtgärd: Förbättra information om utbudet av doktorandkurser inom fakulteten 
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Förväntad effekt: Lättare för doktorander och handledare att hitta relevanta 
kurser. 
Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för FUN 
Ansvarig för uppföljning: FUN 
Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 
Tidplan: Klart HT2016 
 

Område 2: Individuell studieplan 
 
Åtgärd: Årlig central uppföljning av alla ISP:er på fakulteten. 
Förväntad effekt: ISP inrättas för alla doktorander och följs upp årligen. 
Doktoranderna upplever ISP som stöd för deras utbildning. 
Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för FUN. 
Ansvarig för uppföljning: FUN. 
Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 
Tidplan: Klart HT2016. 
 

Område 3: Handledning 
 
Åtgärd 1: Handledarpolicyn synliggörs för doktorander och handledare. 
Förväntad effekt: Handledning ska upplevas meningsfullt och målinriktad. 
Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för FUN. 
Ansvarig för uppföljning: FUN. 
Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 
Tidplan: Klart HT2016. 
 
Åtgärd 2: Informera vart man kan vända sig vid problem som rör handledningen   
Förväntad effekt: Tryggare arbetssituation för doktoranderna. 
Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för FUN. 
Ansvarig för uppföljning: FUN. 
Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 
Tidplan: Klart HT2016. 

 

1.5 Frågorna i doktorandundersökningen  

 
Enkätsfrågorna har diskuterats och analyserats inför varje doktorandundersökning 
i flera år och i flera olika grupperingar. Förändringar i frågorna förhindrar att man 
kan jämföra med tidigare undersökningar och samtidigt är det viktigt att få 
tillförlitliga resultat och bra underlag för vidare utveckling av forskarutbildningen. 
Här följer några reflektioner över frågorna efter analysen av resultaten av 
doktorandundersökningen.  
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På fråga 20 ”jag upplever sällan stress” är frågan om den svarande anser sin egen 
eller andras stress. Följdfråga om vad för slag av stress, orsak mm är önskvärd. 
 
Formulering av frågorna om stress på engelska borde ses över, de frågorna upplevs 
otydliga. 

 
Fråga 34 och 35 om ”det finns tillräckligt många kurser som ger en 
bredning/fördjupning inom mitt forskningsområde” kan vara svåra att tolka 
resultaten på. Forskningsområde kan tolkas som avhandlingsprojektets inriktning, 
forskarutbildningsämnet eller även mer allmänt. 

 
Öppna svarsalternativ bör finnas i anslutning till varje del av enkäten för att skapa 
bättre förståelse för frågor kring t ex stress, kurser, etc.  
 
Generellt sätt är det svårt att beräkna medelvärdet på en grupp av frågor den en 
eller flera av frågorna har omvänt skalla.  

 
Rapporten utifrån enkäten bör delas upp i de som antagits sedan förra enkäten 
respektive de som varit doktorander längre. Detta kräver att den frågan ställs i 
inledningen av enkäten. T.ex. blir svaren på frågor om rekrytering missvisande med 
avseende på åtgärder som genomförts de senaste åren om äldre doktorander 
besvarar den utifrån hur det var när de rekryterades. 
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2 Handlingsplaner från institutionerna vid 
Tekniska högskolan 

2.1 Handlingsplan vid IDA med anledning av 
doktorandundersökningen 2015 

2.2 Handlingsplan vid IEI med anledning av 
doktorandundersökningen 2015 

2.3 Handlingsplan vid IFM med anledning av 
doktorandundersökningen 2015 

2.4 Handlingsplan vid IMT med anledning av 
doktorandundersökningen 2015 

2.5 Handlingsplan vid ISY med anledning av 
doktorandundersökningen 2015 

2.6 Handlingsplan vid ITN med anledning av 
doktorandundersökningen 2015 

2.7 Handlingsplan vid MAI med anledning av 
doktorandundersökningen 2015 
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Handlingsplan vid IDA med anledning av 

doktorandundersökningen 2015 

 
IDA har genomfört en mycket noggrann analys av underlaget från 

doktorandenkäten 2015. Resultatet har diskuterats/kommunicerats på alla nivåer, 

från IDAs ledning och forskarutbildningsråd vidare till avdelningar och 

labb/grupper, för att nå alla forskare och doktorander.  

 

En parallell diskussion initierades och genomfördes av IDAs doktorandråd med 

doktorandgruppen. Doktorandrådet har presenterat värdefull feed-back och 

också gett förslag som reflekteras i åtgärdslistan nedan. 

 

Generellt visar doktorandundersökningen 2015 ett gott resultat för IDA, men 

även att det finns flera aspekter där man kan göra ytterligare förbättringar för att 

åstadkomma en mer attraktiv studiemiljö för våra doktorander. Punkter som har 

kommit upp i doktorandenkäten och vid diskussioner på olika nivåer gäller bl a 

undervisningsdelen för doktorander (stressfaktor) samt kursutbudet inom 

forskarutbildningen (planering). 

 

I föregående handlingsplan (2013) fokuserade vi på två aspekter: 

 
A. Mängden av specialiserade/smalare kurser 

B. Negativ stress 

 

A. Mängden av specialiserade/smalare kurser 

Åtgärder: 

 Organisera mindre studiecirklar och, när så behövs, förorda individuella 

självstudiekurser (eventuellt genom stöd från MOOC - Massive open on-

line courses). 

 Organisera specialiserade kurser i samarbete med andra universitet och 

enskilda forskare inom Sverige och internationellt. Detta för att uppnå en 

kritisk massa av deltagare samt få tillgång till examinatorer med expertis 

även inom mycket specialiserade/smalare områden.   

 

Båda ovanstående punkter har genomförts. Flera självstudiekurser har startas 

inom specialiserade ämnesområden, där några även har använt, bland annat, 

MOOCs-material. Flera doktorandkurser, inom specialiserade ämnesområden, 

har organiserats med deltagande studenter från universitet från hela Sverige. 

 

Dock, som 2015 års undersökning visar, är doktoranderna fortfarande inte nöjda, 

utan efterfrågan kvarstår på ett större eller annorlunda kursutbud än vad som ges. 
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Detta är förstås ett svårlöst problem och det är omöjligt att tillgodogöra alla 

önskemål inom alla områden. Trots det kommer institutionen att fortsätta med 

detta arbete även nästa period (se nedan). 

 

 

B. Negativ stress 

Åtgärder: 

 Kurs genomförd via företagshälsovården, Feelgood. 

