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Den här utvärderingen har genomförts av Mats Abrahamsson, Maria Björklund 
(Forskarutbildningsstudierektor), Karin Fredriksson (Koordinator) i samarbete 
med representanter för varje inriktning; Magnus Klofsten, Fredrik Persson, 
Daniel Kindström, Alf Westelius, Mattias Elg och med god support från 
prefekterna på IEI. 

 
Doktorandperspektivet har fångats upp genom att forskarutbildningsstudie- 
rektorerna och koordinatorn har bjudit in doktoranderna till samtal och 
diskussion om forskarutbildningens styrkor och potentiella utvecklingsområden. 
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Sammanfattning 

Den här självutvärderingsrapporten har fokus på områden där vi ser möjligheter 
att utvecklas som forskarutbildningsämne. Vi har idag en väl etablerad och 
respekterad forskarutbildning, med en god kultur och ett stort engagemang bland 
forskarstuderande och handledare. ASP Industriell ekonomi startade 2016 i 
nuvarande form och den statistik som finns är i huvudsak baserad på våra sex 
ingående inriktningar/områden, där forskarutbildningen i bedrivs. 

 
Nedan följer i sammandrag våra styrkor och potentiella utvecklingsområden. 

Dessa utvecklas ytterligare under respektive rubrik i rapporten, som följer den mall 
som vi har tilldelats för utvärderingen. 

Styrkor i sammandrag 

• Forskarutbildningsämnet är väl etablerat som helhet och i sina sex 
områden/inriktningar. Vi ingår i flera nationella och internationella 
forskarnätverk, inom vilka det finns etablerade konferenser, seminarier och 
workshops för doktorander. Vi ligger i forskningsfronten och har en god 
position i Sverige och internationellt inom vår sex olika inriktningar. 

• Industriell ekonomi har en grupp med handledare av hög internationell kvalitet 
och som har stor erfarenhet och kompetens. Vi har ett stort antal disputerade 
lärare och docenter som är potentiella handledare idag och i framtiden. Vi har, 
när ekonomin tillåter, möjlighet att expandera vår forskarutbildning. 

• Vi har ett väl utvecklat ”lärlingssystem” där nya handledare på ett systematiskt 
sätt skolas in av äldre kollegor i rollen som biträdande handledare och sedan 
som huvudhandledare. 

• Vi har en naturlig styrka relativt LiU’s prioriterade vägval med livslångt lärande, 
digitalisering, nyttiggörande och värdegrund, så till vida att vi arbetar med 
tillämpad forskning i samarbete med industri och samhälle, vilket också gäller 
våra doktorander. 

• Förutom de obligatoriska gemensamma forskarutbildningskurserna finns inom 
de flesta inriktningar initiala kurser som doktoranden läser direkt efter 
antagning och som fungerar som en bra introduktion till sitt 
forskarutbildningsämne 

• I sin institutionstjänstgöring undervisar doktoranderna i ämnen som ofta ligger 
nära deras egna forskarutbildningsprojekt. Genom att prioritera deras GU 
insatser så kan vi också stärka deras forskarutbildningsprocess. 

• Processen med kvalitetssäkring av examensmålen fungera väl, såväl från 
ämnets, institutionens, fakultetens samt doktorandens perspektiv. 

• Våra doktorander är överlag nöjda med sin forskarutbildning och den 
forskarmiljö som vi erbjuder. 
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Utvecklingsområden i sammandrag 

• Att vi på IEI har fört samman sex områden till ett forskarutbildningsämne ger 
stora möjligheter till en både dynamisk och för framtiden intressant gemensam 
forskarmiljö som vi till fullo ännu inte har utvecklat. 

• Vi har en kritisk massa för vårt ASP-område i sin helhet, men inte om vi ser till 
varje enskilt område/inriktning var för sig. 

• Vi utnyttjar inte till fullo den bredd och djup som finns i olika vetenskapliga 
metoder, t.ex. operationsanalytiska modeller, olika statistiska och kvalitativa 
metoder. Med bättre samverkan kan vi stärka vår position i forskningsfronten 
ytterligare och i forskarutbildningen ge doktoranderna en ökad förståelse för 
olika vetenskapliga traditioner och synsätt samt en bättre teoretisk och 
metodmässig förståelse än vad vi gör idag. 

• Det finns behov av fler gemensamma och schemalagda doktorandkurser, bl.a. 
egna metodkurser på IEI, men inte av fler obligatoriska kurser 

o Stora skillnaden mellan våra inriktningar kräver flexibilitet i vilka 
kurser som ska ingå i en doktorands examen och hur många. 

• Det finns ingen samlad process för registrering av doktorandkurser – och därför 
inte heller någon gemensam uppföljning eller statistik över vilka 
doktorandkurser som har getts de senaste åren. 

• Det finns behov av att ytterligare systematisera kvalitetsäkringsprocessen inom 
forskarutbildningsområdet, och samverkan mellan handledarna. 

• Periodvis för vissa inriktningar är det svårt att attrahera svenskspråkiga dokto- 
rander (viktigt för grundutbildningen), då konkurrensen med näringslivet är 
stor inom vårt område. 

