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1. Forskarutbildningsämne 
 
Basdata och nyckeltal  
Forskarutbildningsämne: Miljövetenskap 

SCB-kod:  50901 Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap 

Examensbenämning: Filosofie doktor/licentiat i miljövetenskap 

Länk till allmän studieplan: https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-miljovetenskap 

Nyckeltal (2015 – 2020 om ej annat anges) 

*Antal antagna doktorander: 19 

*Avlagda doktorsexamina : 13 (enligt avhandlingarna i DIVA) 

*Avlagda licentiatexamina : 0 under denna perioden 

*Medianutbildningstid i år: 4 år 

*Genomsnittlig studietid (doktorsexamen): 4 år (4 år, 1 vecka och 1 dag) 

*Avbrott utan examen: 0 

*Antal aktiva doktorander hösten 2020: 19 

*Antal icke aktiva doktorander hösten 2020: 71 

*Sökande per utlyst doktorandtjänst: ca 25 sökande per utlysning (2015-2019) 

*Doktorandernas grundutbildningsbakgrund:  T.ex. Science for Sustainable Development, 
civilingenjörsexamen, psykologi, lärarexamen, internationella relationer, miljövetenskap, geologi.2  

*Antal möjliga huvudhandledare i miljön idag: 19 

*Antal doktorandkurser som miljön ansvarade 

för under läsåret 2019/2020: 7  

*Doktorandtjänsternas finansiering: 0 finansieras helt av fakultetsanslag. 

14 finansieras av externa medel (projektmedel eller industri-/samverkansanslag)  

 

 

 

 

 
1 Antal doktorander som under det senaste året bedrivit sina studier på mindre än 80% av heltid: 7 
(doktorander fortfarande inaktiva sedan perioden 1992-2010). Därutöver var tre doktorander föräldralediga 
under våren 2020 och en doktorand föräldraledig 50% hösten 2020. 

2 Se fullständiga uppgifter i doktorandtabellen i bilaga 6. 
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Bakgrund 
Tema Miljöförändring (Tema M) bildades 1980 och vilar på en stark tvärvetenskaplig tradition. I 
forskarutbildningsämnet miljövetenskap studeras hur miljöproblem uppkommer, tolkas, 
kommuniceras och hanteras. Forskningen är problemorienterad och eftersträvar samhällsrelevans. 
Ämnet är tvärvetenskapligt organiserat och omfattar den fysiska miljön och de miljö- och 
resursproblem som uppkommer som en följd av mänskligt handlande och nyttjande av naturen. 
Ämnet miljövetenskap rymmer såväl historiska studier som analyser av nutid och framtidsscenarier, 
spänner över olika geografiska nivåer och belyser sambanden mellan miljöfrågor och andra 
samhällsutmaningar.  

Analyserna kan fokusera på biogeokemiska processer och materialflöden, policystudier utvecklade i 
nära samarbete med användargrupper, liksom analytiska studier av idéer och debatt inom miljö- och 
klimatområdet. Genom att främja tvärvetenskapligt samarbete i gränslandet mellan dessa olika 
analystraditioner säkerställer Tema M att miljöförändring som begrepp, process och politisk sakfråga 
inte tas för givet utan utsätts för ständig omprövning och genomlysning. En strävan är att vara 
samhällsaktuella genom problemorienterad och kritiskt tolkande miljöforskning och utbildning och 
att inte betrakta miljöproblem som ’problem i naturen’ utan även som komplexa samhällsproblem 
som ställer nya krav på vetenskaplig bredd, integration och problemlösning.  

För närvarande finns fyra fokusområden på Tema M: Klimatförändringar, Flöden av miljöföroreningar 
och grundämnen, Jordens resurser, samt Kunskapspolitik, kommunikation och lärande. Utöver 
forskning och forskarutbildning har avdelningen även omfattande grundutbildning genom främst 
kandidatprogram i miljövetenskap (180hp), ett internationellt masterprogram inom science for 
sustainable development (120hp), ämnesansvar över grundutbildning i geografi samt ämnesansvar 
för Naturkunskap inom Ämneslärarprogrammet och för Tematisk Naturkunskap. 

Forskarutbildningen i miljövetenskap behöver förhålla sig till en rad pågående förändringar i såväl 
samhälle som naturmiljö. Vid tema Miljöförändring finns möjligheter för de forskarstuderande att 
hålla sig uppdaterade om och diskutera aktuella händelser och skeenden inom ramen för t. ex. högre 
seminarier och forskningssessioner, t. ex. vid Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) eller inom 
ramen för de större forskningsprogrammen.  

Ett område som vi arbetat med att utveckla inom ramen för de obligatoriska fyra 
forskarutbildningskurserna på avdelningen är att hitta en god balans mellan tvärvetenskaplig bredd 
och områdesspecifikt djup. Kursutbudet har nyligen minskats och därmed har möjligheterna till 
flexibilitet och individuell anpassning för doktorandernas del har ökat. Bland de åtgärder som 
vidtagits för att försöka uppnå detta kan särskilt lyftas fram: 1) kursen Key concepts in Environmental 
Science, där en bred uppsättning begrepp och perspektiv från naturvetenskapliga, 
samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner möts. Detta syftar till att ge en gemensam 
begreppslig eller teoretisk bas för doktoranderna för att underlätta gemensamma reflektioner och 
diskussioner kring miljöförändring över ämnesområdena; 2) en kurs kring tvärvetenskap som utgör 
en plattform för diskussioner om begrepp och teorier i en större grupp med doktorander från 
samtliga teman, och som därutöver konkretiserar vad tvärvetenskap kan betyda för forskning vid 
tema Miljöförändring i en avdelningsspecifik del av kursen; 3) uppdelning av kurser i en gemensam 
och en individuell del, för att möjliggöra såväl bredd som individanpassat djup och specialisering; 4) 
problemnotatskurs, där stort fokus ligger på doktorandens individuella avhandlingsarbete, som dock 
sätts i en bredare kontext genom seminarier och diskussioner med andra kursdeltagare och lärare. 
Kursernas utformning och innehåll bör kontinuerligt ses över och utvecklas med avseende på 
balansen mellan djup och bredd, inte minst i ljuset av att doktorandgruppernas sammansättning, 
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storlek och bakgrund varierar mycket från år till år. Fler infallsvinklar på utformning och innehåll ges i 
kapitel 4 som lyfter doktorandernas perspektiv.  

Det kan vara värt att nämna att resonemangen och olika perspektiv i denna rapport har samlats in 
genom en nerifrån-och-upp-metod. Som ett första steg sammanställde och utformade Anders 
Hansson (forskarutbildningsämnesansvarig) frågor med utgångspunkt i fakultetens bedömningsmall 
och tidigare kvalitetsrapporter. Dessa frågor sändes efter viss anpassning ut till flera grupperingar, 
t.ex. doktorandalumner, doktorander, tidigare studierektorer för forskarutbildningen, 
professorsgruppen, alla handledare och industridoktorander. Responser hämtades sedan in både via 
mail och genom möten. Tidigt i processen sammanställdes utkast som sedan diskuterades på nya 
möten och med personalgrupper i olika konstellationer under maj till september 2020. Temas 
forskarutbildningsstudierektor har även haft en enskild dialog med doktoranderna för att diskutera 
tidiga utkast. Det närapå färdiga utkastet godkändes sedan av både lärargruppen och de doktorander 
som var med på det sista doktorandmötet 14/9-2020. Även de som inte var med på de två sista 
mötena har fått möjligheten att lämna kommentarer på utkast som distribuerats via mail.  