 Vid vår nästa handledarworkshop (i januari 2014), kommer detta att vara 

en av de viktigaste punkterna att diskuteras. 

 

Båda ovanstående punkter har genomförts. Kursen med Feelgood erbjuds årligen 

och den största delen av doktoranderna har valt att ta kursen. Feedback från 

kursen är mycket positiv. Handledarworkshopen har organiserats som en 

heldagsträff den 15 januari, 2014. Huvudpunkten för workshopen var förbättring 

av handledning inom forskarutbildning med fokus på stressrelaterade frågor. 

 

Handlingsplan utifrån doktorandenkät 2015: 

 
Enligt utfallet från doktorandenkäten 2015 är stress även fortsättningsvis ett 

olöst problem, som även påvisas enligt institutionens handlingsplan nedan. 

Punkten förblir i fokus i institutionens fortsatta arbete med att förbättra 

arbetsmiljön för doktoranderna.  

 

Med anledning av detta, genom vår analys av resultatet för 2015 års enkät och i 

enlighet med diskussioner på olika nivåer i organisationen, från 

institutionsledning till enskilda doktorander och handledare, har vi identifierat 

följande huvudaspekter, där vi behöver gå in med åtgärder under kommande 

period: 

 

 Negativ stress 

 Kursutbud 

 Undervisningsmängd (även stressrelaterat) 

 Handledning (speciellt inom en avdelning) 

 

Vi har också dragit några slutsatser som är av stor vikt vid formuleringen av 

kommande åtgärder: 

 

- Några av de stressrelaterade faktorerna grundar sig inte i forskningsdelen. 

Diskussioner med doktoranderna har indikerat att en stor del av stressen beror på 

undervisningsskyldigheten och dess inverkan på forskarutbildningsstudierna 

som helhet. 
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- Resultatet av enkäten indikerar stor variation mellan avdelningar; därför 

kommer några av åtgärderna att rikta sig till specifika avdelningar och/eller 

grupper. 

 

 

 

 

 

Åtgärdsplan för kommande period: 
 

1. Stress och undervisningsskyldigheter 

 

- Vi kommer att fortsätta att erbjuda Feelgoodkursen baserat på doktorandernas 

feed-back och vi kommer, tillsammans med företagshälsovården, kontinuerligt 

att anpassa och förbättra innehållet i kursen.  

 

Förväntad effekt: Öka medvetandegörandet av doktorander med stressrelaterade 

problem och förslag på hur man ska hantera dessa situationer; förbättra 

utförandet av planering av undervisning, skapa kapacitet för att hantera svåra 

situationer och misslyckanden. 

Ansvarig: Mariam Kamkar, Petru Eles, Anne Moe; årligen, IDA budget 

 

- Vi kommer omgående och handfast att involvera doktoranderna i planeringen 

av respektive undervisningsmängd. Studierektorerna kommer att ha individuella 

planeringsmöten med varje doktorand för att diskutera och planera 

undervisningsdelen. 

 

Förväntad effekt: Bättre matchning mellan forsknings- och undervisningsbörda; 

jämnare distribution av undervisningsmängd; bättre information till 

doktoranderna angående problem, förutsättningar och prioriteringar inom 

processen för grundutbildningens undervisning. 

Ansvarig: Petru Eles, studierektorer; årligen; ingen budget nödvändig 

 

2. Kursutbud 

- Specialiserade kurser med färre deltagare än fem LiU-registrerade studenter 

kommer också att kunna få finansiering. 

 

Förväntad effekt: Fler doktorandkurser inom specialiserade/smalare områden 

med färre deltagare kan ges. 

Ansvarig: Mariam Kamkar, Petru Eles; januari 2016 och årligen; IDA budget 

 

- Vi kommer att involvera doktoranderna redan från planeringsstadiet vid 

utveckling av utbudet av doktorandkurser. 
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Förväntad effekt: Behov av doktorandkurser inom specialområden kan tas med i 

beräkningen redan vid planering av kursprogrammet 

Ansvarig: Petru Eles, november 2015 och årligen; ingen budget nödvändig 

 

- Intensivkurser inom smalare områden med gästföreläsare på besök vid IDA 

såväl som fler studiecirklar inom speciella områden kommer att uppmuntras. 

 

Förväntad effekt: Extern expertis kan användas för specifika områden; 

studiecirklar kan genomföras för mindre grupper av studenter med intresse inom 

mycket smala ämnesområden. 

Ansvarig: Petru Eles, labledare; januari 2016 och årligen; IDA budget 

 

3. Handledning 

- Vi organiserar årligen handledar- och doktorandworkshop. Båda 

arrangemangen kommer att användas som plattform för fortsatta diskussioner 

kring de problem som finns inom forskarutbildningen och även för att utforska 

hur man kan förbättra kvalitén på handledningen. 

 

Förväntad effekt: Ökad medvetenhet kring problem och spridande av “best 

practice” – bästa utförande. 

Ansvarig: Mariam Kamkar, Petru Eles, Anne Moe: vår 2016  
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Handlingsplan vid IEI med anledning av 

doktorandundersökningen 2015 

Institution/motsvarande: Ekonomisk och industriell utveckling 

Handlingsplanen behandlad i LSG den: 2015-09-15 

Fastslagen i institutionsstyrelsen den: 2015-09-29 

 

Sedan den förra doktorandenkätens genomförande har institutionsledningen 

tillsammans med forskarutbildningsstudierektorerna (FuS) arbetat aktivt med att 

utveckla och implementera en förbättrad ISP, som används för forskarstuderande 

antagna vid båda fakulteterna, samt att etablera en ämnesövergripande forskarskola. 

Årets doktorandenkät besvarades av 103 forskarstuderande av institutionens totalt 163 

forskarstuderande som kunde besvara enkäten. Resultaten har diskuterats i doktorand-

nätverket, med forskarutbildningsrektorerna (FUS) Hans Andersson och Patrik 

Thollander samt forskarskolekoordinator Erik Sandberg. Därtill har den diskuterats i 

institutionens råd för forskning och forskarutbildning vid två tillfällen. En 

sammanställning utifrån dessa diskussioner har sammanställts av FUS-arna. 

