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Fakultetsanalys av kvalitetsrapporter samt 
fastställande av handlingsplaner 
 
Bakgrund 
Linköpings universitet har fastställt en gemensam modell för kvalitetssäkring av 
Utbildning. Dekanen på respektive fakultet ansvarar för att samtliga utbildningar på 
grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå kvalitetssäkras i enlighet med den 
gemensamma modellen för kvalitetssäkring under perioden 2017-2022. 
Fakultetsstyrelsen har tidigare fastställt en uppdaterad tidplan för 6-årscykeln 
(DNR LIU-2019-03394). 
 
För varje utbildning som kvalitetssäkras ska en kvalitetsrapport upprättas. Under 
2019 har sju Civilingenjörsprogram och tre forskarutbildningar utvärderats. 
Fakultetsledningen har vidare genomfört dialoger med programnämnderna och 
representanter från forskarutbildningsämnena rörande deras kvalitetsrapporter. 
Dialogerna har resulterat i en Bedömningsmatris för respektive utbildning som 
sedan legat till grund för Handlingsplaner. 
 
Enligt modellen ska dekanen årligen återrapportera till rektor de kvalitetsrapporter 
samt fastställda handlingsplaner som upprättats under året. Till detta ska dekanen 
också inlämna en kortare sammanfattande analys över de till rektor inlämnade 
handlingarna. I denna sammanfattande Fakultetsanalys ska i första hand 
utvecklingsområden men även styrkor lyftas fram.   

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att föra till protokollet att man informerats av dekanus om 
Fakultetsanalysen av kvalitetsrapporter 2019. 

- att ställa sig bakom handlingsplaner för de utbildningar som utvärderats 
under 2019 enligt bilaga 1, och uppdrar till dekanus att göra mindre tillägg 
enligt styrelsens synpunkter. 

 
Underlag i ärendet 
Bilaga 1: Handlingsplaner för berörda utbildningar 
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Delges: 
Rektor 
Prorektor 
Utbildningsrådet 
Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
Programnämnderna DM, EF, IL, KB, MD 
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande och föredragande, samt ledamöterna Helena Herbertsson, Magnus 
Borga, Jan Lundgren, Svante Gunnarsson, Nahid Shahmehri, Helene Fogelberg, 
Lena Strömbäck, Ludwig Modahl Edström, Ellen Forsberg och Magdalena Smeds. 
Vidare har närvarit personalföreträdare Karin Baardsen och Marco Kuhlmann, 
kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 
 
 

 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Handlingsplan för Civilingenjörsprogrammet i datateknik 

Utifrån genomförd fakultetsdialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört. 
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Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Måluppfyllelse för samtliga 
profiler behöver säkras 
inklusive att även en student 
utan masterprofil uppfyller 
kraven för en civilingenjörs- 
och masterexamen. 

1.Ta reda på vad som krävs för
att vi ska garantera
måluppfyllelse.
2. Genomför eventuella
förändringar för att säkerställa
måluppfyllelsen.

1. Nov 2020 PPG-ordföranden via PPG 

Genomströmning och 
examensfrekvens är för låga. 
1. Nämnden beslutade

2018-09-11 om mål
under mandatperioden.
Mål nr 1 är att utan att
sänka kvaliteten, öka
genomströmningen med
10 procentenheter i de
10 obligatoriska kurser
som 2015-17 haft sämst
genomströmning av
nämndens samtliga
kurser. Av dessa kurser
är tre D-kurser.

2. Många studenter slutför
ej sina examensarbeten.

1. Fortsätta arbetet med
Programnämndens mål nr
1

2. Analys av orsakerna och
dialog om åtgärder med
institutionerna.

1. December
2020

2. December
2023

1. PPG-ordföranden via PPG

2. Programnämndsordföranden
via institutionerna
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Synliggöra 
forskningsanknytningen 

Fortsatt arbete med att 
uppdatera kursmatriserna vad 
gäller ifyllande av kategori 1.5 
Insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete. 

December 2022 Programnämndsordföranden via 
LGU 

Synliggöra 
ämnesfördjupning 

Fortsatt arbete med att 
uppdatera kursmatriserna vad 
gäller ifyllande av kategori 1.4 
Väsentligt fördjupade 
kunskaper, metoder och 
verktyg inom något/några 
teknik- och 
naturvetenskapliga ämnen. 

December 2022 Programnämndsordföranden via 
LGU 

Förbättra balansen på D-
programmet 

Nämnden beslutade 2018-
09-11 om mål under
mandatperioden. Mål nr 3 är
att öka andelen registrerade
kvinnor på D, IT, U, Di, IP
med 10 procentenheter
2018-2020 jämfört med
2015-17.

Aktiviteter som ska 
genomföras 

• Samarbete och
påverkansarbete
kommunikatörer

• Stötta initiativ från
studenterna

• Genomföra
bemötandeworkshop
för lärare

• Undersök möjligheten
att införa
gruppkontrakt i
projekt för att påverka
attityder

December 2020 Programnämndsordföranden via 
nämnd och PPG 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation av 
genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                 Datateknik 

Datum: 2019-10-09 
Närvarande vid dialogen: Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Inger Erlander Klein, Mikael Asplund, Tea Nygren, Oskar Renåker 

Fungerar bra 
Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x 
Måluppfyllelse för samtliga profiler behöver säkras inklusive att 
även en student utan masterprofil uppfyller kraven för en 
civilingenjörs- och masterexamen. 

Utformning och 
genomförande 

x 

Genomströmning och examensfrekvens är problematiska, även om 
situationen inte bedöms vara unik för D vid LiU. Utformningen 
följer annars CDIO-standarderna. En djupare analys av skälen till 
den låga genomströmningen behövs. 

Forskningsanknytning  x 
Bra förstärkning baserad på HSVs tidigare kritik. Den behöver dock 
synliggöras i matriserna. 

Lärarkompetens x Såväl lärarkapacitet som lärarkompetens synes god. 

Arbetslivsperspektiv x 

Tydligt fokus på yrkesliv (kursen Ingenjörsprofessionalism, exjobb i 
industrin mm). Alumnerna vittnar om attraktionskraften för 
industrin, vilket delvis kanske kan förklara de låga 
genomströmningssiffrorna. Positivt med extern beställare till 
kandidatarbetet, extern kund i projekt och många exjobb i 
industrin. 

Studentperspektiv x 

Många kanaler för studenternas åsikter. Positivt att en 
alumniuppföljning skett, även om svarsfrekvensen var låg. Betyg 3 
är ”godkänt”, men för viktiga kurser inom programmets 
huvudområde bör man satsa högre. 

Jämställdhetsperspektiv x 
Andelen kvinnor har varit så låg att det är svårt att bedöma 
könsbundna skillnader. 

Ulf Nilsson
Vad syftar det på? PUM teori???
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Fortsatt arbete med kursmatriserna, särskilt ifyllande av 1.4-1.5, krävs. Med fördel kan detta ske gemensamt. Viktigt att tydligt synliggöra 
forskningsanknytningen i matriserna. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Arbetet för att öka genomströmningen samt, att om möjligt, attrahera fler tjejer måste fortgå. Positiv trend vad gäller meritvärde för sist antagen 
student samt resultat på diagnostiska provet. Rekryteringsläget är gott och meritvärde på sist antagen ligger i paritet med flertalet konkurrenter. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att D-programmet sannolikt når upp till examensmålen 
för civilingenjörsexamen, kandidatexamen samt masterexamen. I rapporten redovisas dock enbart utfallet för två profiler och ett motsvarande arbete 
behöver göras för övriga profiler samt för de studenter som inte följer någon profil alls. Utbildningens utformning följer CDIO-standarderna väl, men 
trots detta är examensfrekvens och studieprestation låg; ett fenomen som delas med flertalet datautbildningar i landet. Forskningsanknytningen 
förefaller god, liksom lärarkompetensen samt arbetslivs- och hållbarhetsperspektivet. Studenterna förefaller ha gott inflytande över utbildningen och 
sin studiesituation och kursvärderingar, alumnenkät och studentenkäter tyder på en nöjdhet med utbildningen. Ett ambitiöst och berömvärt arbete 
görs – och behöver fortsätta göras – för att öka rekryteringen av kvinnor till programmet samt att arbeta med mottagning och bemötande. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 

Nämnden visar stor medvetenhet och ett särskilt mål att öka 
andelen kvinnliga studenter finns. Ett berömvärt arbete görs för att 
förbättra situationen även avseende utbildningens innehåll. De 
senaste 2 åren syns en positiv trend i andelen kvinnor på 
programmet. 

Hållbarhetsperspektiv x 
Finns delar som bör synliggöras. Bra ansats att klargöra 
kopplingarna till SDG. 
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Dekan 
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Handlingsplan för I och Ii utifrån kvalitetssäkringsrapporten 

Dnr LiU-2019-04016  

1(2) 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan för civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi och Industriell ekonomi - 
internationell utifrån kvalitetssäkringsrapporten  

Utifrån genomförd fakultetsdialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de 
ska genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört.  

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Måluppfyllelse 
Uppdatera kvalitetsrapporten med 
måluppfyllelse för kandidat och 
masterexamen. 