• Vi har ingen koordinerad antagning mellan inriktningarna/områdena 

• Om vi bättre ska leva upp till UKÄ’s krav behöver vi styra forskarutbildnings- 
processen hårdare mot att 4 år netto planeras som maxtid och inte normaltid. 

• Idag väljer flera doktorander att sitta hemma, när dom skriver, för att vi inte 
kan erbjuda tillräckligt bra arbetsplatser. Arbetsmiljön för doktorander bestäms 
till stor del av avdelningen och dess lokaler. 

• Doktoranderna vill förenkla ISP-processen och kopplingen mellan moment i 
utbildningen och examensmål (som anses oklara). 
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Förtydliganden 

Forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi vid LiTH bildades 2016 genom att 
sex tidigare forskarutbildningsämnen sammanfördes till ett nytt forskarutbildnings- 
ämne, Industriell ekonomi, där de tidigare forskarutbildningsämnena blev sex olika 
områden/inriktningar, med en gemensam ASP. 

 
Forskarutbildningen följer beskrivningen i vår ASP. Alla doktorander har samma 

mall för sin ISP, vilket bidrar till att forskarutbildningen fungerar på samma sätt 
mellan de olika områdena/inriktningarna. Men områdena/inriktningar skiljer sig år 
i innehåll, nätverk, tradition etc. och därför ser inte forskarutbildningen exakt 
likadan ut i de olika områdena/inriktningarna. I texten nedan har vi för  
tydlighetens skull därför gett exempel från områden/inriktningar. Dessa exempel 
gäller, om inte annat anges, endast för doktoranderna inom det eller de områden 
som finns beskrivna i exemplet – inte för alla doktorander inom Industriell 
ekonomi i sin helhet. 

 
För forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi finns ingen separat 

organisation, nämnd eller utsedda ansvariga. Forskarutbildningen bedrivs i de sex 
olika områdena/inriktningar med personal från de avdelningar som 
områdena/inriktningarna är kopplade till. Därför har vi inte heller någon 
kvalitetsfunktion för forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi som säkerställer 
att alla aspekter uppfylls för alla doktorander. Denna kvalitetssäkringsfunktion 
finns, förutom på fakultetsnivå, på institutionsnivå i form av prefekt, 
forskningsutbildningsstudierektor och koordinator samt på avdelningsnivå. 

 
I texten nedan hänvisas till vad vi kallar för ett ”Lärlingssystem” (inom 

citationstecken). Detta ”Lärlingssystem” är kollegialt och informellt och sprunget ur 
en god tradition att äldre handledare lotsar in yngre handledare i handledarrollen, 
som biträdande handledare. Men också i de handledarkollegium som finns där 
samtliga handledare diskuterar forskarutbildning. Det finns således inga 
dokumenterade processbeskrivningar etc., utan det är snarare en god tradition som 
har utvecklats genom åren som en viktig del i vår forskarutbildningsmiljö. 
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1 Forskarutbildningsämne 

Basdata 
Forskarutbildningsämne: Industriell ekonomi 

 
Examensbenämningar och SCB-koder: 

• Industriell ekonomi med inriktning mot ekonomiska informationssystem 
o SCB kod 21199 (står 10202 i ASP’n, vilket bör ändras) 

• Industriell ekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring 
o SCB kod 21199 

• Industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation 
o SCB kod 21199 

• Industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik 
o SCB kod 20305 

• Industriell ekonomi med inriktning mot logistik 
o SCB kod 20399 

• Industriell ekonomi med inriktning mot produktionsekonomi 
o SCB kod 21199 

 
Dessa sex områden är fördelade på 3 (4) SCB-koder och på 4 avdelningar. 

Industriell ekonomi (Ekonomiska informationssystem och Industriell 
marknadsföring), Projekt, innovationer och entreprenörskap (Industriell 
organisation), Logistik- & Kvalitetsutveckling (Logistik och Kvalitetsteknik) samt 
Produktionsekonomi (Produktionsekonomi). 

 
Nyckeltal enligt mallen 

I tabellen nedan presenteras antal disputerade de senaste fem åren. Där 
redovisas aktiv tid, dvs vi har rensat för den tid som doktoranderna har varit 
föräldralediga. Tidsangivelsen bygger på den som finns rapporterad. Vi kan dock 
notera att den tiden inte verkar stämma för samtliga doktorander. Här finns således 
en osäkerhet i siffrorna, Se även bilaga 1. 

 
 Antal Tid (Medel) Inom 8 år Avbrott 

Antal disputerade 30 4,2 år 24 2 

- Varav kvinnor 14 3,7 år 11 0 

- Varav män 16 4,7 år 13 2 
Tabell 1: Antal disputerade senaste fem åren, se även Bilaga 1 

 
Länk till allmän studieplan. https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/asp- 
2016/1.693783/ASPIndustriellekonomi2016-FST2016.pdf 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/asp-
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Vi har ett stort antal disputerade (19 av 30) med en längre forskarutbildningstid 
än 4 år netto (av UKÄ angiven maxtid). En förklaring till detta är att vi planerar och 
styr forskarutbildningsprocessen mot 4 år (5 år inkl. 20% institutionstjänstgöring) 
som normaltid för att färdigställa avhandlingen och skicka den till tryck – inte som 
maxtid (disputationsdag). 