Då våra forskarutbildningar kommer att utvärderas av UKÄ så kommer kvaliteten i 

forskarutbildningarna att vara ett centralt fokusområde. Då kommer frågor relaterade 

både till forskarstuderande och handledare att adresseras löpande. En förväntad effekt 

är att vi ökar tydligheten i processer, styrning och utveckling av forskarutbildningarna 

för att underlätta utvärdering och detta torde få flera positiva effekter även för de 

forskarstuderande. Därtill kommer vi att fortsätta att arbeta med ISP, forskarskolan och 

introduktion av nya doktorander, men först några övergripande reflektioner. 

Erfarenheter av enkäten och övergripande åtgärder 

Det finns ett par återkommande teman som de forskarstuderande tar upp och dessa är 

långt ifrån nya. De största utmaningarna är igen övergripande tillgången till kurser, stöd 

i forskarutbildningsprocessen samt att hantera de olika arbetsuppgifter som ingår i 

vardagen som forskarstuderande, vilket kan ses som stressande. En viktig del i analysen 

av enkäten är behoven av tydlighet kring att anställningsformen som doktorand.  

Inom IEI har vi en mängd olika forskarutbildningsämnen. Då IEI:s forskarutbildnings-

ämnen tillhör två fakulteter finns stor variation i ämnesval, teorier, metoder och själva 

genomförandet av forskarutbildningen. Här finns även olika modeller för 

projektfinansiering och en stor andel industridoktorander. En ytterligare utmaning är 

att en växande andel av våra doktorander talar ingen eller begränsad svenska. Därmed 

ökar också behovet av tydlighet i introduktionen kring vad som är IEI och LiUs modeller 

för forskarutbildningen, den forskarstuderande egna ansvar samt handledarens roll i 

forskarutbildningen vilket kan skilja avsevärt mellan olika länder. 

Mot denna bakgrund har vi valt att fokusera tre övergripande åtgärder, för det första att 

fortsätta arbeta med de påbörjade åtgärderna kring ny ISP och för det andra att utveckla 

forskarskolan ytterligare som stöd till handledare och en del kvalitetsarbetet inför 
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UKÄ:s utvärderingar. Som tredje del introduktion till forskarutbildningen och dessa 

olika faser. Dessa teman är av sådan karaktär att de blir meningsfulla i den mångfald av 

olika forskarutbildningssituationer som vi har vid vår institution.  

ISP- som stöd för den individuella forskarutbildningen 

Våren 2015 antog vår institutionsstyrelse en ny gemensam mall för ISP i forskar-

utbildningen. Vi kommer att fortsätta arbeta med att implementera denna genom att 

introduktionsträffar samt stödja handledare och forskarstuderande att reflektera kring 

processerna utifrån den nya mallen. Vi kommer även att utveckla tydligare rutiner och 

uppföljningsprocesser kring ISP, för att den verkligen ska bli det stöd i det dagliga 

arbetet och utbildningen som avses. För detta krävs att handledare och forskar-

studerande förstår att ISP:n ger en arbetsmetod grundad i förordningens intentioner 

och forskarutbildningarnas mål. Därför kommer vi även att särskilt stödja handledare 

och utveckla kollegiala mötesplatser. Härigenom kommer de forskarstuderandes 

vardagliga arbetssituation (stress) och behov av kurser att särskilt kunna adresseras.  

IEIs forskarskola - som gemensam plattform för forskarutbildningen 

Sedan 2013 har vi på IEI en gemensam forskarskola som gett flera positiva effekter, 

bland annat med fler kurser, bättre sociala sammanhang för de forskarstuderande samt 

erfarenhetsutbyte mellan handledare. Men detta har varit begränsat till dem som 

medverkar i forskarskolan, varför vi nu vill se över möjligheterna att vidareutveckla vår 

forskarskola. Här finns en potential att inkludera fler av institutionens doktorander, 

sprida det ekonomiska stödet och skapa än bättre kursutbud och få de organisatoriska 

fördelarna att nå fler.  

Introduktion till forskarutbildningen 

Det tredje området som är viktigt är att fortsätta med att tydliggöra förväntningarna 

som forskarutbildningen ställer på den forskarstuderande och vilken rollen är för hand-

ledare och andra chefer inom institutionen. Undersökningen och diskussionerna efteråt 

pekar på att vi har en bit kvar i kommunikationen om att den forskarstuderande är först 

och främst antagen till en tidsbegränsad forskarutbildning. Anställning som doktorand 

är ett av flera finansieringsalternativ för genomförande av forskarutbildningen vid sidan 

av anställning i ett företag/organisation, internationellt stipendium. Detta vill vi 

utveckla tillsammans med den introduktion till de forskarstuderande som för 

närvarande genomförs med hjälp av LiUs företagshälsovård.  

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

forskarutbildningar för att skapa en bättre arbetssituation och utbildning för våra 

studerande på Bolognasystemet tredje nivå. Detta specificeras i bilagd åtgärdsplan 

 

Med vänlig hälsning 

 

Per-Olof Brehmer  Elin Wihlborg 

Prefekt IEI    Proprefekt IEI  

(ansvar forskning och forskarutbildning) 
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Bilaga  

Åtgärdsplan IEI, med anledning av doktorandenkäten 2015 

Åtgärd  Motiv  Tidsplan  Ansvariga på IEI 

Mål: Höja kvalitet i våra forskarutbildningar  

Följa UKÄ:s planer för 

utvärderingen   

Beredskap för 

utvärderingen  

Löpande  FuS, proprefekt 

Strukturer och kurser 

i fo.utb. 

Höja kvalitén i 

kurser, ASP och hur 

det hänger samman 

Löpande  Fus, proprefekt 

Alla ansvariga för 

ämnes fo.utb.  

Doktoranders 

arbetssituation 

Minska osäkerhet 

och stress 

Löpande  FUS, m hj a 

Feelgood 

Mål: Implementera ISP  

Synliggöra ISP på nya 

webben  

Nå ut till alla. Mål: 

total täckning av nya 

mallen under 2016.  

Klart dec. 16 FUS, Fo utb admin, 

kommunikatörer 

på IEI 

Presentera ISP-mallen 

för doktorander 

Öka användningen 

av hela ISP-mallen 

Löpande  FUS 

Presentera ISP-mallen 

för handledare  

Öka användningen 

av hela ISP-mallen 

Löpande Prefektur 

Utveckla 

uppföljningsrutiner  

Kontroll och 

underlag för 

utvärderingar 

Fastställs under 2016, 

implementeras 17 

och18, beroende på 

UKÄ:s anvisningar 

FUS, pro-prefekt 

och admin.  

Rådet  

Utvärdera och 

utveckla mallen  

Mallen ska vara ett 

levande dokument 

2018  FUS, pro-prefekt 

och admin. 