2019-11-29 Nämndordförande 

Arbetslivsperspektivet 
Analysera och presentera insamlade data 
från alumnenkät från 2016. 

Utse en arbetsgrupp som får detta 
uppdrag. 

2020-10-31 Nämnden 

Jämställdhetsperspektivet 
Kontinuerligt följa upp antalet kvinnliga 
examinatorer på de obligatoriska kurserna 
på programmet.  

Använda studieinfo. Första uppföljning 
på nämndinternat i november 2020. 
Därefter uppdateras färdigdatum. 

2020-10-31 Nämndordförande 
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Handlingsplan för I och Ii utifrån kvalitetssäkringsrapporten 
Dnr LiU-2019-04016 
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Lärarkompetens 
Säkerställa att Ii-programmets utsatta 
situation (lärarmässigt och även 
ekonomiskt) når beslutsfattande 
intressenter. 

Ta fram en rekommendation utifrån en 
bakgrundsbeskrivning och en 
konsekvensanalys för Ii-programmet. 

2020-01-31 Nämndordförande 

Utformning och genomförande 
Öka förståelsen för varför män i längre 
grad tar ut sin examen. 

En djupare analys av underlaget i 
kvalitetsrapporten. 

2022-10-31 Nämndordförande 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                 Industriell ekonomi (I) + internationell variant (Ii) 

Datum: 2019-10-08 
Närvarande vid dialogen:  Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Mathias Henningsson, Karin Kaltorp, Ellen Forsberg 

Fungerar bra 
Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x Måluppfyllelse för kandidat- och masterexamen måste visas. 

Utformning och 
genomförande 

 x 

Tydlig struktur med progression inom matematik, teknik och 
ekonomi. Varierade uppgifter och lärsituationer. 
Poängproduktionen fungerar bra. Vaksamhet krävs kring Ii-
studenternas situation. 

Forskningsanknytning x 
Saknar kommentar om hur den omfattande forskningen kommer 
studenterna tillgodo. Annars välförsörjd miljö. 

Lärarkompetens x 
Såväl lärarkapacitet som lärarkompetens är god. Uppmärksamhet 
bör ägnas framtida tillgång till lärare inom 
fackspråk/professionsspråk. 

Arbetslivsperspektiv x 

Kommer in på många sätt. Bra ansatser i kurserna. Bra 
upparbetade kontakter. Enligt alumniuppföljningen är studenterna 
nöjda med situationen. Det finns ytterligare obearbetad data som 
bör tas om hand. 

Studentperspektiv x 
Fungerar mycket bra med många kanaler. Bra att börja inhämta 
informationen i reflektionsdokumenten. Mycket glädjande att 
studenterna är så positiva både i SU och alumniuppföljningen.  

Jämställdhetsperspektiv x 

Medvetenhet finns. Dock behövs fortsatt arbete för att öka andelen 
kvinnor och det vore önskvärt med fler kvinnliga examinatorer 
som förebilder. Det kan finnas skäl att studera männens lägre 
studieprestation/examensfrekvens. 



Dnr LiU-2019-04016 Sida 2 av 2 

Kommentar till måluppfyllelse: 
Bra att nämnden systematiskt kollar över kursmatriser och analyserar programmatriserna. Diskussion om hur vi ska komma vidare i kursmatrisarbetet 
och få examinatorerna att se över matriserna igen, särskilt 1.4 och 1.5, bör diskuteras i LGU.  

Övrigt: Bra att en alumnundersökning genomförts och att information därifrån tagits med i rapporten. Spännande att yrkeslivsrepresentanterna 
engagerats för att göra trendspaningar. Positivt med förstärkningen av sektion 4.1. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Liknande problem lyfts för Ii och Yi, även om problemet är mindre för Ii (poängproduktion). Viktigt att titta på varför Ii presterar något sämre 
(tillgodoräknande av utbytesåret?, betyg in? förutsättningar?...) samt varför många tar ut en ”vanlig” I-examen. Meritvärde på sist antagen är högt, 
särskilt beaktandes antalet platser, men ligger någon enhet lägre än de viktigaste konkurrenterna. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att I- och Ii-programmen är välorganiserade såväl 
utifrån examenskraven för civilingenjörsexamen som utifrån CDIO-standarderna. Detsamma gäller troligen även kandidatexamen och 
masterexamen, men rapporten saknar resonemang som styrker detta och rapporten behöver kompletteras i detta avseende. Både 
lärarkompetens och vetenskaplig förankring synes god, liksom yrkeslivskopplingen och hållbarhetsperspektivet. Lärarkapaciteten är dock något 
ansträngd inom delar av verksamheten – särskilt språkkompetensen inom Ii är sårbar. Studenternas synpunkter beaktas och både 
kursvärderingar och studentundersökningar ger stöd för att studenterna är nöjda med utbildningen. Andelen kvinnor på programmen visar en 
oroande trend samtidigt som det framkommer könsbundna skillnader i studieframgång till männens nackdel. Genomströmning och 
examensfrekvens är annars tämligen god. Söktrycket är mycket bra totalt sett men visar en något oroväckande minskande trend. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 
Dekan 

Hållbarhetsperspektiv x 
Ett medvetet och samlat arbete görs vilket bl.a. resulterat i en ny 
kurs i hållbart företagande. 
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Handlingsplan för Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi 

Utifrån genomförd fakultetsdialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört. 
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Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

 

Måluppfyllelse för samtliga 
profiler behöver säkras 
inklusive att även en student 
utan masterprofil uppfyller 
kraven för en civilingenjörs- 
och masterexamen. 

1.Ta reda på vad som krävs för 
att vi ska garantera 
måluppfyllelse. 
2. Genomför eventuella 
förändringar för att säkerställa 
måluppfyllelsen. 

1. Nov 2020 PPG-ordföranden via PPG  

Synliggöra 
forskningsanknytningen  

Fortsatt arbete med att 
uppdatera kursmatriserna vad 
gäller ifyllande av kategori 1.5 
Insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete. 

Dec 2022 Programnämndsordföranden via 
LGU 

 

Synliggöra 
ämnesfördjupning 

Fortsatt arbete med att 
uppdatera kursmatriserna vad 
gäller ifyllande av kategori 1.4 
Väsentligt fördjupade 
kunskaper, metoder och 
verktyg inom något/några 
teknik- och 
naturvetenskapliga ämnen. 

Dec 2022 Programnämndsordföranden via 
LGU 
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Genomströmning och 
examensfrekvens är för låga. 
1. Nämnden beslutade 

2018-09-11 om mål 
under mandatperioden. 
Mål nr 1 är att utan att 
sänka kvaliteten, öka 
genomströmningen med 
10 procentenheter i de 
10 obligatoriska kurser 
som 2015-17 haft sämst 
genomströmning av 
nämndens samtliga 
kurser.  

2. Många studenter slutför 
ej sina examensarbeten. 
Dessutom upplever en 
del av studenterna 
problem kring 
exjobbsprocessen. 

1. Följa genomströmningen 
för nya kurser i IT2025 
 

2. Analys av orsakerna och 
dialog om åtgärder med 
institutionerna. 

1. December 
2022 
 

2. December 
2023 

1. PPG-ordföranden via PPG 
 

2. Programnämndsordföranden 
via PPG och institutionerna 
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Förbättra balansen på IT-
programmet 
 
Nämnden beslutade 2018-
09-11 om mål under 
mandatperioden. Mål nr 3 är 
att öka andelen registrerade 
kvinnor på D, IT, U, Di, IP 
med 10 procentenheter 
2018-2020 jämfört med 
2015-17. 
 

 

Aktiviteter som ska 
genomföras 

• Samarbete och 
påverkansarbete 
kommunikatörer 

• Stötta initiativ från 
studenterna 

• Genomföra 
bemötandeworkshop 
för lärare 
 

December 2020 Programnämndsordföranden via 
nämnd och PPG 

 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation av 
genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Informationsteknologi (IT) 
 
Datum: 2019-10-09 
Närvarande vid dialogen:  Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Inger Erlander Klein, Mikael Asplund, Tea Nygren, Oskar Renåker 
 

 Fungerar bra 
Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  x  
Måluppfyllelse ser bra ut åk 1-3, men även för åk 4-5 behöver 
måluppfyllelse säkras. 

Utformning och 
genomförande 

  x  

Genomströmningen är låg, men utformningen, som just nu är 
under revision, bedöms ge möjlighet att klara studierna inom rimlig 
tid. IT-programmet har ett tydligt pedagogiskt tänk och en hög grad 
av studentaktivt lärande. 

Forskningsanknytning  x   
Stark forskning kring programmet som kommer studenterna 
tillgodo via exempelvis projektidéer. Vetenskapligt förhållningssätt 
behandlas i flera kurser. 

Lärarkompetens x   Såväl lärarkapaciteten som lärarkompetensen synes god. 

Arbetslivsperspektiv x   

Programmet förefaller svara mot arbetsmarknadens behov. 
Alumnenkät från 2016 stärker den bilden. Basgruppsarbetet god 
förberedelse inför arbetslivet. Dock möter studenterna under 
utbildningen åk 1-3 inte arbetslivet i någon större utsträckning så 
den planerade förstärkningen inför projektterminen i åk 3 är 
positiv. 