2. Bedömningsområde: Förutsättningar 
2.1 Personal: Lärar- och handledarkompetens 
Det finns bred kompetens och erfarenhet i den samlade lärargruppen som sammantaget är mycket 
god i relation till forskarutbildningen. Det finns 19 lärare som har formell behörighet att vara 
huvudhandledare och ytterligare 6 som är disputerade och har genomgått pedagogiska kurser i 
handledning av forskarstuderande, varav flera redan är eller har varit aktiva som biträdande 
handledare (på eller utanför avdelningen) eller som lärare i forskarutbildningskurserna som bedrivs 
internt. Huvudhandledarskap är utspritt på 12 lärare och är fördelat bland professorer (3), 
biträdande professorer (4) och universitetslektorer (5). 9 doktorander huvudhandleds av professorer, 
6 av biträdande professorer och 4 av universitetslektorer. Handledarkapaciteten är med andra ord 
inte beroende av några få centrala lärare, utan är fördelad bland många lärare i olika skeden i den 
akademiska karriären. Alla huvudhandledare har tillsvidareanställningar på avdelningen och ingen 
huvudhandledare har avslutat sin anställning under perioden 2015-2019. Det kan tilläggas att den 
samlade erfarenheten av handledning är betydligt större än vad som framgår av lärartabellen 
eftersom att det även utförs omfattande handledning av externa doktorander som inte har 
sammanställts.  

Den sammanvägda bedömningen är att det under en längre tid har varit god stabilitet i 
handledarresurserna. Totalt finns 39 disputerade lärare anställda. Det bedöms med andra ord finnas 
goda förutsättningar att även fortsättningsvis befordra doktorer till docenter och tillgodose 
avdelningens behov av huvudhandledarkompetens. 

Sammantaget finns mycket tid för forskning och att följa respektive forskningsfält bland lärarna, även 
om denna tid varierar inom lärarkollegiet. Endast de nuvarande professorerna, som även företräder 
avdelningens forskningsområden, har 70-75% finansiering genom fakultetsanslag för forskning. 
Överlag finansieras den absoluta merparten av all forskning av externa anslag.   

Huvudhandledaren är vanligtvis den som lett arbetet med att utlysa doktorandtjänsten samt 
rekryteringsprocessen. Biträdande handledare har valts utifrån behovet att komplettera 
huvudhandledarens kompetens och har sökts vid avdelningen eller från andra institutioner/lärosäten 
och samarbetspartners i forskarskolor och gemensamma forskningsprojekt. Handledarbyten kan 
initieras både av doktoranden och handledaren och forskarutbildningsämnesansvarig fungerar som 
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ett stöd för doktoranden i denna process. Handledarbyten sker dock sällan och inget har skett under 
perioden efter 2015. Från doktorandernas sida lyftes inga problem kopplade till handledarbyten. 

En stor utmaning är kopplad till det förändrade forskningslandskapet och att alla doktorandtjänster 
är beroende av externa anslag eller industri- eller samverkansavtal. Det har blivit en hårdnande 
konkurrens om externa forskningsanslag vilket har fått till följd att det har blivit allt viktigare att 
enskilda projekt blir lyckade. Mot den bakgrunden upplevs det ofta som ett stort risktagande att 
rekrytera en doktorand vars lön i regel konsumerar merparten av projektmedlen eftersom att det 
finns få reservlösningar att fullfölja projektet om doktoranden inte levererar enligt forskningsplanen. 
I externt finansierade projekt finns med andra ord en risk att det uppstår en spänning mellan att 
prioritera projektplanen såsom den formulerades i forskningsansökan, vilket medlen blivit beviljade 
för och som framtida ansökningar till stor del bedöms utifrån, och den enskildes forskarutbildning 
och övriga åtaganden. Inom vissa forskningsinriktningar har även kraven på forskningen, i form av 
större empiriskt arbete, ökat över tid, vilket inte bara ökar kraven på doktoranderna ytterligare utan 
även gör doktorandprojekt mindre eftersträvansvärda vid ansökningar av externa forskningsmedel. 
Enskilda doktoranders betydelse för att det enskilda projektet utförs ökar också betydelsen av att ha 
många sökande till de utlysta tjänsterna och att ha hög kvalitet i rekryteringsprocesserna. Vi kan inte 
påverka det externa forskningslandskapet, men delar av den problematik det medför kan vi mildra 
genom bibehållen hög kvalitet i forskarutbildningen och en god forskarutbildningsmiljö. 
 
Avslutningsvis kan nämnas att en nyligen genomförd omorganisering har mynnat ut i att varje 
avdelning på Tema sedan årsskiftet 2020/21 har en egen forskarutbildningsämnesansvarig (FUÄ) och 
att det finns en central forskarstudierektor på Tema (FUS). FUS och alla FUÄ deltar i regelbundna 
möten på institutionsnivå i forskarutbildningskommittén (FUK). Som ett led i denna omorganisering 
har ansvarsområden omfördelats för att möjliggöra att FUÄ kan rikta mer uppmärksamhet mot den 
egna avdelningen och samtidigt få stöd av FUS och FUK.  
 

2.2 Forskarutbildningsmiljö 
Tema M är en forskningsintensiv miljö och alla doktorander finansieras som sagt för närvarande 
genom antingen externa forskningsanslag eller industri- eller samverkansavtal (se bilaga 6 för 
doktorandtabeller). Avdelningen är framgångsrik i att erhålla externa forskningsmedel, men 
skuggsidan av den höga externfinansieringsgraden är att den ger små förutsättningar för långsiktig 
planering. På senare år har fler doktorander antagits inom ramen för externa forskarskolor (t. ex. 
Mistra Geopolitics, Mistra Environmental Humanities, Energimyndighetens Forskarskola 
Energisystem), vilket ger deltagande doktorander flera parallella miljöer och starka förankringar även 
i andra forskningsmiljöer nationellt såväl som internationellt. Genom avdelningens breda kontaktnät, 
pågående nationella och internationella forsknings- och samverkansprojekt får doktoranderna delta i 
kontinuerlig samverkan genom kontakter med det omgivande samhället. Många doktorandprojekt 
har dessutom en utformning som förutsätter och främjar samverkan genom den forskning som 
doktoranden själv utför. De omfattande forskningsnätverk och samarbeten avdelningens lärare och 
forskare har, det interna kursutbudet, samt det stora antalet disputerade lärare på avdelningen, 
säkerställer att forskarutbildningsmiljön är tillräckligt omfattande. Vi skulle dock vilja påbörja en 
dialog om behovet av textseminarier, där doktorander kan presentera kapitel- och artikel utkast, är 
tillgodosett. Det finns gott om forskningsseminarier, men få textseminarier där pågående arbeten 
kan diskuteras mer ingående. 

Som komplement till den interna miljön läser cirka tre fjärdedelar av alla doktorander i varierande 
utsträckning kompletterande kurser på andra lärosäten. Detta sker antingen i forskarskolor och 
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större forskningsprogram eller genom enskilda initiativ. Eftersom att en stor andel av kurserna är 
interna obligatoriska kurser läser ingen doktorand mer än hälften av kurspoängen utanför 
avdelningen. Förutsättningarna att läsa externa kurser ser olika ut för doktoranderna beroende på 
vilket forskningssammanhang de är verksamma i, och ett fåtal doktorander ger uttryck för att de vill 
få större möjligheter att läsa externa kurser.  

