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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Forskarutbildning Miljövetenskap 
Datum:  2020-10-12 
 
Närvarande vid dialogen:  Anders Hansson, forskarutbildningsansvarig Tema M, Judith Lind, forskarutbildningsstudierektor, Per Gyberg, prefekt; 
Karin Eliasson, doktorandrepresentant; Karin Axelsson, dekan; Mathias Broth, prodekan; Charlotta Einarsson, utbildningsledare  

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

X    Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat. Ämnet är 
tvärvetenskapligt och genom de obligatoriska kurserna tillägnar sig 
doktoranderna en gemensam kunskapsbas inom området 
miljövetenskap.  
 

Handledar- och 
lärarkompetens 
 

X   Handledarresursen, såväl huvud- som bihandledare, är väl försörjd. 
Samtliga handledare är aktiva forskare inom forskarutbildningens 
forskningsfält och har genomgått handledarutbildning. 
Huvudhandledarskapet är för närvarande fördelat mellan tolv olika 
handledare och det finns fler anställda inom miljön som uppfyller 
kraven för att åta sig uppdrag som huvudhandledare. Inom miljön 
finns även flera forskare som är på väg att meritera sig för docentur 
och som därmed också kommer att kunna åta sig uppdrag som 
huvudhandledare inom en rimlig framtid. Således ser försörjningen 
av såväl huvud- som bihandledare ut att vara säkrad i såväl ett kort 
som i ett längre perspektiv.  
 

Forskarutbildningsmiljö 
 

 X  Forskarutbildningsmiljön är en internationellt sammansatt miljö 
där flera av doktoranderna har delar av sin tidigare utbildning från 
lärosäten i andra länder. Forskarutbildningsämnet är 
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tvärvetenskapligt vilket medför att doktoranderna har olika 
utbildningsbakgrund när de antas till forskarutbildningen. Genom 
de obligatoriska kurserna tillägnar sig doktoranderna en gemensam 
kunskapsbas inom miljövetenskap ur ett tvärvetenskapligt 
perspektiv vilket utgör grunden för de fortsatta studierna.  
 
Inom forskarutbildningsmiljön bedrivs flera olika seminarieserier 
som doktoranderna har möjlighet att samt förväntas delta i. Dock 
konstateras att det finns ett behov av att utveckla former för 
textseminarier där doktorandernas utkast till texter kan behandlas.  
 
Doktorandanställningar finansieras med externa medel vilket gör 
att doktoranderna även har en tillhörighet i en forskargrupp inom 
vilket projektet drivs.  
 

Forskarutbildningens 
genomförande 
 

X    Forskarutbildningen är väl strukturerad och genomförs i enlighet 
med den allmänna studieplanen.  
 
Det finns en väl utvecklad process med avstämningspunkter i vilken 
avhandlingsarbetet granskas.  
 

Uppfyllelse av examensmål 
 

X   Det finns väl planerade aktiviteter i form av obligatoriska kurser, 
seminarieverksamhet, deltagande i konferenser etc, vilka ger 
doktoranderna förutsättningar att nå examensmålen. Därtill finns 
utvecklade former och rutiner för att säkerställa att varje doktorand 
når examensmålen. Det finns också en utvecklad process med 
avstämningspunkter där doktorandens progression i det 
självständiga avhandlingsarbetet följs upp.  
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Jämställdhetsperspektiv 
 

 X   Forskarutbildningen arbetar aktivt med ett jämställdhetsperspektiv 
i utformning och genomförande men det är inte framträdande i 
utbildningens innehåll. Ett utvecklingsarbete bör genomföras där 
även jämställdhetsperspektivet integreras i utbildningens innehåll.  
 
Det råder jämnvikt mellan män och kvinnor numerärt inom miljön 
men en viss skevhet finns på olika nivåer. Exempelvis finns totalt 
fyra professorer, varav en kvinna och tre män.  
 
Inom doktorandgruppen råder jämn fördelning mellan män och 
kvinnor men det noteras att kvinnliga doktorander i högre grad åtar 
sig uppdrag i arbetsgrupper, deltar i högre utsträckning i möten etc. 
(se även notering under ”Doktorandperspektivet”).     
 