Rådet 

Följa upp behov av 

kurser 

Använda ISP 

uppföljning för att 

identifiera 

kursbehov 

Löpande FUS, rådet  

Mål: Utveckla forskarskolan på IEI 

Utvärdera 

forskarskolan  

Sprida positiva 

effekter till fler. 

Sen höst 15, då den 

nya kullen kommit 

igång  

Forskarskole-

koordinator  

Nya modeller för 

breddning av 

forskarskolan  

Under 2016. Beslut 

inför ny antagning 

sommaren 16. 

Prefektur  

 

FUS = Forskarutbildningsstudierektorer 

Fo utb admin = Forskarutbildningsadministratören, Lena Sjöholm  
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Handlingsplan vid IFM med anledning av 

doktorandundersökningen 2015 

 

Ansvariga IFM: Per Olof Holtz o Stefan Klintström 

 

Analys och upprättande av åtgärdsprogram 
Analys och åtgärdsprogram är baserat på resultatet av Rambolls genomförda 

doktorandenkät, NDI 2015. 

 

Utifrån analys, så har kritiska punkter för IFMs doktorander identifierats av 

doktorandreferensgruppen (bestående av doktorander från de olika 

forskarutbildningsämnena) och forskarutbildningsrådet (bestående av en representant 

från varje vetenskapligt område samt två doktorandrepresentanter) vid IFM.  

Analys av enkät och upprättande av åtgärdsprogram har skett i samråd mellan doktorand-

referensgruppen och forskarutbildningsrådet. 

  

 

Åtgärdsprogram 
i) Individuella studieplanen:  

- Den individuella studieplanen såsom ett stöd i forskarutbildning: Begränsat värde (3.0) 

- Den individuella studieplanen innehåller klara o tydliga delmål: Begränsat (3.1) 

- Medvetenhet om att den individuella studieplanen är ett viktigt juridiskt dokument: 30% 

känner inte till detta 

 

Möjliga åtgärder:  

- Uppgradering av den individuella studieplanen, som syftar till att göra målen/delmålen 

tydliggjorda, så att studieplanen blir mer konkret och får en mer stödjande karaktär för 

doktoranderna 

- Viktigt att det finns tydlighet också i hur doktoranden skall följa upp kraven 

- I ny individuell studieplan så är examensmålen för doktorsexamen (från 

Högskoleförordningen) inkluderade på ett tydligt sätt, i en bilaga (för att implementera 

lärandemålen och hur dessa skall examineras) 

- I ny individuell studieplan så finns det utrymme för Handledarens resp. Doktorandens 

kommentar/fritextsvar såsom en självreflektion  

- Medvetenheten om den individuella studieplanens betydelse som ett juridiskt dokument 

bör öka med implementerandet av lärandemålen i studieplanen. Men medvetenheten 

skall också förbättras genom att det poängteras vid introduktionen för nyantagna 

doktorander, icke minst för icke-svenska doktorander, som är mindre insatta i vårt 

system. 

 

Tidsplanering: Inom 2015 
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Kommunicering av information: Doktorandreferensgruppen har spridit information, mail 

till alla doktorander, IFM samrådsmöte 

 

 

ii) Stress och oro inför tiden efter disputation:  

Möjligheten att få ett relevant arbete ses som begränsade.  

 

Möjliga åtgärder:  

- Karriärplaneringssamtal med handledarna bör uppmuntras. Det finns som en kryss-

markering i den nuvarande individuella studieplanen, men ”kravnivån” bör lyftas 

ytterligare, t ex datum och deltagare i karriär-planeringssamtal skall specificeras i den 

individuella studieplanen. 

- ”Medvetandegöra” postdoc-möjligheter tidigare i doktorandutbildningen: Betydelse av 

postdoc för karriär, ansökningsförfarande, finansiering etc 

- Seminarier/presentationer av postdocs, industri-representanter, entreprenörer etc för 

doktorander. Detta sker för doktorander i forskarskolor idag men borde ske för samtliga 

doktorander.  

- Inbjudan av fackliga representanter, t ex SULF, Sveriges Ingenjörer, för att informera om 

arbetsmarknaden 

 

Tidsplanering: Under höst 2015 / vår 2016 

 

Kommunicering av information: IFM samrådsmöte, mail till alla doktorander 

 

 

iii) Handledning. 
 21% av doktoranderna får handledning högst 1 gång per månad 

 

Möjliga åtgärder:  

- Tidsaspekten. Viktigt att det finns en relevant kontinuitet i handledningen. Bör 

uppmuntra till att doktorander får handledning regelbundet; en gång per vecka/ varannan 

vecka, vid exempelvis introduktion för nyanställda doktorander. 

- Kvalitetsaspekten. Det skall finnas riktlinjer för handledning, ett ”paket” för handledning 

på hemsidan. 

- Det finns ett framtaget koncept för ett kommunikationskontrakt, där den nya 

doktoranden och handledaren var för sig får svara på likartade frågor omkring 

forskarutbildningen utifrån sin egen synvinkel. Sedan får de gemensamt gå genom sina 

svar och göra en utvärdering.  

Planen är att lägga upp denna kommunikationsguide på hemsidan för ett frivilligt 

deltagande i detta kommunikationskontrakt. 

 

Tidsplanering: Under höst 2015  
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Kommunicering av information: Vid informationsdag för nyanställda/antagna, IFM 

samrådsmöte, mail till alla doktorander 

 

iv) Att kombinera doktorandutbildningen med sin egen första undervisning.  

Nedgång med 0.4 sedan förra enkäten 

 

Möjliga åtgärder:  

- Undervisning måste introduceras bättre, speciellt icke-svenska doktorander, som inte har 

erfarenhet av vårt undervisningssystem 

- ”Överföring” från avgående undervisningsansvarig doktorand till den doktorand, som tar 

över 

- Dokumentering av arbetsinsats skall förbättras. Rapporteringssystem för olika områden 

måste vara jämförbara: Doktoranden skall redovisa sin faktiskt nerlagda tid 

- Pedagogikkursens roll skall betonas 

 

Tidsplanering: Under höst 2015 / vår 2016 

 

Kommunicering av information: Vid informationsdag för nyanställda/antagna, 

information till/av studierektorer på grundutbildningen 
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Handlingsplan vid IMT med anledning av doktorandundersökningen 

2015 

Behandlad i LSG den: 2015-09-01 

Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: 2015-09-07 

 

Följande plan är ett resultat av den gemensam analys och diskussion kring utfallet från 

doktorandenkäten 2015 som gjorts av doktorandgruppen och forskarstudierektorn vid IMT. 