För närvarande är sex doktorander så kallade industri- eller sandwichdoktorander inskrivna i Tema 
Ms forskarutbildning. Under perioden 2015-2019 har tre doktorander som finansierades av andra 
universitet disputerat vid Tema M. Eftersom denna grupp av doktorander i huvudsak befinner sig i en 
annan miljö försvåras möjligheterna till regelbunden och vardaglig kontakt med handledare och 
andra kollegor. Därför har denna utvärdering uppmärksammat deras situation genom dialog med 
berörda handledare och doktorander.  

Dessa doktorander riskerar inte bara att få en svagare koppling till forskningsmiljön, t .ex. lägre 
deltagande på forskningsseminarier, högre seminarier, andra doktoranders seminarier och övriga 
gemensamma aktiviteter, utan riskerar även att få en svagare social anknytning till kollegor och 
andra doktorander. Att gå miste om det erfarenhetsutbyte det vardagliga deltagandet i miljön kan ge 
skapar sämre förutsättningar att hantera forskningsrelaterade utmaningar såväl som stress. De 
dubbla lojaliteterna doktoranderna kan uppleva genom att ha förväntningar från två lärosäten eller 
miljöer skapar även det ibland utmaningar. Doktoranderna kan exempelvis tilldelas ansvar för 
undervisning eller administrativa uppgifter vid det andra lärosätet som kan försämra 
förutsättningarna för avhandlingsarbetet. Det händer att det är bristfällig kommunikation mellan de 
interna och externa handledarna i planeringen av dessa uppgifter. Vissa utmaningar, såsom 
förståelse för olika vetenskapliga förhållningssätt och kvalitetskontroll, kan tillta i de fall den externa 
miljön är mer industri- eller näringslivsorienterad eller inte är en lika utpräglad akademisk 
forskningsmiljö som Tema M. De externa doktorander som har en mer renodlad naturvetenskaplig 
eller teknisk utbildningsbakgrund kan därutöver ha större utmaningar med att tillgodogöra sig de 
samhällsvetenskapliga och humanistiska momenten i avdelningens kurspaket. Möjligheterna till 
individanpassning och kurser och relaterade identifierade utvecklingsområden diskuteras mer 
utförligt i senare avsnitt.  
 
Externa doktorander skapar även en rad viktiga möjligheter. Relevanta fältarbeten, i de fall 
doktoranderna kommer från andra länder, blir mer tillgängliga och mer genomförbara för forskare på 
avdelningen. Avdelningen som helhet men även enskilda handledare får ett större kontaktnät i och 
med att många industridoktorand-alumner numera är verksamma som forskare på internationella 
universitet och institut. Formen möjliggör även starkare samarbeten med externa aktörer i industrin 
och på andra lärosäten och att avdelningen kan engageras i mer, och ofta praktiknära, forskning och 
en mer omfattande forskarutbildningsverksamhet än vad som annars hade varit fallet. Formen 
skapar även goda förutsättningar för kunskapsspridning från avdelningen till den externa miljön.  
 

• En samlad bedömning är därmed att industridoktorander är berikande både för avdelningen 
och doktoranderna, men att formen skapar specifika utmaningar och att adressera dessa är 
ett identifierat utvecklingsområde.  

Mot bakgrund av denna beskrivning kan förbättringar åstadkommas om exempelvis de externa 
doktoranderna kan vistas längre och mer sammanhängande tid på Tema M. Det skulle dock 
förutsätta en bättre dialog med de externa aktörerna och tydliggöranden av ansvar, förväntningar 
och prioriteringar. I vissa fall handlar det om tydliggöranden av de akademiska förväntningarna och 
kraven på avhandlingsarbetet både vid rekryteringen och vid introduktionen till miljön, och i andra 
fall om att tillgängliggöra doktoranden genom färre administrativa och undervisningsrelaterade 
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uppdrag i den externa miljön. Detta skulle delvis kunna uppnås genom att fler aspekter formaliseras 
tidigt i forskningsprocessen i kontrakt och avtal eller genom tydligare dokumentation i den externa 
miljön om hur doktoranden disponerar sin arbetstid. Även ISP kan användas för löpande 
dokumentation, ökad tydlighet och uppföljning. Därmed skulle möjligheter ges för att doktoranden 
kompenseras med motsvarande mängd forskningstid som avsatts för uppgifter som inte är 
avhandlingsrelaterade. Oavsett modell är det viktigt att ökad transparens och tydlighet uppnås. Det 
är även viktigt med fler regelbundna uppföljningar av de externa doktoranderna, förslagsvis utfört 
inte bara av handledaren utan även forskarutbildningsämnesansvarig och eventuellt en intern 
mentor som förstärkning till den mer informella kontakten.  
 

3. Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 
 

3.1 Forskarutbildningens utformning 
Forskarutbildningen har obligatoriska forskarutbildningskurser (35hp) som alla har en 
tvärvetenskaplig karaktär, men som även möjliggör flexibilitet genom individanpassade fördjupningar 
(kursplanerna finns i bilaga 3). Därutöver är 25hp valbara. Som förklarades i bakgrunden reviderades 
alla kursplaner 2017 för att bättre passa avdelningens förutsättningar och behov:  

1. Interdisciplinarity (3+2hp) 
2. Key concepts in Environmental Science and Policy (10hp) 
3. Methodology in Environmental Science (5+5hp) 
4. Research planning and proposal writing (10hp) 

Utöver deltagande på kurserna presenteras och granskas avhandlingsplaner och avhandlingsmanus 
vid tre tillfällen, mittermin-(30%), 60%- och slutseminariet (riktlinjer för 60%- slutseminarierna finns i 
bilaga 4). Vid 30%-seminariet, efter motsvarande 30% av förbrukad studiestödstid, presenterar 
doktoranden sin avhandlingsplan inför avdelningen och diskuterar denna med en intern opponent. 
Vid 60%-seminarium anlitas en extern opponent och en tema-intern läsgrupp bestående av tre 
disputerade forskare. Ett liknande upplägg gäller även för slutseminariet. De två sistnämnda 
seminarierna följs upp av skriftliga utlåtanden som diskuteras och granskas under ett lärarmöte. På 
avdelningen hålls även regelbundna forskningsseminarier och högre seminarier där interna och 
externa forskare presenterar aktuell forskning inom en rad olika ämnen av relevans för 
forskarutbildningsämnet.  

3.2 Uppfyllelse av examensmål 
 

Examensmål för doktorsexamen (se även bilaga 5 för en matris över kursmoment och 
examensmål) 

Mål avseende kunskap och förståelse 

1. visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

 
2. visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 

forskningsområdets metoder i synnerhet. 
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Lärandeaktivitet: Två av de obligatoriska kurserna (3 & 4) bidrar till metodförtrogenhet och har dels 
en avdelningsintern del och dels en tema-övergripande del. Kurserna 1 & 2 bidrar till 
specialistkunskap och systematisk förståelse av forskningsområdet. Deltagande på avdelningens 
seminarier bidrar också till ökad förtrogenhet och kunskap. 
 