 
Vi har en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga doktorander som har 

disputerat de senaste fem åren. Värt att notera är att de kvinnliga doktoranderna 
har en påtagligt kortare tid från antagning till disputation. Under samma period har 
18 doktorander lagt fram licentiatexamen, varav 3 har slutat efter lic. 

 
Inom forskarutbildningsområdet Industriell ekonomi finns det idag 36 aktiva 

doktorander, varav 23 är män (64%) och 13 är kvinnor (36%). 8 är industridokto- 
rander. Av dessa 36 doktorander finns två adjunkter, som bara är delvis aktiva 
(båda är män). Av de 20 doktorander som antogs 2016-2018 är 8 kvinnor (40%) 
och 12 män (60%) och av de 6 doktorander som antogs 2018 är 3 kvinnor och 3 män 
(50%). Se bilaga 2a samt 2b. Dessa 36 aktiva doktorander har läst totalt 96 olika 
doktorandkurser varav 71 ges av oss på IEI och Industriell ekonomi, bilaga 4. 

 
Fakultetens tabell 

Fakultetens tabell som visar genomströmningen för kvinnor och män, baseras på 
antal antagna 2003-2012, se tabell nedan. 

 

Tabell 2. Fakultetens tabell baserad på antagna 2003 - 2012 
 

Även här framgår det att tiden till disputation är kortare för kvinnor än för män. 
Däremot är tiden för de som avslutar forskarutbildningen med licentiatavhandling 
kortare för männen. Bland de män som antogs före 2012 och som fortfarande är 
aktiva finns flera adjunkter samt industridoktorand, vilka doktorerar på deltid, 
vilket förklarar en del av det höga antalet som inte är klara. 
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Publiceringar 
Volymen publiceringar, baserad på den senaste bibliometriska analysen, per 

avdelning framgår av nedanstående tabell 3 nedan. 
 

Publiceringar per avdelning 2013-2017 Tidskriftartiklar Konferenspubl. Kapitel i bok Böcker 
Logistik- & Kvalitetsutveckling 70 8 9 3 
Projekt, innovationer och entreprenörskap 52 4 31 2 
Industriell Ekonomi 56 6 22 8 
Produktionsekonomi 42 3 1 0 

SUMMA 220 21 63 13 

Tabell 3: Antal publiceringar per avdelning 2013-2017 (enl. Norska modellen) 
 

Antalet publiceringar tillsammans med det faktum att praktiskt taget alla 
doktorander är finansierade med externa forskningsmedel, som erhållits i 
konkurrens med andra universitet och högskolor och forskningsinstitut visar att 
forskningen som bedrivs är innehållsmässigt och kvalitetsmässigt relevant både för 
akademi och näringsliv. Att vi är väl positionerade i relation till samhällsut- 
vecklingen och att relevansen av vår forskarutbildning inom Industriell ekonomi, är 
hög för akademin och näringslivet framgår även av bilaga 5 som visar att av 60 
disputerade så har 30 st. (50%) gått vidare till näringslivet i Sverige och utomlands 
och 30 st. (50%) till akademin i Sverige och utomlands. 

 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet och dess vetenskapliga grund 
Forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi är väl etablerat i Sverige och 

internationellt och finns i olika konstellationer, med liknande avgränsning som vid 
LiU, vid såväl tekniska högskolor som handelshögskolor, t.ex. vid KTH, CTH, LTH, 
SU, UU, Linné, KaU, CBS, Hanken, BI, samt ett flertal lärosäten i Europa och USA. 
Forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi vid LiU bildades 2016 genom 
sammanslagning av sex tidigare FOU-ämnen, vilka idag är inriktningar/områden 
inom ramen för Industriell ekonomi. 

 
Forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi vid LiTH fokuserar (enligt vår 

ASP) på teoretisk och praktisk kunskapsbildning central för ledning av innovation, 
produktion, logistik, kvalitetsutveckling, ekonomiska informationssystem och 
marknadsföring i etablerade och framväxande industrier och organisationer. I 
centrum står affärsutveckling, organisationsutveckling och utveckling av effektiva 
processer i olika typer av verksamheter samt hur man skapar förutsättningar för 
utveckling av varor och tjänster, teknikutveckling och hållbar tillväxt och lönsamhet 
i industriella företag men också inom handel, offentlig och ideell sektor. 

 
Ämnet karakteriseras av en mångfald av ansatser på olika analysnivåer. En 

utgångspunkt är organisationen (koncernen/affärsområdet/avdelningen/projektet) 
och dess verksamhet, men ämnet inkluderar också studier av t.ex. 
branschstrukturer, företagsnätverk och omvandlingsprocesser vilka skär över flera 
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organisationer i tid och rum samt studier ur ett medarbetar- och andra 
intressenters perspektiv. 

