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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

Uppdrag att skapa ”Forskarutbildningsområden” 

Bakgrund 
Framgångsrik forskarutbildning bygger i grunden på en kritisk massa av kompetenta och 
mångsidiga forskare men också av en kritisk massa av doktorander.  Skälen är flera. En 
gränsöverskridande forskning fordrar en bredare kompetens än vad som traditionellt varit 
fallet, inte minst inom forskarutbildningen där det stora flertalet doktorer går vidare till en 
karriär utanför akademin. Kraven på utökad handledning (varje doktorand skall ha minst två 
handledare) och det lagstadgade kravet på att få byta handledare innebär också att fler 
handledare måste kunna engageras i varje doktorands utbildning. I och med att volymen av 
doktorander minskat sedan 2003 ökar också behoven av att erbjuda forskarutbildningskurser 
över ämnesgränserna. 
 Forskarutbildningen vid LiTH består av nästan 80 forskarutbildningsämnen av varierande 
storlek och karaktär. En handfull av dessa är mycket stora med 10-20 huvudhandledare och 
ett ännu större antal doktorander men det stora flertalet av ämnena har endast ett fåtal 
huvudhandledare och doktorander. Även om flertalet ämnen är små finns i praktiken ofta ett 
samarbete mellan ämnena genom kurser, seminarier, bihandledarskap etc. Detta reflekteras 
dock i allmänhet inte av forskarutbildningens organisation och det är svårt att utåt presentera 
både den forskning och den forskarutbildning som bedrivs enbart utifrån den nuvarande 
organisationen. Likaså är det svårt att presentera kopplingen till den utbildning som bedrivs 
på grund- och avancerad nivå. En mer överskådlig organisation av forskarutbildningen bör 
också ha förutsättningar att påverka rekryteringen till forskarutbildningen på ett positivt sätt. 
 Några av Tekniska högskolans viktigaste konkurrenter har redan reducerat eller står i 
begrepp att reducera antalet forskarutbildningsämnen. Chalmers har sedan några år samlat sin 
forskarutbildning i ett 30-tal forskarskolori. Vid KTH pågår ett arbete med att skapa ett 
mindre antal bredare ämnen med inriktningarii. Andra initiativ i samma riktning är de 
medicinska fakulteterna som ofta bara har ett enda forskarutbildningsämne i Medicinsk 
vetenskap. Högskoleverket har sedan 1 januari 2010 möjlighet att ge examensrätt på 
forskarnivå till lärosäten som inte har universitetsstatus i bredare ”områden” som kan bestå av 
ett eller flera ämnen men som utgör en sammanhängande miljö med erforderliga resurser vad 
avser tillgång till kurser, handledning etc.  
  Den nuvarande organisationen med ett stort antal forskarutbildningsämnen kan även 
komma att innebära en avsevärd arbetsinsats vid Högskoleverkets framtida 
kvalitetsutvärderingar och kan i förlängningen innebära att små och isolerade 
forskarutbildningsämnen får sin examensrätt ifrågasatt. 

Uppdrag 
En arbetsgrupp bestående av forskarstudierektorerna vid de institutioner som bedriver 
forskarutbildning vid LiTH under ledning av prodekanusi ges i uppdrag att till 30 juni 2011 
                                                 
i  http://www.chalmers.se/sections/forskning/forskarutbildning/forskarskolor 
ii http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/forskarutbildning/inrattande/bil-3-mall-for-studieplan-i-amne-
pa-forskarniva-med-inriktningar-1.55248 
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föreslå en kompletterande organisatorisk nivå ”Forskarutbildningsområde” (eller annan 
lämplig benämning) som utgör en paraplyorganisation för LiTHs nuvarande 
forskarutbildningsämnen.  Ambitionen bör vara att det vid LiTH ska finnas ca 10-15 
områden. Områdena bör utformas så att 
 

• Ett område består av ett eller flera av LiTHs nuvarande forskarutbildningsämnen. Ett 
ämne ingår normalt endast i ett område. Som riktmärke bör ett område innehålla minst 
10 docentkompetenta handledare. Ämnen som inte har flera docentkompetent 
handledare bör företrädesvis slås samman med andra ämnen eller läggas ned, och i 
sista hand måste doktorandernas rätt att byta handledare och rätt till resurser 
åtminstone kunna förklaras på ett trovärdigt sätt inom ramen för det 
forskarutbildningsområde där ämnet ingår. 

• Ett forskarutbildningsområde ska vara en ämnesmässigt, men inte nödvändigtvis 
fysiskt, sammanhållen enhet där doktorander i de olika ämnena kan ha ett 
vetenskapligt utbyte av varandra och där åtminstone breddande doktorandkurser kan 
vara av relevans för samtliga doktorander;  

• Ett område kan vara en institution eller en del av en institution men områden kan även 
sträcka sig över institutionsgränser. Undantagsvis kan även områden över 
fakultetsgränser förekomma men i de fallen måste samtliga berörda fakulteter ge sitt 
samtycke; 

• Områden kräver ingen särskild bemanning men ska ha en beskrivning av de ingående 
delarna och hur de relaterar till varandra. De ingående ämnena ansvarar gemensamt 
för att verksamheten utvecklas på ett positivt sätt inom sitt område; 

• Ett område utgör normalt en påbyggnad på ett eller flera av LiTHs utbildningsprogram 
på avancerad nivå (har en rekryteringsbas) och har koppling till en eller flera av 
LiTHs programnämnder; 

• Områdenas sammansättning och benämningar ska reflektera strategiskt viktiga, 
etablerade och hållbara forskningsområden inom LiTH och/eller LiU; 

• Så långt det är möjligt bör nationellt och internationellt etablerade benämningar 
användas på föreslagna områden. 

 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess 
sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Helen Dannetun, ordförande, 
ledamöterna Ulf Nilsson, föredragande, Magnus Berggren, Göran Bergqvist, Karin Wårdell, 
Petter Krus, Lennart Ljung, Bengt Assarsson, Dan Jangblad, Lena Klasén, Linda Svensson 
och Elin Andersson. Vidare har närvarit personalföreträdare Janerik Lundquist, 
fakultetsdirektör Viktor Arnell, kanslichef Per Larsson och styrelsekoordinator Maria Boberg. 
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