Studentperspektiv  x  

Många kanaler för att samla in studenternas synpunkter och de 
tycks tas omhand. Reflektionsdokumenten har gåtts igenom på ett 
bra sätt. De problem som studenterna lyfter kring utseende av 
examinator och att få kommentarer på rapporten bör följas upp i 
samråd med institution(er).  
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Kommentar till måluppfyllelse: Fortsatt arbete med kursmatriserna är angeläget och särskilt ifyllandet av 1.4 och 1.5. Gemensam strategi måste 
diskuteras. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Fortsatt arbete för att öka genomströmningen är viktigt och för att om möjligt attrahera fler kvinnor. Rekryteringsläget vad gäller förstahandssökande 
skulle behöva förbättras något men programmet har lyckats upprätthålla ett stabilt, högt meritvärde för sist antagen student. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att IT-programmet sannolikt når upp till examensmålen 
för civilingenjörsexamen, kandidatexamen samt masterexamen. I rapporten redovisas dock enbart utfallet för en profil och ett motsvarande arbete 
behöver göras för övriga profiler samt för de studenter som inte följer någon profil alls. Utbildningens utformning följer CDIO-standarderna och 
kommer med det utvecklingsarbete som nu pågår stärkas ytterligare. Trots detta är examensfrekvens och studieprestation låg; ett fenomen som delas 
med flertalet datautbildningar. Forskningsanknytningen förefaller god, liksom lärarkompetensen samt arbetslivs- och hållbarhetsperspektivet. 
Studenterna förefaller ha gott inflytande över utbildningen och sin studiesituation och kursvärderingar och studentenkäter tyder på en nöjdhet med 
utbildningen. Ett ambitiöst arbete görs – och behöver fortsätta göras – för att öka rekryteringen av kvinnor till programmet samt att arbeta med 
mottagning och bemötande. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Jämställdhetsperspektiv x 

Trots att kvinnor är i minoritet finns en stor medvetenhet om att 
genus och jämställdhet ska integreras i genomförandet och 
innehållet. Arbetet är berömvärt. Positivt med nyutvecklade kursen 
”Genus och mångfald vid applikationsutveckling”. 

Hållbarhetsperspektiv x 
Ny kurs som sätter programmets huvudfokus i en 
hållbarhetskontext samt andra integrerade delar i andra 
sammanhang. 
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Ulf Nilsson 
Dekan 
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Dnr LiU-2019-04018 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan avseende Civilingenjörsprogrammet i Kemisk biologi 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de 
ska genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det 
genomföras? 

När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Vad har 
genomförts? 

Programmatrisen ska 
kompletteras. Kursmatriser 
saknas för nio av programmets 
kurser. 

Kontakta examinatorerna för kurserna 
och inhämta informationen från dem. 

December 2020 Utbildningsledaren 

Studietid, prestationer och 
examensfrekvens behöver 
generellt förbättras. 

Kartlägga ”flaskhalskurser”. Föra dialog 
med examinatorer sent i utbildningen 
ang ”sena avhopp”, t ex under exjobb. 

September 2021 Programnämndsordföranden och 
utbildningsledaren 

Framtida lärarkapacitet/-
kompetens inom industriell 
bioteknik behöver säkerställas. 

Bevaka planerad lärarrekrytering på 
IFM. Även bevaka kompetensen på IEI. 

April 2021 Programnämndsordföranden 
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Programmets 
arbetslivsanknytning behöver 
förstärkas. 

Föra en dialog med lärarna om i vilka 
kurser det vore möjligt att införa 
studiebesök, gästföreläsningar eller 
projektfrågeställningar från relevant 
arbetsliv. Undersöka möjligheten att 
införa projektkurs på profilen PST som 
kan stärka detta och andra viktiga 
perspektiv. Tydligare synliggöra kursen 
TPTE06 Praktik. 

Juni 2021 Programnämndsordföranden 

Digitaliseringsperspektiven 
behöver ses över. 

Se över innehållet i 
introduktionskursen i programmering. 

Juni 2020 Programnämndsordföranden. 

Värderingsarbetet kring 
sexuella trakasserier och lika 
villkor behöver fortsätta. 

Utarbeta workshopkoncept för 
studentbemötande. Särskilt bevaka alla 
kursutvärderingar och 
studentundersökningen med avseende 
på lika villkorsfrågor. 

Koncept för workshops: 
december 2020. 
Studentundersökningen: 
december 2021. 

Programnämndsordföranden. 

Hållbarhetsperspektivet 
behöver förstärkas. 

Föra en dialog med lärarna om 
synliggörande av befintliga moment. Se 
över möjlighet att införa ”green 
chemistry”-perspektiv på kemikurser 
på kandidatnivån. Undersöka 
möjligheterna till fakultetsgemensam 
valbar kurs i hållbar utveckling på A-
nivå.  

Juni 2021 Programnämndsordföranden 
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Informationsinnehåll och 
kanaler för att nå vår målgrupp 
behöver ses över, med speciellt 
fokus på att öka intresset för 
programmet hos män. 

Exempel på aktiviteter: Se över 
webtexter, lyfta förebilder, stimulera till 
hemmissionering, se över 
representation på mässor och 
populärvetenskapliga arrangemang.  

Undersöka lyckade grepp för att locka 
fler kvinnor till utbildningar med starkt 
mansöverskott och ta inspiration av 
dem. 

December 2021 Programnämndsordföranden tillsammans 
med kommunikatörerna 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska 
dokumentation av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Bilaga 1 

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                 Kemisk biologi 

Datum: 2019-10-01 
Närvarande vid dialogen: Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Karin Enander, Kia Ölvander, Oskar Renåker 
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Fungerar bra 
Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x 
Bra med förstärkningen inom försöksplanering och statistisk 
dataanalys + bioinformatikfördjupning 

Utformning och 
genomförande 

x 

Utformningen följer väsentligen CDIO-standarderna, men kan bli 
ännu bättre genom införande av CDIO-projekt på profilen PST. 
Studietid, prestationer och examensfrekvens behöver generellt 
förbättras. Studietiden förefaller dock röra sig åt rätt håll. 

Forskningsanknytning  x Finns en tydlig koppling 

Lärarkompetens x 
Generellt välförsörjt med kompetenta lärare, men fortsatt 
kapacitet/kompetens inom biologisk produktionsteknik behöver 
säkerställas. 

Arbetslivsperspektiv x 
Specifikt för PST: CDIO-kurs med externa projektförslag vore bra. 
Går det att hitta alternativa former för gästföreläsare? 

Studentperspektiv x 

Fungerar mycket bra med många kanaler. Mycket bra med 
systematiskt arbete för att inhämta informationen i 
reflektionsdokumenten. Studentnöjdheten är generellt god men 
något sämre avseende yrkeslivsrelevansen 

Jämställdhetsperspektiv x 
Medvetenhet finns. Andelen män skulle behöva höjas något bland 
studenterna. Däremot verkar det inte finnas könsbundna skillnader 
i studieprestation. 
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Utveckling: Positiv utveckling avseende ingenjörsfärdigheter på senare år. Positivt att alumnernas synpunkter kring utvecklingspotential 
sammanfaller med de områden som nämnden redan identifierat. Dialogen med lärarkollegiet kring arbetslivsperspektivet och vad som 
efterfrågas är jätteviktig. 
Diskussion om hur vi ska komma vidare i kursmatrisarbetet och få examinatorerna att se över matriserna igen, särskilt 1.4 och 1.5, bör 
diskuteras i LGU.  

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Fortsatt arbete för att öka genomströmningen önskvärt. Programmet har tappat manliga sökande på senare år. Något att fokusera på? 

Övrigt: 
Arbetsprocess: Bra initiativ med lärar- och studentworkshop inför skrivande av rapporten. Bra att information från reflektionsdokumenten 
lyfts in i rapporten.  

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att KB-programmet (cv) uppfyller examensmålen 
för aktuella examina. Även om profilen PST skulle kunna förbättras avseende ingenjörsprojekt följer programmet CDIO-standarderna. 
Studieprestationer och examina är relativt låga och skulle behöva analyseras för att höjas. Medelstudietiden bland de som tar examen rör sig 
dock åt rätt håll. Forskningsanknytningen är stark och likaså lärarkapacitet och lärarkompetens. Särskild uppmärksamhet måste dock ägnas 
kommande generationsskifte i profilen IBP. Arbetslivsperspektivet kan stärkas, särskilt i profilen PST. Studenterna ges möjlighet och 
förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och är väsentligen nöjda med densamma. Endast yrkeslivsrelevansen ligger något lägre. 
Jämställdhetsperspektivet är tillgodosett men andelen män borde öka. Det syns inga tecken på skillnader i studieprestation. Även 
hållbarhetsperspektivet är tillfredsställande tillgodosett. Bra förankring av arbetet med kvalitetsrapporten! 

Hållbarhetsperspektiv x 
Perspektivet finns integrerat men det är bra om arbetet som görs 
synliggörs. 
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Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Dekan 



2019-12-05 

Dnr LiU-2019-04020 

LINKÖPINGS UNIVERSITET    MD-NÄMNDEN 

HANDLINGSPLAN för M – utifrån Kvalitetsrapporten 2019 

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att åtgärden/-

utvecklingen genomförs?  

Status 

Måluppfyllelsen behöver klargöras för alla tre examina. 