Resultatet visar på flertalet förbättringar i relation till föregående enkätundersökning (genomförd 

2013). Till exempel upplever doktoranderna att handledningen nu fungerar bättre samt att arbetet 

med den individuella studieplanen fungerar som ett stöd i forskarstudierna. I analysen identifierades 

dock två problemområden som är IMT-specifika och som behöver åtgärdas (se punkt 1 och 2 nedan).  

Utöver detta identifierades även flera kursrelaterade problemområden som mer eller mindre rör 

LiTH som helhet. Detta inkluderar: önskemål om fler relevanta kurser (t ex fakultetsgemensam kurs i 

statistik och försöksplanering); större framförhållning i utannonseringen av doktorandkurser på LiTH 

och IMT; svårt att hitta relevanta kurser på LiTH. Delar av dessa brister kan dock inte lösas med IMT-

åtgärder varför de inte berörs vidare i denna åtgärdsplan. Övriga brister hanteras med det 

kontinuerliga arbetet kring lokal informationsspridning vid IMT.  

Enligt enkät-utfallet tycker IMT doktorander, i förhållande till LiU som helhet (inklusive alla 

fakulteter), att det är svårt att påverka inriktningen på doktorandstudierna. En möjlig förklaring till 

detta utfall är att samtliga IMT-doktorander arbetar inom projekt som finansieras av externa 

bidragsgivare och där forskningsinriktningen styrs av ansökningstexter som skrivits före doktoranden 

anställdes. I den efterföljande analysen ansåg dock IMTs doktorander att detta inte var något större 

problem och att det inte behöver åtgärdas. 

 

1. Avsaknad av gemensamt IMT-forum där den egna forskningen kan presenteras 

Analys 

Utfallet från enkäten visar tydligt på att IMTs doktorander saknar ett gemensamt forum där deras 

egen forskning kan presenteras. Det finns starka önskemål från doktorandgruppen att detta forum 

ska inkludera ett brett och aktivt deltagande från doktorand-kollegor och seniora forskare vid IMT. 

Detta önskemål ligger även i linje med de åsikter som framförts av övriga forskare vid IMT via 

medarbetarenkäten. 

Åtgärd 

En IMT-gemensam arbetsgrupp med doktorand-representation har tillsatts för att utreda 

utformningen av ett nytt IMT-gemensamt forum. Detta arbete syftar till att upprätta en mötesplats 

där både doktorandgruppens och övriga IMT-forskares önskemål möts. Denna åtgärd ingår också i 

IMTs handlingsplan för Arbetsmiljö för 2016 för att tillse att: Kommunikationen och det vetenskapliga 

utbytet mellan forskningsgrupperna skall förbättras. 

Mål 

Upprätta ett IMT-gemensamt forum där doktoranderna: 
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1. ges möjlighet att presentera sin forskning. 

2. ges möjlighet att diskutera andras forskning. 

Förväntad effekt 

Det nya IMT-gemensamma forumet förväntas stärka doktorandernas: 

1. förmåga att presentera och diskutera sin egen forskning. 

2. förmåga att kritiskt granska och diskutera andras forskning. 

3. upplevelse av gemenskap och stöd från andra doktorander och forskare. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande 

Forskarstudierektorn vid IMT. 

Ansvarig för uppföljning 

Prefekten vid IMT. 

Resurser 

Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan 

Arbetet ska vara genomfört senast jan 2016. 

2. Minskat stöd från övriga doktorander 

Analys 

Enligt enkätens utfall upplever IMTs doktorander ett minskat stöd från övriga doktorander. Detta 

trots att doktorandgruppen nu, till skillnad från innan föregående enkät, själva arrangerar och håller 

regelbundna doktorandmöten.  

Åtgärd 

Utöver åtgärden i punkt 1 (gemensamt IMT-forum) ska alla nya doktorander erbjudas mentorer i 

form av seniora doktorander. Doktorandseminarier kommer också stödja detta (se handlingsplan 

Arbetsmiljö vid IMT).  

Mål 

Detta mentorskap ska huvudsakligen fungera som ett stöd för nya doktorander att introduceras i 

doktorandgruppens gemenskap. Mentorerna kommer även kunna hjälpa nya doktorander med 

praktiska problem samt med generella forskningsrelaterade problem där handledarens eventuella 

auktoritära ställning initialt kan utgöra ett hinder. 

Förväntad effekt 

Åtgärden förväntas öka doktorandgruppens gemenskap och förmåga att stödja varandra. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande 

Forskarstudierektorn vid IMT. 

Ansvarig för uppföljning 

Prefekten vid IMT. 

Resurser 

Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan 

Åtgärden ska vara genomfört senast jan 2016. 
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Linköping 2015-09-30 

 

Handlingsplan vid ISY med anledning av doktorandundersökningen 

2015 

 
Resultaten av doktorandenkäten 2015 har analyserats av ISY:s forskarstudierektor och 

forskarstudieadministratör som också utarbetat denna åtgärdsplan. Resultaten av enkäten och 

åtgärdsplanen sprids (oktober 2015) till ISY:s doktorander genom ett möte med forskarstudierektor och 

forskarstudieadministratör, där samtliga doktorander är inbjudna att deltaga. De sprids också inom 

organisationen via styrelsen som godkänner åtgärdsplanen (oktober 2015). 

 
Resultaten av enkäten 2015 är överlag positiva och jämförbara med resultaten från den förra enkäten 

2013. Efter analysen av enkäten 2013 utarbetades en åtgärdsplan för förbättringar inom tre områden: 

information till nya doktorander, stresshantering, och hantering av olika förutsättningar för undervisande 

doktorander. Att döma av årets enkät förefaller det dock som om dessa åtgärder inte resulterat i nämnvärt 

positiva effekter vad gäller information och stress. Därför kommer arbetet med förbättringar inom dessa 

två områden att fortsätta. Vad gäller det tredje ovan nämnda område, diskuterades problemet med 

doktoranderna efter den förra enkäten, och en lista på möjliga åtgärder togs fram. Dessa frågeställningar 

tas nu delvis upp i introduktionsmötet med nya doktorander. Det fördes även diskussioner om att ge en 

kurs på ISY som introducerar nya doktorander till undervisningen, men det beslutades att avvakta 

diskussioner som förs att ge en sådan introduktionskurs gemensamt på tekniska fakulteten. Det finns 

tankar om att istället för att ha en kurs på ISY, se till att alla undervisande doktorander går den 

obligatoriska pedagogiska kursen tidigt i utbildningen. Dessutom finns idéer om att införa mentorskap för 

nya doktorander på alla institutionens avdelningar (finns delvis redan) samt att ha ett doktorandråd som 

samlar doktorander och ger tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

 
Tre områden kommer att adresseras i denna åtgärdsplan. Två nämndes ovan, nämligen information till 

nya doktorander och stresshantering. Ett tredje område är information till handledare. En beskrivning och 

åtgärdsplan för vart och ett av dessa områden ges nedan. 