 
Vi relaterar vår forskning och forskarutbildning direkt till de utmaningar som 

idag finns i näringsliv och samhälle i samarbeten med företag och offentlig sektor. 
Hållbarhet, etik och frågor om ökad konkurrenskraft för svenska företag och bättre 
service till medborgare är frågor som är naturliga inslag i vår verksamhet. 

 
Över tid har antalet doktorander inom de olika inriktningarna varierat. Idag 

finns det ett behov av fler doktorander inom flera inriktningar, men här ser vi den 
direkta konkurrensen med industrin som gör att det periodvis är svårt att rekrytera 
doktorander. I synnerhet svensktalande doktorander, vilket är viktigt eftersom 
doktoranderna i sin institutionstjänstgöring är med i grundutbildningen som i 
många fall är på svenska. 

 
Forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi inrymmer följande sex 

områden/inriktningar: 
 

Ekonomiska informationssystem 
Forskningen bidrar till effektivare styrning av organisationer och inkluderar 
forskning om digitalisering som del i, ledning- och styrning, kunskaps- och 
kompetensutveckling. Forskningen omfattar företag, myndigheter, förvaltningar 
och föreningar, samt olika typer av nätverk och koalitioner. Att uppfatta och  
hantera olika intressenters perspektiv – är en väsentlig del i strävan att nå en 
djupare och mer nyanserad förståelse av de studerade företeelserna. Vi är 
medgrundare till och medverkar i den nationella forskarskolan Management och IT. 
Andra viktiga konferenser och nätverk är NWES, ANZAM, CASIP, NFF, ITS, EGOS 
och PTS. 

 
Industriell marknadsföring 
Forskningens inom Industriell marknadsföring bidrar till kunskapen om hur 
organisationer i samverkan skapar värde och gör affärer med varandra (”business to 
business” – B2B). Ett grundläggande perspektiv är att marknadsaktörer bygger upp 
långvariga relationer med varandra och att dessa innehåller både samhälleliga, 
tekniska och affärsmässiga aspekter. Här ingår affärsmodellsutveckling, 
marknadsanalys, konkurrens- och marknadsstrategier, försäljning och leverans av 
erbjudanden. Forskningen är praktiskt relevant och tillämpbar och genomförs i 
nära samarbete med industri och andra samhällsaktörer. Viktiga konferenser och 
nätverk är ISBM, CBIM, IPSERA, IMP och EUROMA. 

 
Industriell organisation 
Industriell organisation är ett klassiskt forskarutbildningsämne. Forskning om 
entreprenörskap handlar om tidig idéutveckling, startprocesser i företag inom olika 
branscher (företrädelsevis teknik-och kunskapsbaserade), som syftar till att stödja 
innovation och entreprenörskap. Forskning om innovationsledning omfattar 
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innovationsprocesser kopplade till olika teknikområden, förhållandet mellan 
industrins och företagens teknologi- och innovationsstrategier, komplexa system 
och hur innovationen leds och organiseras både i och mellan olika företag och 
organisationer. Viktiga nätverk och konferenser är Helix Competence Centre, 
RUNIN, Biogas Research Center, Swedish Electromobility Center, Sustainability 
Transitions Research Network, SMIL-nätverket, CiNet, Agtech 2030, samt AoM, 
BCERC, CDIO, DRUID, EGOS, m.fl. 

 
Logistik 
Forskningen finns i gränslandet mellan ingenjörsvetenskap och ekonomi/samhälls- 
vetenskap och tar fasta på den ökande dynamiken i näringsliv och samhälle, med 
tillämpningsområden som Supply Chain Management, Miljölogistik och e- 
handelslogistik med krav på utveckling av fossilfria godstransportsystem, men även 
samhällets krav på effektivare sjukvårdslogistik och citylogistik. Forskningsämnet 
Logistik som forskningsämne är väl etablerat i Sverige och internationellt, med flera 
nätverk med akademiska konferenser och workshops för doktorander, t.ex. 
NOFOMA, LRN, LENS, ISL samt ELA (europeiskt nätverk med en årlig 
doktorandworkshop). 

 
Kvalitetsteknik 
Forskningen bidrar med utveckling av principer, metoder och verktyg för att 
förbättra existerande produkter och tjänster, att utveckla nya innovativa produkter 
och tjänster samt att förbättra verksamhetsprocesser, inom privat och offentlig 
sektor. Det kvalitetstekniska forskningsfältet utgår från en ledningsfilosofi som 
styrs av kärnprinciperna ledningens engagemang, kundfokusering, ständiga 
förbättringar, allas delaktighet och fokus på fakta. Forskningen omfattar tekniska 
tillämpningar t.ex. statistisk processtyrning och försöksplanering. Området har en 
direkt koppling till Helix Competence Centre som också har doktorander. Viktiga 
internationella konferenser är QMOD och EUROMA (European Operations 
Management Association). 