Positivt med översyn gällande progression inom 

digitaliseringsområdet och viktigt att kurserna ständigt 

uppdateras för att hänga med i teknikutvecklingen. 

Komplettering av Kvalitetsrapporten. November 2019 Jonas Detterfelt 

Studenternas synpunkter framkommer genom flera 

kanaler, men ett systematiskt arbete där 

programledningen tar hand om synpunkterna som delges i 

samband med reflektionsdokumenten saknas. 

Studenterna ger uttryck för nöjdhet i de olika enkäter som 

gjorts. 

1. Säkerställ att det finns en implementerad process för

arkivering av reflektionsdokument.

2. Ta fram och implementera process för genomgång av

dokument och besluta om eventuella åtgärder.

3. Följ upp att processerna fungerar tillfredsställande.

Mars 2020 

Augusti 2020 

December 2020 

Utbildningsledare 

Utbildningsledare 

Utbildningsledare 

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utformning och 

genomförande, men behöver även inkluderas i innehållet. 
1. Identifiera vilka kurser detta enklast/bäst görs.

2. Genomfört en första gång i kurserna.

3. Följ upp berörda kurser

April 2020 

December 2021 

Januari 2022 

Utbildningsledare 

Examinatorer 

Utbildningsledare 

Det finns en betydande skevhet i könsfördelning både i 

gruppen studenter och i gruppen lärare. Särskilt den förra 

har en bekymmersam utveckling som behöver analyseras i 

syfte att vidta åtgärder. 

1. Undersök om det finns orsaker till lågt söktryck bland 

kvinnor till M vid LiTH, i förhållande till övriga LiTH och i

förhållande till landets övriga M.

2. Formulera och vidta åtgärder baserade på på punkt 1.

3. Undersök om åtgärderna haft effekt.

4. Hitta sätt att lyfta fram kvinnliga förebilder bland lärare på

M-programmet.

Juni 2020 

Oktober 2020 

Oktober 2024 

Juni 2020 

Utbildningsledare 

Utbildningsledare 

Utbildningsledare 

Nämnd-ordförande 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd 

åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog     Maskinteknik (M) 

Datum: 2019-10-11 

Närvarande vid dialogen:  Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Johan Ölvander, Anders Ekinge, Jonas Detterfelt, Oskar Renåker 

Fungerar bra 
Behöver delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande översyn 
Kommentarer 

Måluppfyllelse x 

Måluppfyllelsen behöver klargöras för alla tre examina. Positivt 

med översyn gällande progression inom digitaliseringsområdet och 

viktigt att kurserna ständigt uppdateras för att hänga med i 

teknikutvecklingen.  

Utformning och 

genomförande 
 x 

Fungerar tillfredsställande och studenterna borde ha en rimlig 

chans att erhålla examen inom rimlig tid. God överensstämmelse 

med CDIO-standarderna. Studieprestation och examensfrekvens 

verkar tillfredsställande. 

Forskningsanknytning  x 

Omfattande forskningsverksamhet som kommer studenterna 

tillgodo i föreläsningar samt som projektidéer. Träning i 

vetenskapligt förhållningssätt. 

Lärarkompetens x 

Lärarkapaciteten är generellt god, men förstärkning krävs inom 

tillverkningsteknik i en snar framtid. Lärarkompetensen håller hög 

nivå, men kompetens från arbete utanför akademin redovisas ej, 

vilket innebär att den är osäker. 

Arbetslivsperspektiv x 
Mycket tyder på att det är bra, men är magert dokumenterad i 

rapporten.  

Studentperspektiv x 

Studenternas synpunkter framkommer genom flera kanaler, men 

ett systematiskt arbete där programledningen tar hand om 

synpunkterna som delges i samband med reflektionsdokumenten 

saknas. Studenterna ger uttryck för nöjdhet i de olika enkäter som 

gjorts. 
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Kommentar till måluppfyllelse: 

Förmodligen fungerar den tillfredsställande, men redovisas inte tydligt. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  

Fortsatt arbete krävs för att öka genomströmningen och för att öka attraktionskraften för kvinnliga studenter. Söktrycket till M är annars gott och 

ligger i paritet med de viktigaste konkurrenterna; dock något lägre vad gäller meritvärde för sist antagen. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att M-programmet sannolikt är utformat på ett sådant 

sätt att kraven för kandidat-, master och civilingenjörsexamen är uppfyllda. Men rapporten saknar för närvarande sådana resonemang och behöver 

därför kompletteras i detta avseende. Utformningen är dock väl anpassad till CDIO-standarderna. Studieprestation och examensfrekvens är 

tillfredsställande men trenden behöver bevakas framöver. Forskningsanknytning, lärarkapacitet och lärarkompetens ger ett gott intryck och även om 

lärarnas yrkesanknytning utanför akademin inte redovisas bedöms även den vara god. Detsamma kan sägas om arbetslivsperspektivet. Studenterna 

förefaller nöjda med utbildningen av tidigare enkäter att döma. Studenternas uppfattning kommer till uttryck på olika sätt men en systematisk analys 

av reflektionsdokument saknas. Jämställdhetsperspektivet behöver ägnas mer uppmärksamhet både i vad avser den kvantitativa jämställdheten och 

den som rör utbildningens innehåll. Hållbarhetsperspektivet fokuseras på ett bra sätt. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 

Dekan 

Jämställdhetsperspektiv x 

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utformning och 

genomförande, men behöver även inkluderas i innehållet. Det finns 

en betydande skevhet i könsfördelning både i gruppen studenter 

och i gruppen lärare. Särskilt den förra har en bekymmersam 

utveckling som behöver analyseras i syfte att vidta åtgärder. 

Hållbarhetsperspektiv x Fungerar bra och återkommer i många sammanhang. 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan avseende Civilingenjörsprogrammet i Teknisk biologi 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de 
ska genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det 
genomföras? 

När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Vad har 
genomförts? 

Programmatrisen ska 
kompletteras. Kursmatriser 
saknas för elva av programmets 
kurser. 

Kontakta examinatorerna för kurserna 
och inhämta informationen från dem. 

December 2020 Utbildningsledaren 

Studieprestationer och 
examensfrekvens behöver 
analyseras och förbättras. 

Kontrollera examensdata 2017-2018. 
Undersöka om avsaknad av 
könsskillnader m a p resultat 
sammanfaller med avsaknad av 
könsskillnader m a p meritvärden från 
gymnasiet och jämföra med resultatet 
för våra treåriga program. Kartlägga 
”flaskhalskurser”. Föra dialog med 
examinatorer sent i utbildningen ang 
”sena avhopp”, t ex under exjobb. 

Examensdata och 
meritvärden från 
gymnasiet: Juni 2020. 
Övrigt: September 2021. 

Programnämndsordföranden och 
utbildningsledaren 

Framtida lärarkapacitet/-
kompetens inom industriell 
bioteknik behöver säkerställas. 

Bevaka planerad lärarrekrytering på 
IFM. Även bevaka kompetensen på IEI. 

April 2021 Programnämndsordföranden 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

2(2) 

Programmets 
arbetslivsanknytning behöver 
förstärkas. 

Föra en dialog med lärarna om i vilka 
kurser det vore möjligt att införa 
studiebesök, gästföreläsningar eller 
projektfrågeställningar från relevant 
arbetsliv. Tydligare synliggöra kursen 
TPTE06 Praktik. 

Juni 2021 Programnämndsordföranden 

Digitaliseringsperspektiven 
behöver ses över. 

Se över innehållet i introduktionskurser 
i programmering och databasteknik. 

Juni 2020 

Värderingsarbetet kring 
sexuella trakasserier och lika 
villkor behöver fortsätta. 

Utarbeta workshopkoncept för 
studentbemötande. Särskilt bevaka alla 
kursutvärderingar och 
studentundersökningen med avseende 
på lika villkorsfrågor. 

Koncept för workshops: 
december 2020. 
Studentundersökningen: 
december 2021. 

Programnämndsordföranden. 

Hållbarhetsperspektivet 
behöver förstärkas. 

Föra en dialog med lärarna om 
synliggörande av befintliga moment. Se 
över möjlighet att införa ”green 
chemistry”-perspektiv på kemikurser 
på kandidatnivån. Undersöka 
möjligheterna till fakultetsgemensam 
valbar kurs i hållbar utveckling på A-
nivå. Förstärka hållbarhets- och 
säkerhetsinslag m a p nanomaterial på 
profilen SMB. 

Nanomaterial: Juni 
2020. 
Övrigt: Juni 2021. 

Programnämndsordföranden 

Informationsinnehåll och 
kanaler för att nå vår målgrupp 
behöver ses över. 

Exempel på aktiviteter: Se över 
webtexter, lyfta förebilder, stimulera till 
hemmissionering, se över 
representation på mässor och 
populärvetenskapliga arrangemang. 

December 2021 Programnämndsordföranden tillsammans 
med kommunikatörerna 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska 
dokumentation av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                 Teknisk biologi 

Datum: 2019-10-01 
Närvarande vid dialogen: Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Karin Enander, Kia Ölvander, Oskar Renåker 

Fungerar bra 
Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x 

Examensmålen för aktuella examina tycks uppfyllda. Bra med 
förstärkningen inom försöksplanering och statistisk dataanalys. 
Positivt med möjlighet till samverkan med andra studentgrupper 
och tydliga tillämpningar inom e-hälsospåret. 