Säkerställande av måluppfyllelse: Kurserna avslutas med skriftliga examinerande uppgifter som ger 
fördjupning inom doktorandens område samt specifika metoder. 

 
Mål avseende färdighet och förmåga 

3. visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

 
Lärandeaktivitet: Vara aktiv i den egna avhandlingsprocessen, handledning samt delta på 
avdelningens övriga seminarier inklusive högre seminarier.   
 
Säkerställande av måluppfyllelse: De tre seminarierna (30%-, 60%- och slutseminarium) och 
därutöver disputationen. Slutföra de obligatoriska kurserna. 
 

4. visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera 
och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva 
forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera 
sådant arbete, 
 

Lärandeaktivitet: Delta i kursen Research planning and proposal writing (10hp). I kursen utvecklar 
och formulerar deltagaren forskningsfrågor och utarbetar en relevant och passande forskningsplan 
som sedan diskuteras med seniora forskare. Handledningsprocessen i sin helhet är ett stöd för att 
uppnå detta mål. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Disputationen och de andra seminarierna samt kursen Research 
planning and proposal writing (10hp). 
 
 

5. med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

 
Lärandeaktivitet: De tre seminarierna (30%, 60% och slutseminarium) och därutöver disputationen. 
 
Säkerställande av måluppfyllelse: Externa opponenter vid de 60%- och slutseminarium och  
disputationen, och läsgrupper/betygsnämnder med även externa deltagare.  
 
 

6. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 
 

Lärandeaktivitet: Alla doktorander förväntas presentera forskning och resultat vid minst en 
internationell konferens. Egen forskning presenteras och diskuteras även vid ovan nämnda 
obligatoriska seminarier.  
 
Säkerställande av måluppfyllelse: Deltagande på konferenser dokumenteras i ISP. 
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7. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
 

Lärandeaktivitet: I kurserna Methodology in Environmental Science (5+5hp) och Research planning 
and proposal writing (10 hp) tränar doktoranden på att formulera forskningsfrågor och identifiera 
problem. Forskningsplanen som presenteras på 30%-seminarium  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Forskningsplanen presenteras på 30%-seminarium och följs sedan 
upp på kommande seminarier. 
 

8. visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 
Lärandeaktivitet: Alla doktorander erbjuds möjligheten och uppmuntras att undervisa på 
avdelningens kurser på grund- och avancerad nivå samt läsa Didacticums kurser i pedagogik 
(doktoranderna får inte längre hp för Didacticums kurser). I samband med denna undervisning ingår 
även doktoranden i lärarlag tillsammans med seniora lärare, vilket ger förutsättningar för förbättrad 
förmåga att stödja andras lärande. Kursen Interdisciplinarity kan också ses som en lärandeaktivitet. 
 
Säkerställande av måluppfyllelse: Undervisning dokumenteras i ISP, examinering av kursen. 
 
Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

9. visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

 
Lärandeaktivitet: Centrum för tillämpad etik och Filosofiska fakulteten erbjuder en kurs i 
forskningsetik, vilken doktoranderna uppmuntras att delta i. Frågorna lyfts även Research planning 
and proposal writing (10 hp). 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Granskning av avhandlingen vid disputationen samt 
kursexaminationen. 
 

10. visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

 
Lärandeaktivitet: I kurserna Interdisciplinarity och Key concepts in Environmental Science and Policy 
fördjupas kunskapen om olika vetenskapliga perspektiv, hur och när de kan användas samt 
relationen mellan miljövetenskap och politik och beslutsfattande. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Examinering av ovan nämnda kurser.  
 

Examensmål för licentiatexamen 

Det är ovanligt med licentiander vid Tema M (ingen efter 2015). I denna examen ingår totalt 40 hp 
kurser, varav 25 hp i forskarämnet miljövetenskap och 15 hp valbara kurser. Kurserna väljs utifrån 
relevans för aktuellt avhandlingsämne. Licentianden presenterar sin forskning vid seminarier och 
deltar aktivt när andra doktorander/licentiander eller gästforskare lägger fram texter på samma sätt 
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som doktorander. Därutöver deltar även licentianden aktivt i minst en konferens. Licentiatuppsatsen 
försvaras och examineras av en granskningskommitté vid ett licentiatseminarium. 
 

Mål avseende kunskap och förståelse 

1.  visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap 
inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet 
och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Lärandeaktivitet: Avdelningens kurserna (3 & 4) bidrar till metodförtrogenhet och har dels en 
avdelningsintern del och dels en tema-övergripande del. Kurserna 1 & 2 bidrar till specialistkunskap 
och systematisk förståelse av forskningsområdet. Deltagande på avdelningens seminarier bidrar 
också till ökad förtrogenhet och kunskap. 
 

Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av kurser samt licentiatseminarium. 

 

Mål avseende färdighet och förmåga 

2. visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 
ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,  

3. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och  

4. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete 
och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Lärandeaktivitet: Deltagande på minst 1 konferens. Presentera forskningsplanen på 30%-seminarium 
och försvara arbetet på licentiatseminarium. Läsa relevanta kurser på avdelningen. 

 

Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av kurser och försvar av licentiatavhandling. 

 

Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

5. visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,  
6. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och  
7. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 

 

Lärandeaktivitet: Centrum för tillämpad etik och Filosofiska fakulteten erbjuder en kurs i 
forskningsetik, vilken doktoranderna/licentianderna uppmuntras att delta i. Frågorna lyfts även i kurs 
4. I kurserna Interdisciplinarity och Key concepts in Environmental Science and Policy fördjupas 
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kunskapen om olika vetenskapliga perspektiv, hur och när de kan användas samt relationen mellan 
miljövetenskap och politik och beslutsfattande. 

Säkerställande av måluppfyllelse: Examinering av kurser, handledning och försvar av akademiskt 
arbete. 

Ett omfattande revideringsarbete av avdelningens samtliga kurser slutfördes som nämnts 2017. 
Bakgrunden till detta, vilket var att få en bättre balans mellan fördjupning och breddning, och de 
övergripande förändringarna presenterades i kapitel 1. Vi har därför inte identifierat några ytterligare 
utvecklingsområden eller styrkor som kan utvecklas ytterligare. I takt med att fler kursutvärderingar 
samlas in och avdelningens inriktning gradvis förändras kan det vara aktuellt med en ny översyn, men 
först om några år.  

De individuella studieplanerna (ISP) används för att dokumentera avklarade kurser, deltagande på 
konferenser, deltagande på egna interna seminarier på avdelningen, publicerade artiklar och andra 
bidrag samt avklarade forskningsmoment (t.ex. empiriinsamling, genomförda analyser) samt 
undervisning och annan institutionstjänstgöring. Mallen för ISP presenteras i bilaga 2. För närvarande 
pågår en revidering av mallen på Linköpings universitet och den ska fyllas i elektroniskt framöver. När 
den centrala revideringen är genomförd har Tema en förhoppning att göra kontinuerliga 
uppdateringar. 