Information till doktorander 

Mål: Målet med åtgärderna är att förbättra informationen som ges till nyantagna doktorander och även 

fortlöpande till alla doktorander. 

Åtgärdsbeskrivning: Ett flertal åtgärder kommer att vidtas enligt nedan. 

a) Institutionens websidor för forskarstudier kommer att uppdateras med information och länkar 

som många doktorander angett att de saknar (inte enbart i enkäten). Exempel på information som 
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är bristfällig, eller saknas länkar till, omfattar antagning, behörighet, försörjning, 

doktorandhandboken, regelverk (inklusive Lika Villkor), etc. 

b) Checklistor kommer att upprättas med tydlig information till doktorander, och även till 

handledare (framförallt nya),  vad som gäller för de olika moment som ingår i forskarutbildningen. 

Liknande checklistor har nyligen upprättats för examensarbeten i grundutbildningen. En 

framträdande punkt här är förtydligande av betydelsen av den individuella studieplanen (juridiskt 

dokument) och att det är viktigt att den följs upp och används som ett levande dokument. En 

annan punkt är tydligare information om vem doktoranderna ska vända sig till med problem.  

c) Epostlistan med aktuella doktorander kommer att uppdateras kontinuerligt istället för, som 

tidigare, mer sporadiskt.  

d) Informationsträff med nya doktorander kommer att hållas två gånger per år istället för en gång 

per år. Dessutom kommer ett informationsmail gå ut till alla doktorander vid antagningstillfället. 

Konsekvens bedömning/effekt: Informationsspridning till berörda blir lättare och mer överskådlig. Alla ska 

veta var de hittar information – om oklarheter/oro/osäkerhet kring organisatoriska frågor minskar kan 

den generella stressen bland forskarstuderande förhoppningsvis minska (vilket vi hoppas se i nästa NMI). 

Vi hoppas även kunna se det i minskat antal administrativa basala frågor till administration och 

forskarstudierektor. 

Ansvarig: Forskarstudierektor. 

Resurser: Åtgärdena bedöms rymmas inom ramen för Forskarstudierektorns och 

Forskarstudieadministratörens uppdrag. 

Tidsram: Punkt a) och b) under hösten 2015. Punkt c) och d) är fortlöpande. 

Stresshantering 

Mål: Målet med åtgärderna är att minska stress och upplevelse av stress. 

Åtgärdsbeskrivning: Tre åtgärder kommer att vidtas enligt nedan. 

a) Samarbete med Feelgood och mer och tydligare information om vad deras program för 

doktorander innehåller. I det senaste programmet (vinter/vår 2015), var det få av ISY:s 

doktorander som deltog. Mer information om vad programmet innehåller kan göra att fler 

doktorander vill delta, eftersom det möter de krav som många efterfrågar information eller stöd 

med. 

b) Ett förslag efter den förra enkäten (2013), som vi fortsätter att titta vidare på, är att komplettera 

den individuella studieplanen med ett planeringsverktyg som kan hjälpa till att undvika 

arbetstoppar då undervisning och forskning (projektredovisning, konferenser, etc.) sammanfaller.  

c) Information enligt punkt ovan (under Information till doktorander), speciellt angående 

”doktorandtjänstgöringstid” kontra forskningstid. Om den pedagogiska kursen kommer in tidigare 

i utbildningen ökar kunskapen och förhoppningsvis minskar detta stressen och tidsåtgången kring 

undervisning och ”administrativa delar” av forskarutbildningen.   
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Konsekvens bedömning/effekt: Genom att öka kunskapen kring vad som gäller organisatoriskt hoppas vi 

kunna se att forskarstuderande får mer effektiv tid att lägga på forskarstudier och undervisning vilket kan 

minska en del av stressen.  

Ansvarig: Forskarstudierektor. 

Resurser: Åtgärdena bedöms rymmas inom ramen för Forskarstudierektorns och 

Forskarstudieadministratörens uppdrag. 

Tidsram: Fortlöpande. 

Information till handledare 

Mål: Målet med åtgärderna är att tydliggöra handledningens betydelse för hur forskarutbildningen 

upplevs. 

Åtgärdsbeskrivning: En sammanfattande kommentar av 2015 års enkät (för hela fakulteten) är 

”Handledning mest avgörande för hur forskarutbildningen upplevs”. Handledningen har överlag fått en 

bra utvärdering på ISY, men det finns ändå en del undantag och utrymme för ytterligare förbättringar. 

Mer information kring detta och om handledningens betydelse kommer därför att spridas till alla 

handledare på institutionen. Vi arbetar på att ge samlad information och beskrivning av rutiner på interna 

webbsidor med checklistor för handledare, doktorander, administrativ personal, mm.  

Konsekvens bedömning/effekt: Bättre informationsspridning och ökad kunskap om regler och rutiner. Vi 

hoppas kunna se ännu bättre siffror i nästa NMI angående handledning genom dessa åtgärder.  

Ansvarig: Forskarstudierektor. 

Resurser: Åtgärdena bedöms rymmas inom ramen för Forskarstudierektorns och 

Forskarstudieadministratörens uppdrag. 

Tidsram: Hösten 2015 och sedan fortlöpande. 

 

Håkan Johansson  

Forskarstudierektor, ISY 
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Handlingsplan vid ITN med anledning av 

doktorandundersökningen 2015 

 

Handlingsplan ITN (redigerad 2015-10-09) 

Åtgärdsplan doktorandsundersökning  

 

1) Utfallet av doktorandsundersökningen analyserades och diskuterades av 

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

inkluderar representanter från forskare och doktorander från alla ITNs 

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

och inga stora förändringar krävs. Utgående från resultatet av 

doktorandsundersökningen samt kommentarer av ITNs doktorander, föreslår 

FoU-rådet åtgärder som beskrivs nedan. 