Utformning och 
genomförande 

x 

Programmets utformning bygger på CDIO-standarderna. Viktigt att 
samverkan med Medfak fungerar. Studieprestationer och 
examensfrekvens behöver analyseras och förbättras. Examensdata 
2017-2018 behöver särskilt kontrolleras. 

Forskningsanknytning  x Forskningsanknytningen är god 

Lärarkompetens x 
Generellt välförsörjt med kompetenta lärare, men framtida 
kapacitet/kompetens inom biologisk produktionsteknik behöver 
säkerställas 

Arbetslivsperspektiv x Undersöka alternativa former för gästföreläsningar? 

Studentperspektiv x 

Fungerar mycket bra med många kanaler. Jättebra med 
systematiskt arbete för att inhämta informationen i 
reflektionsdokumenten. Studenterna verkar nöjda med 
utbildningen även om yrkeslivsrelevansen förefaller kunna 
förbättras något. 

Jämställdhetsperspektiv x 
Medvetenhet finns. Studenterna uppfattar inga problem. Det finns 
tendens till underrepresentation av män i studentgruppen. Inga 
tydliga könsrelaterade skillnader med avseende på studieprestation 

Hållbarhetsperspektiv x Bra om inslagen synliggörs. 
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Utveckling: Diskussion om hur vi ska komma vidare i kursmatrisarbetet och få examinatorerna att se över matriserna igen, särskilt 1.4 och 1.5, bör 
diskuteras i LGU.  

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 
Fortsatt arbete för att öka genomströmningen önskvärt.  

Övrigt: 
Arbetsprocess: Bra initiativ med lärar- och studentworkshop inför skrivande av rapporten. Bra att information från reflektionsdokumenten lyfts in i 
rapporten.  

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att TB-programmet uppfyller examenskraven för samtliga 
berörda examina. Programmets uppbyggnad följer CDIO-standarderna väl, men studieprestation och examensfrekvens behöver analyseras och 
förbättras (särskilt avseende 2017-2018). Forskningsanknytning, lärarkapacitet och lärarkompetens är god men kommande generationsskifte inom 
profilen IBP behöver ägnas uppmärksamhet. Arbetslivsperspektivet förefaller i huvudsak gott men studenterna ger uttryck för att det kan förstärkas. 
Fördelningen kvinnor/män är tämligen god både i student- och lärargruppen och det finns inga uppenbara könsrelaterade skillnader i 
studieprestation. Hållbarhetsperspektivet är tillfredsställande tillgodosett men kan möjligen synliggöras mer. Bra förankring av arbetet med 
kvalitetsrapporten! 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 
Dekan 
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Handlingsplan för civilingenjörsprogrammen teknisk fysik och elektroteknik samt 
teknisk fysik och elektroteknik - internationell 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de 
ska genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört. 

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart? 

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs? 

Status Klar 

1. Säkerställa
måluppfyllelse i
övriga
masterprofiler

Genomgång av 
programmatriser 
och diskussion med 
profilansvariga 

juni 2020 Utbildningsledare 

2. Knyta an till aktuellt
forsknings- och
utvecklingsarbete (1.5) i
fler kurser på
avancerad nivå

2a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
2b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

2a. juni 2020 
2b. remissarbetet 
2021 

Programnämndsordförande 

3. Undervisning om
samhälleliga aspekter,
inklusive ekonomiskt,
socialt och ekologiskt
hållbar utveckling, för
tekniska produkter och
system (4.1) bör införas
i fler kurser

3a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
3b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

3a. juni 2020 
3b. remissarbetet 
2021 

Programnämndsordförande 

4. Undervisning om
företags- och
affärsmässiga villkor för
tekniska produkter och
system (4.2) bör införas
i fler kurser

4a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
4b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

4a. juni 2020 
4b. remissarbetet 
2022 

Programnämndsordförande 
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5. Undervisning om drift
och användning av
produkter och system
(4.6) bör införas i fler
kurser

5a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
5b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

5a. juni 2020 
5b. remissarbetet 
2021 

Programnämndsordförande 

6. Undervisning om
samhälleliga villkor för
kunskapsutveckling
(5.1) bör införas i fler
kurser

6a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
6b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

6a. juni 2020 
6b. remissarbetet 
2021 

Programnämndsordförande 

7. Undervisning om
ekonomiska villkor för
kunskapsutveckling
(5.2) bör införas i fler
kurser

7a, Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
7b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

7a. juni 2020 
7b. remissarbetet 
2022 

Programnämndsordförande 

8. Inslagen om planering,
genomförande och
redovisning av
forskningsprojekt (5.3–
5.5) bör stärkas på
programmet

8a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
8b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

8a. juni 2020 
8b. remissarbetet 
2023 

Programnämndsordförande 

9. Öka andelen studenter
som tar examen från Y
respektive Yi

Identifiera ”flaskhalsar” i 
programmen, intervjua 
studenter som hoppat av 
programmen 

december 2020 Programnämndsordförande 

10. Förbättra
förutsättningarna för
att klara Yi inom
nominell studietid

Kartlägga kursmatchning för 
utlandsåret, intervjua 
studenter 

juni 2021 Utbildningsledare 
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11. Mer tillämpning och
koppling till
näringslivet i
programmens kurser

Diskutera former för 
samverkan med näringslivet 
samt implementera i minst en 
kurs per huvudområde, gärna 
med koppling till hållbarhet 
och affärsmässighet (4.1, 4.2, 
5.1 och 5.2) 

remissarbetet 
2022 

Programnämndsordförande 

12. Systematisk uppföljning
av reflektionsdokument

Skapa rutin för att läsa och 
återrapportera i PPG 

april 2020 PPG-ordförande 

13. Öka andelen kvinnor
bland sökande till
programmen (främst Y)

Undersöka vad – utöver 
språket – som gör att det är en 
större andel kvinnor på Yi 
jämfört med Y 

december 2020 Utbildningsledare 

14. Fortsätta arbeta med
programtexterna för
katalog och web med
mer fokus på lika villkor

Analysera och revidera 
programtexterna 

juni 2021 Utbildningsledare 

15. Värdegrundsarbete i
form av exempelvis
workshops om
bemötande

15a. Erfarenhetsutbyte och 
samordning mellan 
nämnderna och dialog med 
institutionernas lika-villkor-
ombud 
15b. Genomföra en första 
workshop eller liknande 

15a. hösten 2020 
15b. våren 2021 

Programnämndsordförande 

16. Skapa förutsättningar för 
att Y- och Yi-studenterna 
ska kunna delta i
fakultetsövergripande
projektkurser med
hållbarhetsteman

16a. kursutveckling  
16b. programplanearbete 

remissarbetet 
2020 

16a. Programnämndsordförande 
16b. PPG-ordförande 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt detta till dekan. Därtill ska 
dokumentation av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                 Teknisk fysik och elektroteknik (Y) + internationell variant (Yi) 

Datum: 2019-09-30 
 Närvarande vid dialogen: Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Håkan Örman, Torun Berlind, Oskar Renåker 

Fungerar bra 
Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x 

I rapporten visas måluppfyllnad för 1 av 13 profiler och 
motsvarande analys förutsätts ske för samtliga profiler. Matriserna 
bör ses över och vissa förstärkningar bör göras kring samhälleliga 
och ekonomiska aspekter såväl som forsknings- och 
utvecklingsarbete (inom vissa områden).  

Utformning och 
genomförande 

x 

Bra utvecklingsprojekt och positivt att de egenidentifierade 
utvecklingsprojekten överensstämmer med alumnernas synpunkter 
kring programmering, algoritmiskt tänkande och datorteknik. 
Medianstudietiden är rimlig, men studieprestationer och 
examensfrekvens behöver analyseras och förbättras.  Särskild 
uppmärksamhet bör här ägnas Yi. 

Forskningsanknytning  x 
Forskningsanknytningen förefaller vara god men bör synliggöras i 
matriserna. Forskningens villkor lyfts under ”Måluppfyllelse”. 

Lärarkompetens x Välförsörjt med kompetenta lärare 

Arbetslivsperspektiv x 

Positivt med översyn över kopplingen till näringslivet i kurserna på 
avancerad nivå. Möjligt att erbjuda CDIO-kurser som går för fler 
profiler med bredare frågeställningar? Alumnerna känner sig dock 
väl förberedda inför yrkeslivet. 

Studentperspektiv x 
Fungerar mycket bra med många kanaler. Bra att börja inhämta 
informationen i reflektionsdokumenten. Enkäter till studenterna 
ger vid handen att de är mycket nöjda med sin utbildning. 
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Utveckling: Diskussion om hur vi ska komma vidare i kursmatrisarbetet och få examinatorerna att se över matriserna igen, särskilt 1.4 och 1.5, bör 
diskuteras i LGU.  