 
Produktionsekonomi 
Produktionsekonomi är ett klassiskt tvärvetenskapligt ingenjörsämne, i Sverige och 
internationellt som fokuserar på problemställningar i gränslandet mellan ekonomi 
och ingenjörsvetenskap. Forskningen bygger på tillämpning av matematiska 
metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom management och 
finans, på såväl strategisk, taktisk och operativ nivå och är operationsanalytisk med 
tillämningar inom optimeringslära, simulering och matematisk statistik. Viktiga 
konferenser och nätverk är International Working Seminar in Production 
Economics (egen konferens), SOAF (Svenska operationsanalysföreningen), Maths 
programming ISMP (konferens), ISIR (konferens och nätverk) och PLAN 
(konferens och nätverk). 
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V.g. notera att det är inriktningarna som ger vår forskning vid LiU och 
doktoranden dess identitet i forskarvärlden och i näringslivet – i Sverige och 
utomlands. Industriell ekonomi är ett samlingsnamn, men dess identitet som 
forskarutbildningsämne är begränsad och innebörden av Industriell ekonomi 
varierar mellan universitet och lärosäten. 

 
 

Styrkor 

• Sammantaget har vi med vår tillämpade forsknings som grund en naturlig 
styrka, position och förankring i både näringslivets och samhällets 
utmaningar och LiU’s prioriterade vägval med livslångt lärande, 
digitalisering, nyttiggörande och värdegrund. 

 
• Det finns en direkt koppling mellan forskning/forskarutbildning och 

grundutbildningen på våra civilingenjörsprogram Industriell ekonomi, 
Maskin och Energi, miljö och management, samt internationella master- 
program. 

 

Utvecklingsområden 

• Vår ASP är främst ett paraply för de sex inriktningarna idag och det finns ur 
ett forskarutbildningsperspektiv en stor potential i att öka samverkan 
mellan inriktningarna. 

 
• I takt med att antalet industridoktorander ökar så kommer det att finnas 

goda möjligheter att t.ex. doktorandkurser kan erbjudas näringslivet som 
uppdragsutbildning. Detta har vi inte utvecklat idag. 
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2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

Förutsättningarna för forskarutbildningen och de olika rollerna i LiUs organisation 
(universitet, fakultet, institution, avdelning, forskarutbildningsämne) beskrivs 
översiktligt i tabellen nedan. 

 
Enhet Beskrivning 

Linköpings universitet Universitetsgemensam policy för handledning (som sedan beslutas av varje fakultet). 
Arrangerar universitetsgemensamma handledarutbildning. 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Genomför undersökning bland alla forskarstuderande vartannat år (enkät). 

Fakultet Tekniska fakulteten (Tekfak) är den fakultet som Industriell ekonomi tillhör. 

Uppgift Fakultetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för forskarutbildningarnas 
genomförande och kvalitet. För att säkerställa att forskarutbildningarna håller hög 
kvalitet har styrelsen inrättat en forskarutbildningsnämnd (FUN) som: 
- föreslår till fakultetsstyrelsen ämnen samt allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå inom fakultetens ansvarsområde 
- beaktar närmare föreskrifter för tillträde till forskarutbildning 
- beslutar om närmare föreskrifter för utbildningens genomförande samt rutiner för 

examination, tillgodoräknande, upprättande och uppföljning av individuell studieplan 
- beslutar om föreskrifter i fakultetens studiehandbok för forskarutbildning 
- beslutar om tidpunkt för disputationer och utser fakultetsopponent och 

betygsnämnd 
- regelbundet arrangerar fakultetsövergripande forskarstudierektorsmöten 
- arrangerar årlig forskarutbildningsdag 
- arrangerar fakultetsobligatoriska kurser 
- organiserar fakultetsspecifik forskarhandledarutbildning 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

FUN följer fortlöpande upp fakultetens forskarutbildningar, dess handläggning och 
organisation vid institutioner och inom fakultetskansli. Vid behov initierar FUN 
förändringar. FUN följer varje vår upp samtliga forskarstuderandes ISP och eventuella 
avvikelser. FUN besöker regelbundet de olika forskarutbildningarna. FUN upprättar, 
beslutar och följer upp handlingsplan med anledning av doktorandundersökningen 
vartannat år. 

Den forskarstuderandes 
relation till enheten 

De forskarstuderande är representerade i såväl fakultetsstyrelse som i FUN. 

Resurser Prodekan med ansvar för forskarutbildning 
Utbildningsledare för forskarutbildning 

Institution Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) är en av 14 institutioner vid 
Linköpings universitet. 

Uppgift Anställer forskarstuderande. Det dagliga arbetet för respektive forskarutbildning har 
fakultetsstyrelsen delegerat till ansvarig institution. Detta innefattar: 
- antagning (prefekt) 
- utse handledare (prefekt) 
- administration av forskarutbildning 
- upprättande av ISP 
- tillgodoräknande 
- beställer vissa kurser 
Forskarutbildningsrådet vid IEI 
- antar kursplaner 
- initierar gemensamma kurser 
- ordnar workshops 
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Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Forskarutbildningsrådet 
- granskar kursplaner 
- hanterar åtgärdsplan utifrån doktorandenkäten och följer upp densamma 
- utgör ett diskussionsforum tvärs institutionens stora spann av forskarutbildningar 
Forskarstudierektorer (FUS) granskar individuella studieplaner. 
FUS granskar och beslutar om tillgodoräknandeärenden med undantag av de 
fakultetsobligatoriska kurserna där beslut ligger på fakultetsnivå. 