Alla doktoranders ISP uppdateras årligen genom en dialog mellan respektive doktorand och dennes 
handledare. I avsnitt 3.4 förklaras mer utförligt att ISP:n i praktiken används på olika sätt av olika 
lärare och doktorander. Måluppfyllelsen bedöms i första hand av huvudhandledaren och i de fall 
stora avvikelser från studieplanen föreligger initieras en diskussion med avdelningens 
forskarutbildningsämnesansvarig (FUÄ) och lärargruppen. Måluppfyllelsen när det gäller avklarade 
kurser och avhandlingens progression bedöms även vid de tre seminarierna (30%, 60%, 
slutseminarium). Två gånger per år gör dessutom den samlade lärargruppen en gemensam 
genomgång av alla doktoranders nuvarande situation och avhandlingsprogression. Avvikelser från 
ISP:n eller avhandlingsplanen lyfts och diskuteras vid dessa tillfällen och dokumenteras i dialog med 
FUÄ. Utöver denna gemensamma avstämning hålls månatliga möten för alla disputerade vid 
avdelningen och vid dessa möten är forskarutbildningsfrågor en stående punkt. Vid dessa tillfällen 
finns utrymme att diskutera bl.a. doktoranders progression, sammansättningar av läsgrupper, 
opponenter, utlåtanden och doktoranders presentationer efter genomgångna 60%-seminarier.   

Flera personer, både doktorander och lärare, anger att ISP:n är ett viktigt stöd för att dokumentera 
måluppfyllelse och att den även fyller en konstruktiv roll i planeringen av avhandlingsprocessen, 
medan andra anger att ISP:n enbart har en symbolisk roll. Som förklaras senare är ett mer 
konstruktivt användande av ISP:n ett identifierat utvecklingsområde.  

3.3 Jämställdhetsperspektiv 
Tema Ms miljö är varken kvinno- eller mansdominerad med en ganska jämn könsfördelning på 
avdelningsnivå, men det finns obalanser på vissa nivåer. Bland professorerna finns en kvinna och tre 
män, men inkluderas även biträdande professorer är fördelningen mer balanserad med fyra kvinnor 
och fem män. Till de fem senast utlysta doktorandtjänsterna (2017-2019) har 47 kvinnor och 104 
män sökt. Tjänsterna tillsattes av två kvinnor och tre män, vilket innebär att tillsättningen speglar 
fördelningen bland de sökande (tabeller över lärare och doktorander finns i bilaga 6).  

Vid anställning väger meriter tyngst, men vid lika meriter väljs företrädesvis sökande av det 
underrepresenterade könet, dock baserat på fördelningen på institutionsnivå och inte 
avdelningsnivå. I de dialoger som förts med både lärare och doktorander har få specifika utmaningar 
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relaterade till jämställdhet lyfts. Den fråga som fått mest uppmärksamhet är upplevelsen att 
kvinnliga doktorander tar större ansvar för det så kallade akademiska hushållsarbetet. Det 
akademiska hushållsarbetet förefaller vara snedfördelat i och med upplevelsen att fler kvinnor än 
män deltar på möten, sitter i utskott och olika arbetsgrupper och att detta ofta görs utan ersättning 
och trots att det är väldigt tidskrävande. Denna problematik har lyfts tidigare i både formella och 
informella sammanhang, men eftersom de kvarstår måste frågorna återaktualiseras.  

I utveckling av kurser granskar vi litteraturlistor och månar om att både män och kvinnor ska vara 
representerade. Vi är också i samband med processutvärderingar som görs under kursernas gång 
medvetna om aspekter som rör talutrymme och andra aspekter som rör det akademiska samtalet. I 
dessa sammanhang finns jämställdhet med som en aspekt, men vi vill också betona mångfald 
(etnicitet, nationalitet, sexuell orientering, etc.) som en annan viktig infallsvinkel i dessa 
sammanhang. När det gäller innehållet i kurser finns inte alltid betoning på både genus- och 
etnicitetsperspektiv. Däremot återfinns ofta innehåll med fokus på rättvisefrågor och spänningar 
mellan globala syd och nord. 

När det gäller arbetssätt har Tema Ms kurser utformats på engelska, eftersom många doktorander 
har en bakgrund i andra länder, både i och utanför Europa. De doktorander som ännu inte behärskar 
svenska kan ibland uppleva sig exkluderade i vissa samtal och processer, exempelvis i detta 
utvärderingsarbete.  

• Ett utvecklingsområde är att kontinuerligt, och främst mer systematiskt, arbeta med att 
levandegöra frågor om jämställdhet och mångfald och mer specifikt för en mer jämn 
fördelning av det akademiska hushållsarbetet.  

Detta arbete måste ständigt uppdateras och explicitgöras för att undvika ideologiska fällor och 
handlingsmönster som fastnar och osynliggör orättvisor, ojämn fördelning av arbetsuppgifter och 
diskriminering. I nuläget återfinns vissa av dessa frågor i vår forskarutbildning men främst på ett 
informellt plan även om de till viss del har skrivits in i de reviderade kursplanerna. Vi kan därför 
inleda en intern dialog om hur de kan tydliggöras mer systematiskt. Problemen med fördelningen av 
det akademiska hushållsarbetet är delvis integrerade med frågan om fördelningen av 
undervisningsuppdrag som diskuteras i kapitel 4 och de bör därför följas upp tillsammans.   

 
3.4  Uppföljning, åtgärder och återkoppling 
 

Både medianutbildningstid och genomsnittlig studietid är i det närmaste 4 år (assistenttjänstgöring 
exkluderad), vilket är en nivå som vi vill behålla. Förklaringar till dessa goda värden kan vara den 
systematiska uppföljningen av doktorandernas progression och att det finns ett brett kollegialt 
engagemang i de enskilda doktorandernas avhandlingsprojekt. Vid två tillfällen varje år görs 
exempelvis genomgångar av alla doktorander och deras situation på lärarmötet och det finns även 
möjligheter att lyfta utmaningar och frågeställningar på de månatliga lärarmötena. För att befästa de 
goda nyckeltalen är det viktigt att regelbundet se över utrymmet för de kollegiala och återkommande 
samtalen om enskilda doktoranders progression. 

Utöver de enskilda handledningstillfällena med handledare och biträdande handledare synliggörs och 
understöds doktorandernas progression genom krav på doktoranderna att presentera sin forskning 
vid 30%-, 60%- och slutseminarierna och då få arbetet granskat av opponenter och läsgrupper med 
blandad sammansättning (se bilaga 4 för riktlinjer för seminarier). Efter slutfört 60%-seminarium 
presenterar även doktoranden en plan inför lärarkollegiet på hur läsgruppens kommentarer ska 
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hanteras och hur återstående tid ska disponeras. Denna presentation sammantaget med läsgruppens 
skriftliga omdöme diskuteras på lärarmötet, vilket skapar större lärardelaktighet i alla doktoranders 
progression och även större transparens mellan olika forskningsområden på avdelningen. Även 
utlåtanden från slutseminarier diskuteras gemensamt av lärargruppen. 

ISP fyller en viktig funktion, vilket inte minst bekräftas uttryckligen av flera av doktoranderna på 
avdelningen. Meningarna går, som redan berörts, dock isär om hur betydelsefull ISP:n är, men det är 
uppenbart att den rätt använd kan öka tydlighet kring både förväntningar, forskningsplaner och 
genomförda prestationer.  

• Ett identifierat utvecklingsområde är att analysera hur ISP:ns förtjänster kan lyftas fram och 
konkretiseras. Det kan exempelvis göras genom att de med goda erfarenheter av ISP som 
konstruktivt stöd delar med sig av sina erfarenheter av hur ISP kan användas konstruktivt och 
som ett stöd. 