Övrigt: Arbetsprocess: Bra att en alumnundersökning genomförts och att information därifrån tagits med i rapporten. Viktigt att synpunkterna 
kommer lärarkollegiet tillgodo.  
Diskussionen om åtgärder för att höja svarsfrekvensen i Evaliuate är angelägen och pågår på fakultets- och LiU-nivån. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Fortsatt arbete för att öka genomströmningen önskvärt. Viktigt att titta på varför Yi presterar sämre (tillgodoräknande av utbytesåret?, betyg in? 
förutsättningar?...). Söktrycket för Y har haft en positiv utveckling och står sig väl i konkurrensen åtminstone inom elektroteknikområdet. För Yi är 
läget mindre gott med små studentgrupper och stor variation i meritpoäng bland sökande. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att både Y- och Yi-programmen uppfyller examensmålen 
för samtliga aktuella examina. Det stora antalet profiler innebär dock att nämnden behöver säkerställa måluppfyllelsen för samtliga studievägar på 
avancerad nivå. I utbildningarnas utformning och genomförande finns en lång tradition och erfarenhet av att använda CDIO-standarderna. Nämnden 
behöver dock ägna studieprestation och examensfrekvens särskild uppmärksamhet för att analysera och förbättra dessa; detta gäller både Y och Yi men 
alldeles särskilt den senare där även medianstudietiden är längre. Forskningsanknytningen förefaller god men behöver synliggöras. Lärarkapacitet och 
lärarkompetensen är god, men språkens situation behöver ägnas extra uppmärksamhet de kommande åren. Arbetslivsperspektivet förefaller gott. 
Studentperspektivet är bra och studenterna är mycket nöjda med sin utbildning. Extra uppmärksamhet behöver dock ägnas jämställdhetsperspektivet 
där könsbalansen är mycket skev både bland studenterna och framför allt bland lärarna. Det finns möjligen en obalans även i studieprestationerna som 
bör bevakas framöver. Hållbarhetsperspektivet är tillfredsställande men kan vidareutvecklas och synliggöras bättre. 

Jämställdhetsperspektiv x 

Medvetenhet finns. Andelen kvinnor på framför allt Y behöver öka. 
På Yi är dock situationen bättre.  Man kan möjligen skönja en 
könsrelaterad skillnad i prestation till kvinnors nackdel som kan 
behöva analyseras djupare. Det är problematiskt att det för 
närvarande helt saknas kvinnlig examinator åk 1-3. 

Hållbarhetsperspektiv x Bra om inslagen synliggörs och vidareutvecklas. 
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Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 
Dekan 



Forskarutbildningar 
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Handlingsplan för forskarutbildningen i Elektro- och systemteknik 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört.  

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? Klart Ansvarig 
Säkerställ handledarkompetens i de fall 
inriktningar är små 

Förbättra rutinerna för hantering av 
inriktningen på ITN 

Tillse att bihandledare är aktiva i att bygga 
kompetens i samarbeten mellan inriktningar 

HT 2020 Prefekt (ISY) 

Höja genomströmningen för kvinnliga 
forskarstuderande 

Anlita kvinnliga förebilder både innanför och 
utanför ämnesområdet Elektro- och 
systemteknik som bihandledare och mentorer 

Analysera orsaker till avslut utan examen för 
kvinnliga doktorander 

HT 2020 Prefekt (ISY) 

Ordna bättre överblick av kursutbudet i 
forskarutbildningen 

Ta fram system för detta, se över gemensamma 
kurser 

HT 2020 Forskarstudierektor (ISY) 

Revidera ASPn med 
avseende på hållbarhet 

Förslag till revidering av ASPn för att tydligt 
adressera hållbarhetsaspekten i 
forskarutbildningen 

VT 2020 Prefekt (ISY) 

Arbeta aktivt med 
jämställdhetsperspektivet 

Utveckla och sprida information om kursen 
”Genusmedveten handledning” 

VT2021 Ordförande för FUN, 
utbildningsledare 



Forskarutbildning: Elektro- och systemteknik 
Bedömningsmatris: Fakultetsdialog 
Datum: 5 september 2019, kl 13-15, FUN, LiTH 

Bedömningsområde 
Bedömningsgrund 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer: 
Generellt:  

Forskarutbildningsämne 

Avgränsningen av 
forskarutbildningsämnet 
och dess koppling till den 
vetenskapliga grunden och 
beprövad erfarenhet är 
välmotiverad och adekvat. 

Forskarutbildningsämnet beskriver väl det 
övergripande området och avgränsningen genom 
de existerande inriktningarna på ämnet. 
Utbildningen bedöms ha god relation till ämnet och 
är i hög grad relevant inom såväl akademin som 
samhället. 

Det framgår inte om det 
finns en beredskap med 
nuvarande 
inriktningsstruktur att 
adressera nya 
forskningsfrågor som 
skär genom 
inriktningarna 

Handledar- och 
lärarkompetens 

Antalet handledare och 
lärare och deras 
sammantagna kompetens 
(vetenskapliga, 
pedagogiska) är adekvat 
och står i proportion till 
antal forskarstuderande 
samt utbildningens innehåll 
och genomförande på såväl 
kort som på lång sikt. 

Antalet handledare och lärare och deras 
sammantagna kompetens är adekvat och står i 
proportion till utbildningens innehåll och 
genomförande.   

Det finns 25 huvudhandledare, 32 bihandledare, 
och 71 doktorander. Bland handledarna är 25 
professorer och 37 är docenter. I genomsnitt har 
varje huvudhandledare 2,84 doktorander. Sedan 
2004 har många handledare genomgått 
handledarutbildning.  

Det finns ett antal 
inriktningar som har få 
doktorander och 
handledare och 
forskarutbildningsämnet 
behöver säkerställa 
handledare och 
lärarkompetens 



Det finns administrativa rutiner för byte av 
handledare och doktoranderna informeras om 
dessa. 

Forskarutbildningsmiljö 

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

En stor del av forskningsverksamheten är 
finansierad av externa medel vilket möjliggör  nära 
kontakt med näringslivet. 

Forskarutbildningsmiljön anses vara god för  
doktoranderna. Vissa inriktningar är små, men det 
finns en övergripande struktur. 

Bredd och djup avseende handledarkompetens och 
forskningsinriktningar.   

Det finns ett antal 
inriktningar som har få 
doktorander och 
forskarutbildningsämnet 
behöver säkerställa en 
godtagbar 
forskarutbildningsmiljö 
även inom dessa 
inriktningar.  

Kvinnor är 
underrepresenterade 
bland både doktorander 
och handledare.  

Forskningen bedrivs 
inom flera olika 
inriktningar.  
Det finns 57 huvud- 
och biträdande 
handledare varav 2 är 
kvinnor. 
Huvudhandledarna är 
uteslutande män. 
Antalet doktorander 
är 71 varav 10 är 
kvinnor 

Uppfyllelse av 
examensmål 

Utbildningen möjliggör 
genom utformning och 
genomförande samt 
säkerställer genom 
examination att 
doktoranden, när examen 
utfärdas, uppfyller samtliga 
examensmål. 

Systematisk uppföljning av måluppfyllelsen görs 
med hjälp av ISPn. ISPn är ett viktigt verktyg vid 
planeringen och uppföljning av 
forskarutbildningen.  Det finns tydliga rutiner för 
dess hantering och uppföljning.   

Kvinnor avslutar i 
avsevärt lägre grad sina 
forskarstudier med 
examen än män. 

Statistiken för 
genomströmning 
visar att för 
doktorander antagna 
2003-2012 har 33% 
bland kvinnorna 
avslutat med en 
examen på 
forskarnivå och bland 
män är siffran 79%.   



Jämställdhetsperspektiv 

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

Ett jämställdhetsperspektiv är delvis integrerat i 
utbildningens utformning och genomförande. 
Policy för lika villkor finns på institutions-, 
fakultets- och universitetsnivå.  

Behöver utvecklas ett 
mer systematiskt arbete 
för att säkerställa att 
utbildningens 
utformning och 
genomförande främjar 
jämställdhet och att 
utbildningen inkluderar 
ett 
jämställdhetsperspektiv. 
Flera goda exempel och 
kvinnliga förebilder kan 
tas fram. 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

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

På institutions- och fakultetsnivå finns en god 
organisation och struktur för genomförande av 
forskarutbildningen och uppföljningen av 
densamma. En övergripande uppföljning 
genomförs vartannat år via 
doktorandundersökning. ISPn används för 
uppföljning av examensmålen och åtgärder vidtas 
vid behov. 

Finns behov att 
kursutbudet ses över för 
hela ämnet och enskilda 
inriktningar.   

Doktorandperspektiv Doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att 
utveckla utbildningen och doktorandinflytandet 



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

används i kvalitetssäkring och utveckling av 
utbildningen. Doktorandperspektivet beaktas av 
doktorandrepresentanter vid FUN och  LiTH – 
styrelsen,  även på LiU-nivå vid Forum för 
forskarutbildning,  nätverket LiU-PHD och 
Universitetsstyrelsen. 

Arbetsliv och samverkan 

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

En stor del av forskningsverksamheten är 
finansierad av externa medel vilket medför att 
doktoranderna har nära kontakt med såväl 
näringsliv som offentliga aktörer.   
Industriverksamma doktorander har en naturlig 
koppling till näringslivet. Doktorander som är 
anställda vid universitet deltar i grundutbildningen 
och utför institutionstjänstgöring. Utbildningen är 
användbar och förbereder doktorander för ett 
föränderligt arbetsliv.  