Uppföljning, åtgärder och 
återkoppling 
 

  X    Utifrån kvalitetsrapport samt vad som framkom vid dialogen 
konstateras att former för systematisk uppföljning och utveckling 
av forskarutbildningen bör utvecklas inom 
forskarutbildningsmiljön. Doktoranderna har tidigare 
uppmärksammat ansvariga för utbildningen att kursvärderingar 
inte alltid genomförts efter avslutad kurs. Under 2020 har en 
förändring initierats vilket innebär att det åligger kursansvarig att 
genomföra en kursvärdering efter avslutad kurs, formerna för hur 
kursvärderingen genomförs är dock upp till varje kursansvarig att 
avgöra. En systematik kring hur genomförda kursvärderingar följs 
upp och bidrar till fortsatt utveckling av forskarutbildningen bör 
utvecklas. Vidare bör en mötesstruktur utvecklas så att 
utvecklingsfrågor relaterade till forskarutbildningen i 
miljövetenskap regelbundet diskuteras.  
 



Dnr LiU-2020-00364    Sida 4 av 5  
    
 

Doktorandperspektiv  X   Doktoranderna har goda möjligheter att påverka 
forskarutbildningen. Doktorandrepresentation finns i 
institutionens forskarutbildningskommitté. Doktoranderna 
inkluderas också i avdelningens reguljära verksamhet och 
mötesstruktur och ges därigenom möjligheter att påverka 
utbildning och arbetsförhållanden. De har även själva organiserat 
sig i ett doktorandråd och genom detta råd kan de också föra frågor 
vidare till exempelvis forskarutbildningsämnesansvarig eller till 
forskarutbildningsstudierektor.  
 
Doktorander ges möjlighet att framföra synpunkter på genomförda 
kurser i samband med kursvärdering (se även kommentar under 
”Uppföljning, åtgärder och återkoppling”).  
 
Uppdrag i form av assistenttjänstgöring fördelas till doktoranderna 
enligt vissa övergripande principer. Processerna kring hur 
doktoranderna tilldelas institutionstjänstgöring uppfattas dock av 
doktoranderna som otydlig. Ett utvecklingsarbete bör således 
genomföras i syfte att tydliggöra hur och efter vilka principer som 
doktoranderna tilldelas institutionstjänstgöring. I detta arbete bör 
även fördelningen av övriga uppdrag (exempelvis delta i nämnder, 
beredningsgrupper, möten etc.) mellan doktorander inkluderas.  
 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 
 

 X   Genom forskarutbildningsämnets tillämpning och förankring i 
samhällsrelevanta och aktuella frågor så får doktoranderna kontakt 
och samverkan med det omgivande samhället. Genom 
doktorandens medverkan i forskningsprojekt och i samverkan med 
det omgivande samhället så ges doktoranden goda möjligheter att 
förbereda sig även för en karriär utanför akademin.  
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Ingen ytterligare kommentar.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport gör fakultetsledningen bedömning att forskarutbildningen i miljövetenskap fungerar väl. I samband med detta 
kvalitetssäkringsarbete har specifika utvecklingsområden identifierats vilket framgår av sammanställningen ovan. Utöver dessa identifierade områden 
ska institutionen även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla forskarutbildningen i etnicitet och migration. 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan   

Sammanställning över var alumner idag är anställda visar på 
anställningsbarhet såväl inom som utanför akademin men också 
nationellt och internationellt.   
 
Det noteras dock att doktorander som inte utvecklat tillräckliga 
kunskaper i svenska under utbildningstiden har svårare att etablera 
sig på den svenska arbetsmarknaden efter disputationen. 
Forskarutbildningen bör se över vilket arbete som inom 
utbildningens och doktorandanställningens ram kan bedrivas för 
att bättre förbereda för doktorander för den svenska 
arbetsmarknaden. 
 

Hållbarhetsperspektiv 
 

X   Hållbarhetsperspektivet är väl integrerat i utbildningens innehåll, 
utformning och genomförande.  