Resurser Prefekt 
Proprefekt med ansvar för forskarutbildning 
Forskarstudierektorer (FUS) 
Forskarutbildningsadministratör 
Forskarutbildningsrådet har tre möten per termin och består av 
- Proprefekt (ordf.) 
- 7 seniora handledare 
- 3 forskarstuderande med ersättare 
-   + FUS:ar (adjungerade) och sekreterare 

Avdelning (inom inst.) IEI omfattar 21 avdelningar (inkl. de 4 avdelningar som omfattas av aktuell ASP) 

Uppgift Ger forskarutbildningskurser. 
Planerar den forskarstuderande uppdrag, primärt inom grundutbildning i form av 
institutionstjänstgöring. 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Arbetsmiljöansvar 

Den forskarstuderandes 
relation till enheten 

En forskarstuderande tillhör en avdelning men är anställd vid institutionen. Det är på 
avdelningen den forskarstuderande vanligen har sin vardag och verksamhet. 

Resurser Avdelningschef 
Studierektor för grundutbildningen 

Forskarutbildningsämne Vid IEI finns nio forskarutbildningsämnen varav Industriell ekonomi är ett 

Uppgift Bedriver forskarutbildning 
Handleder/examinerar 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Följer löpande upp forskarstuderandes progression och prestation. 

Den forskarstuderandes 
relation till enheten 

Identifierar sig med. 

Resurser Handledare 
Handledarkollektiv 
Forskarstuderande 

Tabell 4: Övergripande förutsättningar för forskarutbildningen 

 
2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens 

Handledarnas och lärarnas vetenskapliga kompetens 
Vid LiU är kravet på huvudhandledare att vederbörande ska vara minst docent och 

anställd vid LiU. Vad gäller bihandledare ska denne ha minst doktorsexamen. Vidare 
anges i LiUs utbildningsordning att minst en av handledarna ska ha genomgått en 
kurs i forskarhandledning. 

 
Doktoranderna som lyder under ASP Industriell ekonomi handleds idag av 47 

handledare varav 41 är interna och 5 externa. Varje doktorand har en 
huvudhandledare och en eller flera bihandledare. 
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Samtliga docenter och professorer har genomgått handledarutbildning och/eller 
har genom sin erfarenhet (äldre handledare) erforderlig pedagogisk kompetens för 
sin roll som handledare. Vår uppfattning är att handledarna mer än väl har 
tillräcklig pedagogisk kompetens för forskarutbildningen, både sammantaget för 
hela vår ASP och för varje område var för sig. Rollen som handledare diskuteras i 
olika forum beroende på vilken avdelning som handledarna tillhör. 

 
Exempel: För Logistik samt Kvalitetsteknik har man ett gemensamt 

handledarkollegium, där samtliga handledare möts varannan månad utan närvaro 
av doktorander för att diskutera sina roller som handledare, hur det går för 
respektive doktorand, samt för doktoranderna genomförda seminarier (TP- 
seminarium, licentiat-framläggningar, etc.) och med det som grund hur ämnet kan 
stärka forskarutbildningen. 

 
Kompetensutveckling av handledarna sker främst genom interna forsknings- 

seminarium inom och mellan ämnesområdena. Handledare ”utbildas” i ett 
”lärlingssystem”, där man lär sig av äldre och erfarna kollegor, genom att ingå i 
handledarkommittéer som biträdande handledare för doktorander. Men också att 
komma in i övriga roller som seniora handledare förväntas ha. Detta 
”Lärlingssystem” är kollegialt och informellt, utan dokumenterade 
processbeskrivningar etc., men har en lång tradition inom vår forskarutbildning och 
är ett mycket bra komplement till fakultetens handledarutbildning som alla yngre 
handledare genomgår. 

 
Samtliga handledare är nationellt och internationellt aktiva i 

forskningssamhället som forskare, specialister och rådgivare och deltar i 
vetenskapliga konferenser, granskningsuppdrag, referensgrupper och nätverk, 
opponenter och betygsnämnder. De är frekvent anlitade som reviewers för journaler 
och konferenser samt deltar i editorial boards. Sammantaget är den forskning som 
bedrivs inom forskarutbildningsämnet och dess inriktningar både nationellt och 
internationellt väl respekterad. Våra forskare är ofta anlitade som opponenter och i 
betygsnämnder vid samtliga lärosäten i landet som har motsvarande 
forskarutbildningsämnen. 

 

Handledarnas möjlighet till kontinuerlig forskning 
Kompetenserna i handledarkollektivet har både fördjupats och breddats i takt 

med att forskningsområdena utvecklas, vilket inom vår tillämpade forskning sker i 
takt med att näringsliv och samhälle utvecklas. Det finns en uttalad ambition att 
ligga framkant av den snabba utveckling som sker inom de områden som vår ASP 
representerar. Detta tillsammans med handledarnas nationella och internationella 
förankring i aktuella forskningsfronter gagnar en god vägledning i att identifiera 
forskningsfrågor, bygga nätverk och kritiskt granska prestationer i forskarut- 
bildningen. Samtliga handledare är aktiva forskare, dvs. de har egen forskning som 
en del av sin ordinarie verksamhet vid LiU, vilket ger möjlighet till kontinuerlig 
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forskning samt att följa utvecklingen och vidareutveckla vetenskaplig kompetens 
inom det egna ämnesområdet. I ansökningar om forskningsmedel för 
doktorandfinansiering tar vi regelmässigt upp tid för handledarnas egen forskning, 
så att dessa kan fördjupa sina kunskaper inom det område doktoranden forskar på. 