Som stöd i handledningsprocessen görs även årliga tidsavstämningar för att kunna uppskatta 
progressionen i relation till den totala studietiden. De mer formella kanalerna för att fånga upp 
avvikelser kan alltså ske genom de tre obligatoriska seminarierna, ISP:erna, studieavräkningen och de 
månatliga och halvårsvisa lärarmötena. Flera alumni-doktorander och även några av de nuvarande 
anger dock att de upplevde stress och svårigheter att navigera mellan kurser och forskning och även 
att göra prioriteringar mellan olika moment i forskningen (se även diskussionen om förändrade 
villkor för forskningsfinansiering avsnitt 2.1). Detta verkar vara tydligast bland doktorander vars 
forskning inbegriper laborativa moment eller en naturvetenskaplig inriktning. Denna problematik har 
fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, bland annat genom tydligare granskningar och diskussion 
om dessa doktoranders tidsplaneringar i samband med de obligatoriska seminarierna.  

Kurser som stöd för att utföra utbildningen och avhandlingsprojekten diskuterades i föregående 
kapitel. 

4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 
Doktorandperspektiv allmänt 
Denna del är framtagen i dialog med doktorander verksamma vid avdelningen under våren 2020 och 
alla alumner som har disputerat sedan 2015, verksamma både i och utanför miljön. Doktoranderna 
har fått läsa olika utkast av rapporten och även den närapå slutgiltiga versionen. Initialt delades en 
enkät ut med elva frågor med öppna svar och en tolfte helt öppen fråga för att fånga in övriga 
synpunkter. Frågorna formulerades av FUÄ, med utgångspunkt i utvärderingsmallen, men delades ut 
till doktoranderna och samlades in av en doktorandrepresentant för att möjliggöra en mer 
konfidentiell hantering. Alumner kontaktades via E-mail. Efter en första sammanställning 
sammanfattades de centrala dragen i svaren för att sedan återkopplas genom en dialog mellan 
institutionens forskarstudierektor (FUS) och avdelningens doktorander för att på så vis engagera en 
mer oberoende aktör i dialogen. Doktoranderna har därefter läst och kommenterat på flera utkast av 
utvärderingen och slutligen kallats till möte med FUÄ strax för färdigställandet av föreliggande 
rapport. 

Avdelningens doktorander anger överlag att de är väl integrerade i forskning, undervisning och den 
sociala samvaron. Många upplever miljön som icke-hierarkisk med goda möjligheter att delta i olika 
seminarier och forskarmiljöer. Flera doktorander anger att det är en god psykosocial arbetsmiljö för 
doktorander och att den kollegiala stämningen är bra. Avdelningen har återkommande 
arbetsplatsträffar, samt så kallade 30%-seminarier med sociala aktiviteter, seminarier och samtal om 
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arbetsmiljön och den institutionsövergripande TEMA-dagen. Doktoranderna har dessutom 
återkommande möten där doktorandfrågor diskuteras under mer informella former. Det finns även 
möjligheter för enskilda doktorander att kontakta externa parter (t.ex. Feelgood) för att få stöd med 
stresshantering och liknande. Alla har även årliga medarbetarsamtal med närmaste chef.  

• Det finns dock en önskan om att FUÄ synliggörs mer för doktoranderna. Detta är ett 
identifierat utvecklingsområde. 

Doktorandernas möjlighet att utöva inflytande upplevs generellt sett vara stort, så väl över 
forskarutbildningen som över verksamheten generellt, både informellt och genom formaliserade 
kanaler. När det handlar om fördelning av de olika formella uppdragen så görs detta inom 
doktorandgruppen antingen på förfrågan från lärargruppen/temaansvarig eller på doktorandernas 
egna initiativ. Avdelningschefen besöker även avdelningens doktorandmöten två gånger per år för 
avstämningar och dialog. Fördelningen av uppdrag avgörs överlag i dialog med doktorandgruppen 
och respektive handledare. 

Doktorander som grupp kan påverka både genom formella eller mer systematiska och 
återkommande kanaler som via doktorandrepresentanter i forskarutbildningskommittén och 
kursutvärderingar och genom informella samtal med kursansvariga och handledare. Bland de 
doktorander som ger uttryck för någon åsikt beträffande inflytandet är det många som anser att det 
överlag finns en tillfredställande lyhördhet bland lärarna. Exempelvis ges doktoranderna möjlighet 
att påverka schemaläggningen av doktorandkurserna samt till viss del anpassa innehållets inriktning 
efter enskilda behov och intressen eller genom att initiera möten med ansvariga lärare på 
avdelningen. Kurser kan i viss mån anpassas efter doktorandernas enskilda önskemål och behov 
genom individanpassade specialiseringar och fördjupningar och möjligheter finns till dialog med 
kursansvariga för att påverka även under kursens gång. Meningarna går dock isär huruvida denna 
anpassning är tillräcklig.  

• Schemaläggningen av doktorandkurserna tas ibland upp som en källa till stress eftersom den 
kan upplevas som svår att påverka och ibland inte kan anpassas efter andra aktiviteter. Ett 
identifierat utvecklingsområde är således tydligare principer för schemaläggningen.  

Det påtalas brister när det gäller att systematiskt dela ut och samla in kursutvärderingar och 
återkoppla eventuella förändringar till doktoranderna. Sedan 2020 tillämpas principen att 
kursansvariga samlar in skriftliga kursutvärderingar via E-mailkontakt efter avslutad kurs och 
vidareförmedlar dessa till FUÄ, men inte enligt en standardiserad och systematisk princip utan varje 
kursansvarig väljer ett lämpligt format för utvärderingen. 

Meningarna bland doktoranderna går som redan påtalats isär om ISP:n fyller någon praktisk och 
stödjande funktion eller om de enbart är en formalitet. Flera doktorander anger att den fyller en 
viktig funktion och är ett levande dokument som är både ett bra stöd i planeringen och som underlag 
för dialogen med handledaren. Den skapar även en trygghet i och med avstämningen av om arbetet 
löper på planenligt. Inga konkreta förslag till förbättringar lyfts fram, annat än enstaka och mer vaga 
förslag om att den borde användas oftare. I tidigare avsnitt betonades dock vikten av att förmedla 
goda erfarenheter av hur ISP kan användas på ett konstruktivt vis. 

Alla doktorander erbjuds möjligheter till undervisningsuppdrag i dialog med de enskilda handledarna, 
närmaste chefen och berörda studierektorer. Principerna för fördelning av dessa uppdrag baseras på 
individuella bedömningar och kan inte vara strikt generella eftersom varje doktorands situation ser 
olika ut, men inkluderar exempelvis: 
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- Matchning av kompetens relativt undervisningsbehov. 
- Inverkan på avhandlingsarbetet med hänsyn tagen till timing och progressionsbehov. 
- Doktorandens framtidsplaner och karriärplanering. 
-  

De enskildas förutsättningar för assistenttjänstgöring är olika, dels som ett resultat av att alla har 
olika möjligheter att kombinera assistenttjänstgöring med forskning och dels på grund av att 
handledarna anges ha olika förhållningssätt till hur assistenttjänstgöring ska prioriteras i relation till 
utförandet av doktorandprojekten. Fördelningen av uppdrag upplevs från flera doktoranders 
perspektiv dock ske på ad-hoc-basis. Det efterlyses mer och tydligare information om vilka 
möjligheter det finns att undervisa både på och utanför avdelningen. Flera doktorander efterlyser 
tydligare och mer tillgänglig dokumentation över vilka kurser som avdelningen ansvarar för samt att 
detta tydligt delges nyanställda doktorander. Överlag upplever förvisso doktoranderna att de har 
stort inflytande över hur mycket och vilken assistenttjänstgöring de tilldelas och utför, men det kan 
som nämnts ibland upplevas svårt att få en överblick över vilka möjligheter som finns och efter vilka 
principer uppdragen fördelas.  