Hållbarhetsperspektiv 

Ett hållbarhetsperspektiv är 
integrerat i 
forskarutbildningens 
innehåll, utformning och 
genomförande. 

Arbetet med att integrera hållbar utveckling i 
utbildningen sker främst genom forskningen som i 
många fall fokuserar på att utveckla funktionella 
system som samtidigt är effektiva och minskar 
effekterna på miljön och bidrar till en hållbar 
tillväxt.  

. 

Hur säkerställs det att 
hållbarhetsperspektivet  
integreras i 
utbildningen? 



Närvarande vid dialogen den 17 september 2019: Jan-Åke Larsson (prefekt ISY), Håkan Johansson (ansvarig person för kvalitetsrapporten och 
forskarstudierektor ISY), Nicolette Lakemond (ordförande FUN), Maria Mitradjieva (utbildningsledare, TFK) 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Underskrift dekan 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan för forskarutbildningen i Industriell ekonomi 

Nedanstående handlingsplan baseras på den dialog som har förts med FUN. 

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen genomförs? 

Utveckla en bättre sammanhållen 
forskarutbildning inom Industriell 
ekonomi 

Utse en ASP-ansvarig 

Anordna gemensamma aktiviteter för samtliga 
doktorander inom Industriell ekonomi  

Dec. 2020 Prefekt 

Säkerställa handledare och 
lärarkompetens inom små inriktningar 

Ett gemensamt handledarforum, på ASP-nivån, 
som bidrar till ett bättre utbyte av erfarenheter 
mellan handledare på olika avdelningar 

Dec. 2020 Prefekt samt forskarstudierektorerna 

Säkerställa en bra forskarutbildningsmiljö 
för samtliga doktorander 

Anordna årligen en gemensam PhD-dag för 
doktorander och handledare. 

Dec. 2020 Prefekt utser koordinator för PhD-dagen 

Fördjupad analys av 
genomströmningssiffror 

Följa årligen nettotiden hos kvinnliga och 
manliga doktorander. 

Årlig 
uppföljning 
- januari

Forskarstudierektorerna tillsammans med 
IEI’s koordinator för forskarutbildning 

Integrering av jämställdhetsperspektivet Lyfta fram kvinnliga förebilder inom och 
utanför ASP-området genom att anordna 
seminarier. 

Dec. 2020 Prefekt 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

TITEL  
UTGÅVA  

2(2) 

Revidera ASP’n med avseende på 
hållbarhet 

Förslag till revidering av ASPn för att tydligt 
adressera hållbarhetsaspekten i 
forskarutbildningen 

juni 2020 Prefekt 

Aktivt arbeta med 
jämställdhetsperspektivet 

Utveckla och sprida information om kursen 
”Genusmedveten handledning” 

VT 2021 Ordförande för FUN, utbildningsledare 



Forskarutbildning: Industriell ekonomi 
Bedömningsmatris: Fakultetsdialog 
Datum: 5 september 2019, kl 13-15, FUN, LiTH 

Bedömningsområde 
Bedömningsgrund 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer: 
Generellt:  

Forskarutbildningsämne 

Avgränsningen av 
forskarutbildningsämnet 
och dess koppling till den 
vetenskapliga grunden och 
beprövad erfarenhet är 
välmotiverad och adekvat. 

Forskarutbildningsämnet beskriver väl det 
övergripande området och avgränsningen genom 
de existerande inriktningarna på ämnet. 
Utbildningen bedöms ha god relation till ämnet 
och är i hög grad relevant inom såväl akademin 
som samhället. 

Det framgår inte om det 
finns en beredskap med 
nuvarande 
inriktningsstruktur att 
adressera nya 
forskningsfrågor som 
skär genom 
inriktningarna  

Handledar- och 
lärarkompetens 

Antalet handledare och 
lärare och deras 
sammantagna kompetens 
(vetenskapliga, 
pedagogiska) är adekvat 
och står i proportion till 
antal forskarstuderande 
samt utbildningens innehåll 
och genomförande på såväl 
kort som på lång sikt. 

Antalet handledare och lärare och deras 
sammantagna kompetens är adekvat och står i 
proportion till utbildningens innehåll och 
genomförande.   

Det finns 47 handledare och 36 doktorander. Bland 
handledarna är 42 docenter. Samtliga handledare 
har genomgått handledarutbildning eller har 
liknande pedagogisk kompetens.  

Det finns ett antal 
inriktningar som har få 
doktorander och 
handledare och 
forskarutbildningsämnet 
behöver säkerställa 
handledare och 
lärarkompetens 



Det finns administrativa rutiner för byte av 
handledare och doktoranderna informeras om 
dessa. 

Forskarutbildningsmiljö 

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

En stor del av forskningsverksamheten är 
finansierad av externa medel vilket möjliggör  nära 
kontakt med näringslivet. 

Forskarutbildningsmiljön anses vara god för  
doktoranderna. Vissa inriktningar är små, men det 
finns en övergripande struktur. 

Bredd och djup avseende handledarkompetens och 
forskningsinriktningar.   

Det finns ett antal 
inriktningar som har få 
doktorander och 
forskarutbildningsämnet 
behöver säkerställa en 
godtagbar 
forskarutbildningsmiljö 
även inom dessa 
inriktningar 

Forskningen bedrivs 
inom flera olika 
inriktningar.  
Det finns 47 aktiva 
huvud- och 
biträdande 
handledare varav 16 är 
kvinnor. Antalet 
doktorander är 36 
varav 13 är kvinnor. 

Uppfyllelse av 
examensmål 

Utbildningen möjliggör 
genom utformning och 
genomförande samt 
säkerställer genom 
examination att 
doktoranden, när examen 
utfärdas, uppfyller samtliga 
examensmål. 

Systematisk uppföljning av måluppfyllelsen görs 
med hjälp av ISPn. ISPn är ett viktigt verktyg vid 
planeringen och uppföljning av 
forskarutbildningen.  Det finns tydliga rutiner för 
dess hantering och uppföljning.  
Forskarutbildningsämnet arbetar generellt för att 
doktorander ska slutföra sina utbildningar inom 
stipulerad tid. 

Det beskrivs att det 
finns skillnader mellan 
olika 
forskningsområden och 
det framgår inte helt 
tydligt om 
progressionen för 
samtliga doktorander 
kan säkerställas. 

Nettotiden för kvinnor 
är kortare jämfört med 
tiden för män. 

Statistiken för 
genomströmning visar 
att för doktorander 
antagna 2003-2012 
har 80% bland 
kvinnorna avslutat 
med en examen på 
forskarnivå och bland 
män är siffran 63%. 



Jämställdhetsperspektiv 

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

Ett jämställdhetsperspektiv är delvis integrerat i 
utbildningens utformning och genomförande. 
Policy för lika villkor finns på institutions-, 
fakultets- och universitetsnivå.  

Behöver utvecklas ett 
mer systematiskt arbete 
för att säkerställa att 
utbildningens 
utformning och 
genomförande främjar 
jämställdhet och att 
utbildningen inkluderar 
ett 
jämställdhetsperspektiv. 
Flera goda exempel och 
kvinnliga förebilder kan 
tas fram. 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

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

På institutions- och fakultetsnivå finns en god 
organisation och struktur för genomförande av 
forskarutbildningen och uppföljningen av 
densamma. En övergripande uppföljning 
genomförs vartannat år via 
doktorandundersökning. ISPn används för 
uppföljning av examensmålen och åtgärder vidtas 
vid behov. 



Doktorandperspektiv 

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

Hur doktorandperspektivet beaktas beskrivs inte 
tydligt i rapporten. Tex  doktorandperspektivet 
beaktas av doktorandrepresentanter vid FUN och  
LiTH – styrelsen,  även på LiU-nivå vid Forum för 
forskarutbildning,  nätverket LiU-PHD och 
Universitetsstyrelsen. 

Behöver FU-ämnet 
öka medvetenheten 
om hur 
doktorandperspektivet 
beaktas på olika 
nivåer inom liu:s 
organisation? 

Arbetsliv och samverkan 

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

En stor del av forskningsverksamheten är 
finansierad av externa medel vilket medför att 
doktoranderna har nära kontakt med såväl 
näringsliv som offentliga aktörer.  Doktoranderna 
deltar regelbundet i workshops, styrgrupper, 
programråd etc. tillsammans med aktörer från den 
privata och offentliga sektorn. 
Industriverksamma doktorander har en naturlig 
koppling till näringslivet. Doktorander som är 
anställda vid universitet deltar i grundutbildningen 
och utför institutionstjänstgöring. Utbildningen är 
användbar och förbereder doktorander för ett 
föränderligt arbetsliv. 

Säkerställs det att det 
skapas en kontinuitet i 
doktorandens 
forsknings fokus om 
doktoranden endast är 
finansierad av externa 
medel?  

Hållbarhetsperspektiv 

Ett hållbarhetsperspektiv är 
integrerat i 
forskarutbildningens 
innehåll, utformning och 
genomförande. 

Vid ämnet Industriell ekonomi finns kompetens 
och aktiv forskning inom hållbarhet med fokus på 
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 

Hur säkerställs det att 
hållbarhetsperspektivet  
integreras i 
utbildningen? 