 

2) Diskussion av resultaten från doktorandsundersökningen samt information om 

föreslagna åtgärder kommer att ges på ITNs doktorandskonferens 22 oktober 

2015. 

  

 

 

 

No Åtgärd Datum Ansvarig Resurser 

1 Förbättra spridning av information och 
introduktion för nyanställda doktorander: 
skapa (färdigställa) ett informationsblad 
med information om ITNs verksamhet 
m.m.  

mars 2015 forskarstudie-
rektor ITN, 
ITNs 
administration 
(Magnus 
Glänneskog) 

Arbetstid av 
forskar-
administratör 
(Lesley 
Bornhöft) 

2 Stress hantering: att bjuda en stress-
hantering expert till nästa ITNs 
doktorandskonferens; organisera stress-
hantering sessioner för doktorander 

Oktober 
2016 

forskarstudie-
rektor ITN. 

Kostnader 
kommer att 
täckas av ITN 

3 Doktorandsundersökning visar att många 
doktorander inte förstår riktig meningen 
med en individuell studieplan (ISP). 
Åtgärd: förklara syftet och målet med ISP 
till doktorander.   

Oktober 
2015 (ITNs 
konferens) 

forskarstudie-
rektor ITN 

N/A 
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Handlingsplan vid MAI med anledning av doktorandundersök-
ningen 2015 

Inledning 
 
Den del av Medarbetar- och doktorandundersökningen (MDU) 2015, som berör de fors-
karstuderande vid MAI, visar ett något förbättrat resultat jämfört med 2013 inom de 
flesta områdena som är direkt relaterade till själva forskarutbildningen, medan vissa 
andra går tillbaka något.  De forskarstuderande vid MAI är fortfarande i genomsnitt mer 
nöjda med sin studiesituation än forskarstuderande i allmänhet vid LiU. Trots detta finns 
det ett antal områden där åtgärder bör genomföras. 
 
Denna åtgärdsplan är resultatet av diskussioner angående MDU 2015 som förts med de 
forskarstuderande och handledarna vid MAI och inom en särskild arbetsgrupp, som på 
uppdrag av prefekten, har arbetat fram ett förslag till åtgärdsplan. Arbetsgruppen har 
bestått av forskarstudierektorn, forskarutbildningsadministratören, den administrativa 
chefen, ett doktorandombud och en senior handledare. Åtgärdsplanen har diskuterats på 
LSG och beslutats av MAI:s styrelse. 
 
MAI:s visioner för forskarutbildningen beskrivs i institutionens visioner, mål och resul-
tat, http://www.mai.liu.se/organisation/strategi/strategikarta/ 
 

Kortfattad sammanfattning 
 
Över lag är resultaten av årets enkät positiva, och skillnaderna mot 2013 är i de flesta fall 
små. Nedan diskuteras mer ingående punkt för punkt resultaten inom de olika områ-
dena, och vilka eventuella åtgärder som föreslås.  
 
De viktigaste områdena som den föregående åtgärdsplanen efter 2013 års doktorandun-
dersökning gällde var introduktion av nya doktorander, den individuella studieplanen, 
mängden handledning, stress samt utbudet av doktorandkurser. 
Som föreslagits i den föregående åtgärdsplanen har vi nu en introduktionsprocess för 
alla doktorander, och resultatet i årets doktorandundersökning visar på en förbättring 
inom detta område jämfört med 2013. Likaså har vi nu i enlighet med den föregående 
åtgärdsplanen bytt mallarna för den individuella studieplanen, samt haft ett möte med 
handledare och doktorander om hur den nya mallen ska användas. Även här ser vi en 
förbättring jämfört med 2013. De åtgärder som gäller stress där doktoranderna nu er-
bjuds att följa Feelgoods utvecklingsprogram för doktorander är fortfarande i drift, som 
var en av de förslagna åtgärderna efter 2013 års undersökning. En liten förbättring jäm-
fört med 2013 syns även här. När det gäller handledningssituationen samt kursutbudet 
har tyvärr de föreslagna åtgärderna från 2013 bara i marginell grad lett till en förbätt-
ring, så här krävs mer arbete. 

http://www.mai.liu.se/organisation/strategi/strategikarta/
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De viktigaste förslagen nedan är att dels se över kurskraven i våra doktorandutbild-
ningar, samt att ta fram ett förtydligande av LiTH:s handledarpolicy som klargör några 
av de punkter där, som är givna i kvalitativa snarare än kvantitativa termer. Vi kan i och 
för sig inte heller specificera t.ex. exakt mängd handledning som en doktorand bör erbju-
das, men kan förhoppningsvis sätta en nedre gräns som förbättrar situationen hos de 
doktorander som idag erbjuds vad vi anser vara för lite tid. När det gäller kursutbudet 
verkar en stor brist ofta vara problemet att få ihop antalet poäng som krävs i de allmänna 
studieplanerna. Då MAI har väldigt höga poängkrav, och poängkraven vid många andra 
lärosäten i Sverige har sänkts i matematik anser vi att det är värt att titta närmare på om 
detta är aktuellt även för oss.  
 
Resultaten av medarbetar- och doktorandundersökningen har presenterats av prefekten 
för hela institutionen vid ett speciellt möte. Forskarstudierektorn kommer också presen-
tera och diskutera nedanstående åtgärdsplan vid ett möte under hösten 2015, där alla 
vid institutionen som har ett intresse för dessa frågor är välkomna att delta. 
 
Nedan följer nu en mer detaljerad genomgång av de olika områdena från enkäten med fö-
reslagna åtgärder samt tidplan för dessa. Vi har i dagsläget inga synpunkter på frågorna i 
enkäten inför framtida undersökningar, utan tycker att de fyller sitt syfte.  

1. Rekrytering 

En stor andel (över 95 %) av de svarande anser att introduktionen för nya forskarstu-
derande har varit relevant och av tillräcklig omfattning. Detta är en förbättring jämfört 
med 2013.  De flesta anser också att de har en god bild av förväntningarna på en forskar-
studerande, och ingen har gett under betyg 3 på denna fråga, vilket också är en förbätt-
ring gentemot 2013.  De åtgärder som genomförts inom detta område sedan förra dok-
torandundersökningen verkar ha haft en positiv effekt och inga ytterligare åtgärder fö-
reslås. 