• För ökad transparens och tydligare informationsflöden är det därför viktigt att alla 
doktorander kontinuerligt uppdateras om vilka lärare som har ansvar för de olika 
utbildningsområdena, vilka kurser och undervisningsbehov som finns och att uppmana till 
dialoger med studierektorer och handledare. Detta är ett identifierat utvecklingsområde. 

Det lyfts inte upp några andra problem av betydelse, men det framgår tydligt att arbetsplatsträffarna 
(APT), de återkommande doktorandmötena, de årliga individuella mötena kring ISP och 
medarbetarsamtalen med enhetscheferna är betydelsefulla.  

5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 
Arbetsliv och samverkan från doktorandernas perspektiv 
Forskarutbildningen syftar till att förbereda för en karriär såväl inom akademien som på företag, 
myndigheter och organisationer i Sverige och internationellt (tabell över alla alumner sedan 2015 och 
deras nuvarande anställningar finns i Bilaga 6). Alumner finns också på svenska och internationella 
universitet och forskningsinstitut, i näringslivet, på svenska myndigheter och internationella 
organisationer (såsom Världsbanken, OECD) och frivillig-organisationer (t.ex. Världsnaturfonden). 
Flera doktorander upplever dock att forskarutbildningen förbereder dem främst för ett arbetsliv 
inom akademin. Vad gäller internationalisering finns goda möjligheter att delta på internationella 
konferenser och flera forskar även i internationella projekt. Det finns en efterfrågan på kurser eller 
utbildning i ansökningsskrivande som ett led i att förbereda sig för arbetslivet efter disputationen och 
en tydligare kontakt med alumner. En sådan kurs utvecklas för närvarande på Tema i samarbete med 
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL). 

Några doktorander uppger att de upplever att det saknas en övergripande strategi för att bredda 
doktoranders anställningsbarhet efter disputationen. Trots frånvaron av en gemensam övergripande 
strategi är det många doktorander som interagerar mycket med externa aktörer (t.ex. kommuner, 
regionförbund och industriaktörer) genom sina avhandlingsprojekt, vilket beskrivs som väldigt 
givande. Några doktorander anger att avdelningen inte aktivt skapar förutsättningar för kontaktytor 
av detta slag för de doktorander som inte får denna kontakt naturligt via avhandlingsarbetet, men 
ingen doktorand lyfter heller upp denna avsaknad som ett problem. Det har tidigare funnits ett 
Tema-övergripande system med mentorskap med en kontaktperson utanför akademin, men det 
utnyttjades bara av ett fåtal doktorander på hela institutionen och togs därför bort och det förefaller 
därför inte finnas något omedelbart behov av att en sådan funktion återinförs. Vår bedömning är att 
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avdelningens tvärvetenskaplighet bidrar till relativt goda kontaktytor för doktoranden eftersom 
interaktionen med externa aktörer ofta blir en naturlig del genom avhandlingsarbetet. Detta är en 
styrka som vi är måna om att upprätthålla. 

Tidigare, under några år, fanns ett system med så kallad karriärskjutsmånad. Detta system 
säkerställde en kortare tids finansiering för nydisputerade doktorander och möjliggjorde exempelvis 
nätverkande, ansökningsskrivande och extern marknadsföring av avhandlingen. Effekterna av detta 
system har utvärderats tidigare med slutsatsen att det hade liten inverkan. Denna funktion har sedan 
den avskaffades efterlysts av några doktorander/alumner, men få av de nuvarande doktoranderna 
verkar vara medvetna om att systemet har existerat. Det förs för närvarande ingen diskussion om 
karriärskjutsmånad. 

6 Hållbarhetsperspektiv 
Hållbarhet är ett centralt forskningsområde på avdelningen, vilket av naturliga skäl avspeglas i både 
de kurser som erbjuds och i de avhandlingar som skrivs. Att hållbarhetsperspektiv är framträdande är 
både en styrka och förutsättning för avdelningens fortlevnad. I princip alla forskningsprojekt och 
även avhandlingsprojekt behandlar en eller flera dimensioner av hållbarhet. Genom gemensamma 
ämnesövergripande seminarier, kurser och brett engagemang i lärarkollegiet krävs att alla 
doktorander aktivt förhåller sig till hållbarhet i sin forskning. Vi identifierar därför inget 
utvecklingsområde med bäring på hållbar utveckling. 
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Bilaga 1 - Generell studieplan 
 
Allmän Studieplan för forskarutbildning i miljövetenskap 
(Environmental Science) 
Dnr LiU-2016-01266 

Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen 

och för studerande som avslutar utbildningen med licentiatexamen. 

 

1. Utbildningens mål  

I ämnet miljövetenskap studeras hur miljöproblem uppkommer, tolkas, kommuniceras och hanteras. 
Forskningen är problemorienterad och eftersträvar samhällsrelevans. Därför är ämnet 
tvärvetenskapligt organiserat och omfattar den fysiska miljön och de miljö- och resursproblem som 
uppkommer som en följd av mänskligt handlande och nyttjande av naturen. Ämnet miljövetenskap 
rymmer såväl historiska studier som analyser av nutid och framtidsscenarier, spänner över olika 
geografiska nivåer och belyser de många sambanden mellan miljöfrågor och andra 
samhällsutmaningar. 

 

Forskarutbildningen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom temats område och att 
den studerande ska bli väl förberedd för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete. 
Utbildningens mål är att ge den studerande förmåga att självständigt planlägga och genomföra 
kvalificerad forskning samt att presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför 
akademin. Kunskaperna skall dokumenteras i en avhandling för doktorsexamen eller i en 
licentiatuppsats. 

2. Antagningsvillkor 

2.1 Grundläggande bestämmelser 

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har dels grund- läggande behörighet, 
dels särskild behörighet enligt nedan. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt 
som behövs för att klara utbildningen. 

2.2 Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på 
avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 
högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har 
förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, får fakultetsstyrelsen för 
en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet. 

2.3 Särskild behörighet 

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av 
central betydelse för temat. 



18 
 

Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt 
motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper. 

 

Studerande som är intresserad av forskarutbildning inom ämnet och är osäker 

om sin behörighet rekommenderas att så tidigt som möjligt ta kontakt med lärare 

inom institutionen för diskussion. 

3. Antagning 

3.1 Ansökan 

Ansökan om antagning till forskarutbildningen till prefekten för Institutionen för 

Tema. 