Närvarande vid dialogen den 16 september 2019: Louise Ödlund (prefekt IEI), Mats Abrahamsson (ansvarig person för kvalitetsrapporten, IEI), Maria 
Björklund (forskarstudierektor IEI), Nicolette Lakemond (ordförande FUN), Maria Mitradjieva (utbildningsledare, TFK) 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Underskrift dekan 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan för forskarutbildningen i Maskinteknik 
Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört.  

Vad ska åtgärdas? Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden genomförs? 

Revidera ASPn med avseende 
på hållbarhet 

Genomgång och förslag till revidering av ASPn för att tydliggöra 
kopplingen mellan forskarutbildningen och 
hållbarhetsaspekter. 

Juni 2020 Prefekt 

Utveckling av den tidigare 
forskarutbildningsinriktningen 
inom industriell produktion 

Genomgång och revidering av inriktningen industriell produkt-
ion i relation till övriga inriktningar och i samverkan med 
fakultet och institution. Ge förslag på hur industriell produktion 
kan bli en del av ASP:n, på kort (steg 1) och långsikt (steg 2). 

Steg 1 mars 2020 
Steg 2 december 
2020  

Prefekt 

Arbeta aktivt med 
jämställdhetsperspektivet 

• Anordna workshops och seminarier inom jämställdhet
• Arbeta med att bredda rekryteringsbasen bla. genom att

lyfta kvinliga förebilder.
• Utvecklaoch sprida information om kursen

”Genusmedveten handledning”

December 2020 
December 2020 

VT2021 

Prefekt 

Ordförande i FuN, 
utbildningsledare 

Säkerställa en mer 
sammanhållen forskar-
utbildning. 

Utveckla seminarieverksamheten för såväl handledar-
kollektivet som doktoranderna inom ASPn för att säkerställa en 
god miljö för alla doktorander och handledare. 

December 2020 Prefekt 

Utsee ASP ansvarig och 
uppdatera ASPn utifrån 
resultaten av punkterna ovan 

Utse ASP ansvarig.  
Uppdatera ASPn med aktiviteter baserad 
på ovanstående punkter, samt skapa en organisatorisk struktur 
för ASP:n i syfte att säkerställa kontinuitet och kvalitét.  

Januari 2020 

Februari 2021 

Prefekt 



Forskarutbildning: Maskinteknik 
Bedömningsmatris: Fakultetsdialog 
Datum: 5 september 2019, kl 13-15, FUN, LiTH 

Bedömningsområde 
Bedömningsgrund 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer: 
Generellt:  

Forskarutbildningsämne 

Avgränsningen av 
forskarutbildningsämnet 
och dess koppling till den 
vetenskapliga grunden och 
beprövad erfarenhet är 
välmotiverad och adekvat. 

Forskarutbildningsämnet beskriver väl det 
övergripande området och avgränsningen genom de 
existerande inriktningarna på ämnet. Utbildningen 
bedöms ha god relation till ämnet och är i hög grad 
relevant inom såväl akademin som samhället. 

Området industriell 
produktion är ett viktigt 
forskningsområde som 
borde utvecklas i 
forskarutbildingsämnet. 

Det framgår inte om det 
finns en beredskap med 
nuvarande 
inriktningsstruktur att 
adressera nya 
forskningsfrågor som 
skär genom 
inriktningarna 

Handledar- och 
lärarkompetens 

Antalet handledare och 
lärare och deras 
sammantagna kompetens 

Antalet handledare och lärare och deras 
sammantagna kompetens är adekvat och står i 
proportion till utbildningens innehåll och 
genomförande.   

Det finns ett antal 
inriktningar som har få 
doktorander och 
handledare och 
forskarutbildningsämnet 



(vetenskapliga, 
pedagogiska) är adekvat 
och står i proportion till 
antal forskarstuderande 
samt utbildningens innehåll 
och genomförande på såväl 
kort som på lång sikt. 

Det finns 54 handledare och 53 doktorander. Bland 
handledarna är 24 professorer och 32 docenter. 40 
handledare har genomgått handledarutbildning. 

Det finns administrativa rutiner för byte av 
handledare och doktoranderna informeras om dessa. 

behöver säkerställa 
handledare och 
lärarkompetens även 
inom dessa inriktningar. 

Forskarutbildningsmiljö 

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

En stor del av forskningsverksamheten är 
finansierad av externa medel vilket möjliggör  nära 
kontakt med näringslivet. 

Forskarutbildningsmiljön anses vara god för  
doktoranderna. Vissa inriktningar är små, men det 
finns en övergripande struktur. 

Bredd och djup avseende handledarkompetens och 
forskningsinriktningar.   

Det finns ett antal 
inriktningar som har få 
doktorander och 
forskarutbildningsämnet 
behöver säkerställa en 
godtagbar 
forskarutbildningsmiljö 
även inom dessa 
inriktningar. 

Kvinnor är 
underrepresenterade 
bland både doktorander 
och handledare. 

Forskningen 
bedrivs inom flera 
olika inriktningar.  
Det finns 54 aktiva 
huvud- och 
biträdande 
handledare varav 3 
är kvinnor. Antalet 
doktorander är 53 
varav 4 är kvinnor. 

Uppfyllelse av 
examensmål 

Utbildningen möjliggör 
genom utformning och 
genomförande samt 
säkerställer genom 
examination att 
doktoranden, när examen 

Systematisk uppföljning av måluppfyllelsen görs med 
hjälp av ISPn. ISPn är ett viktigt verktyg vid 
planeringen och uppföljning av forskarutbildningen.  
Det finns tydliga rutiner för dess hantering och 
uppföljning.   FU-ämnet arbetar generellt för att 
doktorander ska slutföra sina utbildningar inom 
stipulerad tid. 

Det beskrivs att det 
finns skillnader mellan 
olika 
forskningsområden och 
det framgår inte helt 
tydligt om 
progressionen för 
samtliga doktorander 
kan säkerställas. 

Mål 7: hur visar 
man att man kan 
identifiera behov av 
ytterligare kunskap 
Mål 8-  det är 
otydligt hur 
industridoktorander 
stödjer andras 
lärande.  



utfärdas, uppfyller samtliga 
examensmål. Avbrotten, särskilt bland 

kvinnorna är något hög.   

Statistiken för 
genomströmning 
visar att för 
doktorander 
antagna 2003-2012 
har 58% bland 
kvinnorna avslutat 
med en examen på 
forskarnivå och 
bland män är siffran 
78%. 

Jämställdhetsperspektiv 

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

Ett jämställdhetsperspektiv är delvis integrerat i 
utbildningens utformning och genomförande. Policy 
för lika villkor finns på institutions-, fakultets- och 
universitetsnivå.  

Det behöver utvecklas 
ett mer systematiskt 
arbete för att säkerställa 
att utbildningens 
utformning och 
genomförande främjar 
jämställdhet och att 
utbildningen inkluderar 
ett 
jämställdhetsperspektiv. 
Flera goda exempel och 
kvinnliga förebilder kan 
tas fram. 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

Utbildningens innehåll, 
utformning och 
genomförande och 
examination följs 

På institutions- och fakultetsnivå finns en god 
organisation och struktur för genomförande av 
forskarutbildningen och uppföljningen av 
densamma. En övergripande uppföljning genomförs 
vartannat år via doktorandundersökning. ISPn 



systematiskt upp, resultaten 
av uppföljningen omsätts 
vid behov i åtgärder för 
kvalitetsutveckling och 
återkoppling sker till 
relevanta intressenter; 
Lärosätet verkar för att 
doktoranden genomför 
utbildningen inom planerad 
studietid. 

används för uppföljning av examensmålen och 
åtgärder vidtas vid behov. 

Doktorandperspektiv 

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

Doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att 
utveckla utbildningen och doktorandinflytandet 
används i kvalitetssäkring och utveckling av 
utbildningen. Doktorandperspektivet beaktas av 
doktorandrepresentanter vid FUN och  LiTH – 
styrelsen,  även på LiU-nivå vid Forum för 
forskarutbildning,  nätverket LiU-PHD och 
Universitetsstyrelsen. 

Arbetsliv och samverkan 

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

En stor del av forskningsverksamheten är 
finansierad av externa medel vilket medför att 
doktoranderna har nära kontakt med såväl näringsliv 
som offentliga aktörer.  Industriverksamma 
doktorander har en naturlig koppling till 
näringslivet. Doktorander som är anställda vid 
universitet deltar i grundutbildningen och utför 
institutionstjänstgöring. Utbildningen är användbar 
och förbereder doktorander för ett föränderligt 
arbetsliv.  



Närvarande vid dialogen den 16 september 2019: Louise Ödlund (prefekt IEI), Johan Ölvander (ansvarig person för kvalitetsrapporten, IEI), Maria 
Björklund (forskarstudierektor IEI), Nicolette Lakemond (ordförande FUN), Maria Mitradjieva (utbildningsledare, TFK) 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Hållbarhetsperspektiv 

Ett hållbarhetsperspektiv är 
integrerat i 
forskarutbildningens 
innehåll, utformning och 
genomförande. 

Hållbarutveckling genomsyrar en stor del av den 
forskning och undervisning som bedrivs inom 
maskinteknik.  

Tydliggör i ASPn 
kopplingen mellan 
forskning som bedrivs 
och hållbar utveckling. 



Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Underskrift dekan 
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