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Hantering av resultatet av doktorandundersökningen 

2017 

Under februari-mars 2017 genomfördes den sjätte universitetsgemensamma 
doktorandundersökningen vid LiU. Resultatet av 2017 års undersökning har 
levererats till prefekter och dekaner, på institutionsnivå respektive fakultetsnivå, av 
Ramböll Management Consulting den 11-12 april. 

Respektive institution är ansvarig för att analysera utfallet av doktorandenkäten 
inom sin institution, och för att formulera åtgärdsplaner. Respektive fakultetsstyrelse 
är på motsvarande sätt ansvarig för att initiera detta arbete inom sitt 
fakultetsområde. Fakulteterna ansvarar även för att samla in åtgärdsplaner och 
samordna möte med berörda institutioner för att på så vis kunna beakta 
gemensamma områden för förbättring. 

I åtgärdsplanen ska tydligt framgå: 
Vilka förbättringsåtgärder som genomförts av de som planerades för 
föregående enkät (2015) och om dessa åtgärder har fått genomslag i året 
enkät. 
En analys av utfallet av årets enkät och inom vilka grupper analysarbete av 
utfallet har skett. 
Vilka områden där förbättringsåtgärder har identifierats i årets enkät. Målen 
bör vara SMART (specifika, mätbara, accepterade, relevanta/ realistiska, 
tidsbestämda) formulerade och varje mål bör följas av ca tre 
åtgärder/ aktiviteter. 
Ansvarig för genomförande av åtgärden samt ansvarig för uppföljning av 
åtgärden. 

Hur resultatet från enkäten och de genomförda respektive planerade 
åtgärderna kommuniceras inom organisationen, samtliga doktorander 
inkluderade. 

Institutionerna och fakulteterna skickar senast den 1 november 2017 in samlade 
åtgärdsplaner till registrator, registrator@liu.se, uppge Dnr LiU-2017-00874. De 
institutioner som bedriver utbildning på forskarnivå vid flera fakulteter ska redovisa 
sina samlade åtgärder till samtliga berörda fakulteter. 
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Fakulteten ansvarar sedan för att presentera de samlade åtgärdsplanerna till Forum 
för forskarutbildning som ansvarar för erfarenhetsutbyte mellan fakulteterna. 

Fakulteten ansvarar för att redovisa uppföljning av vidtagna åtgärder till Forum för 
forskarutbildning senast den 1 november 2019. 

Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av 
universitetsdirektör Kent Waltersson, chefsjurist Christina Helmer, 
studeranderepresentanten Erik Claesson och rektors sekreterare Aneth Andersson 
efter föredragning av kommunikatören Sophie Dufwenberg. 
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