3.2 Antagningsbegränsning och urval 

Till forskarutbildningen får endast antas så många forskarstuderande som kan erbjudas handledning, 
godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering. Antagningsbegränsning till 
forskarutbildning tillämpas om antalet behöriga sökande är större än antalet tillgängliga platser. 
Grunden för urval bland behöriga sökande 

till forskarutbildning i miljövetenskap är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Vid 
urvalet beaktas följande omständigheter: 

- studieresultat som visar kreativitet, mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys 

- speciella kunskaper och erfarenheter hos den sökande, till exempel yrkesverk- samhet, som kan 
vara av betydelse för att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

I första hand görs urvalet på grundval av dokumenterat och av den sökande själv åberopat material, 
till exempel självständiga studiearbeten och intyg om yrkes- verksamhet. Därutöver kan intervjuer 
med den sökande vara av betydelse. Vid antagningen tas även hänsyn till den kompetens som de till 
forskarutbildningen knutna lärarna besitter. 

3.3 Beslut om antagning 

Beslut om antagning av studerande till forskarutbildningen fattas av styrelsen för 

Institutionen för Tema.  

4. Utbildningens utformning 

4.1. Allmänt 

Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 60 
högskolepoäng och en avhandlingsdel om 180 högskolepoäng. Utbildningen för licentiatexamen 
omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 40 högskolepoäng och en 
vetenskaplig uppsats om 80 högskolepoäng. Sådan examen kan antingen utgöra slutmål för 
utbildningen eller en etapp i utbildningen till doktorsexamen. 

Den studerande bör påbörja sitt vetenskapliga arbete senast efter första terminen och således 
bedriva forskningsarbete parallellt med återstående kursbundna studier. Valet av avhandlingsämne 
görs i samråd med handledare. 

4.2. Kurser 
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I doktorsexamen ingår: 

- Obligatoriska kurser för samtliga studerande som syftar till att ge 

grundläggande kunskaper inom forskningsmiljöns område (35 hp). 

- Individuella, valbara kurser som syftar till att ge metodkompetens av vikt för 

avhandlingens genomförande och fördjupade kunskaper inom valda 

specialområden (25hp) 

I licentiatexamen ingår: 

- Obligatoriska kurser för samtliga studerande som syftar till att ge grund- 

läggande kunskaper inom forskningsmiljöns område (25hp) 

- Individuella, valbara kurser som syftar till att ge metodkompetens av vikt för 

avhandlingens genomförande och fördjupade kunskaper inom valda 

specialområden (15hp) 

Forskarstuderande som undervisar ska genomgå kurs i högskolepedagogik. I forskarutbildningen 
ingår även miljöns seminarieverksamhet. 

Deltagande i internationella kurser uppmuntras, och handledaren är behjälplig med att finna 
relevanta sådana. Den studerande bör också under studietiden presentera sitt forskningsarbete vid 
minst en internationell konferens. 

För varje enskild studerande kan modifieringar göras med hänsyn till vederbörandes förkunskaper 
samt i relation till de krav som ställs genom deltagande i forskningsmiljön. De individuellt bestämda 
kurserna fastställs av den studerandes huvudhandledare efter samråd med den studerande. I vissa 
kurser ges undervisning medan övriga inhämtas genom litteraturstudier. 

Grundutbildningskurser på avancerad nivå och som inte ingår i villkoren för särskild behörighet kan 
efter godkännande av examinator tillgodoräknas i forskarutbildningen inom kvoten för valfria kurser. 

4.3 Närmare information 

Närmare information om kurserna, deras innehåll och omfattning samt kurslitteratur lämnas av 
Institutionen för Tema. 

4.4 Avhandling för doktorsexamen 

För doktorsexamen skall den forskarstuderande författa en vetenskaplig avhandling, vars omfattning 
motsvarar 180 högskolepoäng. Avhandlingen skall baseras på ett självständigt forskningsarbete och 
vara av betydelse för forskningen inom det valda området. Den skall utformas antingen som ett 
enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en sammanfattande 
diskussion (sammanläggningsavhandling) av vetenskapliga uppsatser som den forskarstuderande har 
författat ensam eller gemensamt med andra. Uppsatserna skall vara av sådan kvalitet att de kan 
publiceras i erkända vetenskapliga tidskrifter. Vid en publikation med flera författare skall den 
forskarstuderandes enskilda arbetsinsats kunna särskiljas och bedömas. 

Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation under terminstid. Regler om förfarandet vid 
disputation finns i Högskoleförordningen, vartill kommer lokala tillämpningsbestämmelser som 
fastställts av universitetsstyrelsen och av filosofiska fakultetsstyrelsen. 

4.5 Uppsats för licentiatexamen 
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För licentiatexamen skall den studerande författa ett vetenskapligt arbete vars omfattning motsvarar 
80 högskolepoäng. Uppsatsen skall baseras på ett självständigt forskningsarbete, och skall försvaras 
under terminstid vid ett offentligt seminarium. Filosofiska fakultetsstyrelsen 

beslutar om de närmare formerna för den vetenskapliga uppsatsens framläggande. 

 

5. Utbildningens uppläggning 

 

5.1 Individuell studieplan 

Tillsammans med handledaren skall den forskarstuderande göra upp en plan för sin for- 
skarutbildning, vilken skall följas upp minst en gång varje år. Handledaren är ansvarig för rådgivning 
avseende avhandlingsarbetets inriktning, omfattning och genomförande. 

 

5.2 Undervisning 

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Den studerande 
skall under studietiden ta del av vetenskapliga aktiviteter genom att bevista seminarier, 
gästföreläsningar etc. Den studerande kan ges möjlighet att delta i undervisning och kunskapsprov 
vid annan fakultet eller annat lärosäte. Det ankommer på forskningsmiljön att erbjuda den 
forskarstuderande möjligheter att delta i internationella konferenser och kurser. 

 

5.3 Handledning 

Studerande för forskarutbildning har rätt till handledning motsvarande fyra års heltidsstudier för 
doktorsexamen och två år för licentiatexamen. Val av avhandlingsämne skall ske i samråd mellan den 
forskarstuderande och huvudhandledaren och bör ske under utbildningens första termin. 

Handledare inom forskarutbildningen är dess professorer, docenter och forskarassistenter samt 
särskilt förordnade lärare. Dessa har ett kollektivt ansvar för handledningen. För varje 
forskarstuderande ska minst två handledare utses. En av dem ska vara huvudhandledare. 
Huvudhandledare skall vara docentkompetent, och skall ha genomgått forskarhandlednings-
utbildning. Biträdande handledare skall ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig 
kompetens. En forskarstuderande som begär det skall få byta handledare. 

Fakultetsnämnden har fastställt riktlinjer för prövning av rätt till handledning och andra resurser för 
forskarstuderande. 

 

6. Examination 

Progressionen under utbildningen kontrolleras genom skriftlig eller muntlig examination. Tentamina 
och prov bedöms med något av betygen godkänd eller icke godkänd. Huvudhandledare är 
examinator för de kurser för vilka särskild examinator ej utsetts. 

Doktorsavhandling bedöms av en betygsnämnd i enlighet med regler i högskole- förordningen, vartill 
kommer lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av universitetsstyrelsen och filosofiska 
fakultetsstyrelsen. Vid betygssättning tas hänsyn både till avhandlingens innehåll och till försvaret av 
densamma. Avhandlingen bedöms med något av betygen godkänd och underkänd. 
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Filosofiska fakultetsstyrelsen beslutar om de närmare formerna för licentiatuppsatsens 
framläggande. Betyg av licentiatavhandlingen bedöms av en av institutionen utsedd 
granskningskommitté om minst tre disputerade lärare. Licentiatuppsatsen skall bedömas med något 
av betygen godkänd eller underkänd. 
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