2. Handledning 

Mer än 80 % av de svarande säger att den handledning, som de erbjuds, är av tillräcklig 
omfattning. Samtidigt svarar 11 % att de får handledning minst en gång per månad, och 
11 % minst en gång per termin, vilket institutionen anser är generellt otillräckligt, och 
17 % upplever problem i handledningen som utgör ett hinder för avhandlingsarbetet.  
En något större andel av de forskarstuderande säger att de inte vet vart de kan vända sig 
ifall de upplever problem som rör handledningen jämfört med 2013. Ett skäl till detta 
kan vara det byte av forskarstudierektor som ägde rum under perioden 2013-2015.  

Åtgärder 
 

 Forskarstudierektorn ansvarar för att tydligt informera tillräckligt regelbundet 
om vart doktoranderna kan vända sig vid problem med handledningen. 
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 Rimliga minimikrav på mängden handledning tas upp i samband med handle-
dar- och doktorandmöten. 

 En vägledning till LiTH:s handledarpolicy ska tas fram där ovanstående ska vara 
en av punkterna.  

Ansvariga 
 

 Forskarstudierektorn ansvarar för det praktiska arbetet med ovanstående frå-
gor. 

Tidplan 
 

 Alla ovanstående punkter avses vara genomförda under hösten 2015. 

 
Resurser 
 

 Ryms inom forskarstudierektorns uppdrag. 
 
 

    

3. Miljö och forskarutbildning 

En något mindre andel av de forskarstuderande upplever negativ stress, som påverkar 
även utanför forskarutbildningen, än 2013. Samtidigt säger nästan en fjärdedel att de 
upplever negativ stress. Den största delen av denna stress verkar snarare vara kopplad 
till undervisningen än forskningen (se nedan för föreslagna åtgärder angående detta).  
I övrigt tas dessa frågor upp generellt för hela institutionen i handlingsplanen för med-
arbetarundersökningen, och inga specifika åtgärder föreslås här. 

4. Individuell studieplan 

Samtliga svarande uppger att de har en individuell studieplan, och resultaten angående 
denna har förbättrats jämfört med 2013. Ett skäl kan vara den nya mallen som togs i drift 
i år. Det verkar över lag som att institutionens process med den individuella studieplanen 
fungerar väl, och att doktoranderna är nöjda med den. Så inga åtgärder föreslås inom 
detta område.  

5. Kurser och seminarier 

Tyvärr är detta en punkt där resultatet sjunkit något jämfört med 2013, och redan då 
var det inte ett bra resultat inom detta område. Institutionen är medveten om detta 
problem, vilket till viss del beror på svårigheten att erbjuda kurser i tillräcklig omfatt-
ning för så pass små studentgrupper. När det gäller möjligheten att presentera sin 
forskning vid seminarier ser det mer positivt ut. 
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Åtgärder 
 
 Poängkraven, som på MAI är väldigt höga jämfört med de flesta andra institutionerna 

på LIU och även i många fall jämfört med motsvarande institutioner på andra univer-
sitet i Sverige, håller på att ses över.  Det är dock beslut som inte får hastas fram, utan 
måste utredas lite mer exakt i vilken grad det är lämpligt att ändra de nuvarande kra-
ven. 

 Följande punkter som togs upp vid föregående åtgärdsplan tycker vi dock ska kvar-
stå, även om de bara i begränsad omfattning förväntas kunna öka kursutbudet: 

o Gäster vid institutionen kan uppmuntras att ge kurser.  
o Institutionen kan ordna sommarskolor i samarbete med andra universitet. 
o Institutionen kan ordna online-kurser i samarbete med andra universitet. 

Ansvariga 

 Forskarstudierektorn arbetar med de allmänna studieplanerna och kurskraven i 
dessa. 
Detta arbete kräver dock en bred konsensus inom institutionen, och det måste få ta 
en viss tid så att inte förhastade beslut tas. 

Tidplan 

 Då institutionen inte själva kan besluta om de allmänna studieplanerna är det svårt 
att ge en exakt tidplan. Dessutom ämnar vi hålla ett möte för alla intresserade på in-
stitutionen under hösten 2015 för att diskutera denna fråga. Såvida vi kommer fram 
till att justeringar av kurskraven ska göras är förhoppningen att detta ska kunna vara 
genomfört under våren 2016. 

 

Resurser 
 

 Ryms inom forskarstudierektorns uppdrag. 
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6. Undervisning 

Detta är också en punkt där en markant försämring jämfört med 2013 har ägt rum, där 
allt för många svarat att det inte fungerat så bra att kombinera undervisningen med de 
egna forskarstudierna, samt att det finns brister i det stöd och den information institut-
ionen gett när det gäller undervisningen.   
 

Åtgärder 
 
Här anser vi att det behöver utredas närmare vad som exakt har orsakat denna ned-
gång, innan några konkreta förslag på åtgärder kan läggas fram. Det verkar hur som 
helst troligt att det i vissa fall behövs en mer utförlig dialog mellan studierektorerna 
och doktoranderna/handledarna vid planering av undervisning för att få en så bra ba-
lans som möjligt för den enskilda doktoranden mellan undervisning och forskning. 
 

Ansvariga 

 Studierektorer vid respektive avdelning föreslås ansvara för detta. 

Tidplan 

 Utredningen av problemen bör vara genomförd senast under vårterminen 2016.  
 

Resurser 
 

 Bedöms rymmas inom studierektorernas uppdrag. 
 

7. Lika villkor 

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

8. Efter examen 

Cirka en femtedel av de svarande anser att de inte har fått tillräckligt stöd för att planera 
tiden efter examen, vilket är en förbättring jämfört med 2013. Dock anser vi att det kan 
behöva förtydligas vilken roll handledaren har i karriärvägledningen.  

Åtgärder 
 
 Det framgår av LiTH:s handledarpolicy att handledaren ska ”bistå doktoranden med 

karriärplanering och nätverksbyggande”.  Det föreslås att innebörden av detta ska 
förtydligas i vägledningen till handledarpolicyn (se under punkt 2). 
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Ansvariga 
 
 Forskarstudierektorn ansvarar för att vägledningen skrivs, samt att informera om 

denna på handledar- och doktorandmöten. 

Tidplan 
 
 Planeras vara klart under hösten 2015. 
 

Resurser 
 

 Ryms inom forskarstudierektorns uppdrag. 
 
 
 
 

Uppföljning och utvärdering 
Samtliga föreslagna åtgärder ska följas upp och utvärderas av arbetsgruppen senast i juni 
2016. 
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