 

Stabiliteten i handledarkollektivet 
För forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi i sin helhet menar vi att 

antalet personer med relevant akademisk bakgrund i handledarkollegiet är bra. 
Handledarnas samlade kompetens är tillräckligt hög för att ge doktoranderna en 
forskarutbildning av hög kvalitet inom området. Antalet handledare har 
kontinuerligt ökat, både i takt med att lektorer blir docenter och biträdande 
professorer och genom strategiska rekryteringar. 

 
Idag har ämnet 36 doktorander och 69 disputerade lärare varav 47 är aktiva 

handledare, 42 är docenter och ytterligare 14 förväntas bli docenter inom 3 år. Av 
dessa 69 personer har 58 erfarenhet av handledning av doktorander. Ämnet har 
inom området 6 väntade pensionsavgångar de tre kommande åren. Samtidigt har vi 
10 förväntade nyrekryteringar varav 9 disputerade och en docent. Handledarna har 
mellan 1 och 4 doktorander (genomsnitt c:a 2). Det finns således en potential att ta 
in fler doktorander. Se bilaga 3 som visar antal disputerade lärare och antal 
docenter för forskarutbildningsämnet som helhet och per område/inriktning. 

Det är vår uppfattning att medvetenheten om doktorandernas process och 
uppföljning av denna har ökat under de senaste fem åren, vilket accentueras i 
arbetet med och uppföljningen av doktorandernas ISP som sker idag. 

 

Möjlighet att byta handledare 
Alla forskarstuderande har rätt att byta handledare om de vill. Detta informeras 

om vid forskarutbildningsstudierektors introduktion. Doktoranderna är normalt 
anställda på en avdelning. I avdelningarnas planering ingår att följa doktorandernas 
utveckling och hur väl dom följer den plan som finns i respektive ISP. 

Huruvida doktoranden har ”rätt” handledarkonstellation för att examineras 
enligt plan värderas utifrån handledarnas kompetens i relation till doktorandens 
inriktning. Detta tas också upp med doktoranden i avdelningschefernas årliga 
medarbetarsamtal (gäller ej industridoktorander), för att få doktorandens 
perspektiv på sin handledarkonstellation. De forskarstuderande som ej har en 
anställning vid Linköpings universitet kan kontakta koordinator eller 
forskarstudierektor vid önskan av byte av handledare. 

 
I de fall en doktorand önskar förändringar i sin handledargrupp, så görs detta 

utan dramatik och i syfte att skapa bäst förutsättningar för doktoranden. Det har 
förekommit både byte av huvudhandledare och biträdande handledare på begäran 
av doktorand. Det är vanligt att biträdande handledare efter avlagd docentexamen 
tagit över rollen som huvudhandledare, enligt från början uppgjord plan. Det är en 
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logisk del i utvecklingen av handledarnas kompetens i ett ”lärlingssystem”. 
 

Vid byte av handledare har det inte varit några problem att hitta lämpliga nya 
handledare. Doktoranden medverkar i processen, genom att komma med förslag, 
vilket sker under beaktande av doktorandens integritet/upplevelse av situationen. 

Styrkor 

• Industriell ekonomi har en grupp med handledare som har en stor erfarenhet 
och kompetens. Handledargruppen totalt för Industriell ekonomi är stabil över 
tiden och det finns kapacitet (antal handledare) för att öka antalet doktorander 
ytterligare. 

• Sett till måttet 10 personer som kan vara huvudhandledare så har är det väl 
förspänt för Industriell ekonomi som helhet 

o Men det är bara Industriell marknadsföring och Industriell organisation 
av de respektive inriktningarna som har 10 docenter eller fler. 

• Det bedrivs en systematisk kompetensförsörjning av handledargruppen, både 
genom strategiska rekryteringar och genom meritering och befordran till 
docenter, biträdande professorer och professorer inom respektive 
specialisering. 

• Det sker en omfattande forskning som är direkt kopplad till forskarutbildningen 
och doktoranderna är en del av denna forskning. Det gör att ämnet lever upp till 
kraven på tillgängliga handledarresurser, pedagogisk kompetens och 
långsiktighet/stabilitet. 

• Det finns en väl fungerande ”lärlingsmodell” där nya handledare skolas in i 
handledarrollen som biträdande handledare. Handledarnas pedagogiska 
kompetensutveckling sker också genom att de examineras i de obligatoriska 
kurserna för handledare och lärare vid LiU. 

 
 

Utvecklingsområden 

• Idag är det 4-7 doktorander i vart och ett av de sex områdena/inriktningarna 
o Sett till måttet 10 doktorander per miljö så är alla våra 6 områden 

underkritiska. 
o Området Ekonomiska informationssystem, får svårigheter att byta 

handledare inom området om doktorand begär det. 
• Handledarutbytet mellan de sex områdena i form av att en doktorand har 

handledare från flera inriktningar som ingår i Industriell ekonomi är begränsat. 
o Där det förekommer tillhör huvudhandledare och biträdande 

handledare samma avdelning (t.ex. Logistik- och Kvalitetsutveckling). 
• Det finns behov av regelmässigt utbyte i form av gemensamma seminarium 

kopplade till handledning 
• Inom ett par av våra sex områden är antalet kvinnor som kan vara handledare 

begränsat. 
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2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Sammansättning 
I bilaga 2a och 2b finns en beskrivning av doktorandgruppens sammansättning. 

Sammanlagt 36 doktorander är aktiva (mars 2019). Under de senaste fem åren ser 
antagningen ut enligt tabell nedan, med ålder vid antagningstillfället: 

 
 Antal Ålder 
Antal antagna 32 34,5 
varav kvinnor 12 28,6 
varav män 20 38,1 

Tabell 5. Antal antagna och genomsnittsålder de senaste fem åren. 
 

Ämnet har antagit både nyexaminerade studenter såväl som personer med lång 
erfarenhet från näringslivet till forskarutbildningen. De flesta forskarstuderande 
har ingenjörsbakgrund, men det finns en viss spridning i akademisk bakgrund. 
Även om huvuddelen av doktoranderna har sin grundutbildning från LiU, så 
representerar doktoranderna många olika kulturer och flera har en grundexamen 
från annat lärosäte. I några fall har goda kunskaper i svenska varit ett krav för 
antagning givet att doktoranderna också är med i vår grundutbildning. I andra fall 
är språkkunskaper utöver god engelska inte avgörande. 

 
De inriktningar som finns inom ramen för forskarutbildningsämnet Industriell 

ekonomi är etablerade nationellt och internationellt. Det innebär att doktoranderna 
kommer in i väl fungerande forskningsmiljöer där forskningsutbildning är en viktig 
och prioriterad del av verksamheten. Doktoranderna blir redan från början en del 
av den forskning som genomförs och har access inte bara till sina handledare utan 
till alla forskare i miljöerna och till deras nätverk. 

Ämnet har endast haft två avbrott i forskarutbildningen de senaste fem åren. 

Omfattning 
Praktiskt taget samtliga doktorander är finansierade via externa projekt och 

endast undantagsvis delfinansierade via fakultetsanslag. Volymen av doktorander 
säkerställs genom ett ständigt pågående arbete med forskningsansökningar. 

 
Forskarutbildningsämnets 36 doktorander och 47 aktiva handledare fördelar sig 

enligt följande: 
1. Logistik med 8 doktorander och 6 aktiva handledare 
2. Kvalitetsteknik med 5 doktorander och 7 aktiva handledare 
3. Industriell organisation med 9 doktorander och 12 handledare 
4. Produktionsekonomi med 4 doktorander och 5 handledare 
5. Industriell marknadsföring med 8 doktorander och 14 aktiva handledare 
6. Ekonomiska informationssystem med 2 doktorander och 3 aktiva 

handledare 
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Logistik och Kvalitetsteknik respektive Industriell marknadsföring och 
Ekonomiska informationssystem har mer eller mindre integrerat sina forskar- 
utbildningsprocesser, med i vissa fall gemensam handledning, gemensamma 
doktorandkurser, handledarkollegium och en integrerad forskningsmiljö. 

 

Samverkan i nätverk och med andra lärosäten 
Enskilda eller grupper av doktorander ingår i centrumbildningar eller större 

program, t.ex. Helix och Nationella forskarskolan Management & IT. Det betraktas 
som kompletterande forskningsmiljöer som bl.a. ger tillgång till ytterligare 
doktorandkurser. Doktoranderna uppmanas aktivt att söka sig till andra lärosäten, 
främst i Sverige och Norden, för specifika forskarutbildningskurser som inte finns 
vid LiU. 

 
Exempel: Inom olika ämnesområden arrangeras regelbundet doktorandkurser 

tillsammans med andra universitet. Logistik har utbyte med LTH och CTH, 
dessutom finns det ett nordiskt nätverk, NOFOMA, med årlig konferens och 
doctoral workshop som samtliga doktorander skickas till samt ett europeiskt 
nätverk, ELA, med en årlig doktorandworkshop som forskare från LiU är med och 
arrangerar. 

 
Exempel: Vid Industriell organisation så deltar doktoranderna ofta på kurser vid 

andra lärosäten nationellt som internationellt. Andra exempel är 
”Innovationsledningskursen” som genomförs tillsammans med Chalmers och 
samarbetet med forskningscentret Swedish Electromobility Center och deras 
doktorandnätverk. 

 
Exempel: Industriell Organisation deltar i ett MSCA-ITN projekt kallar RUNIN 

(The Role of Universities in Innovation and Regional Development), med ’Training 
Weeks’ för doktorander. Där deltar doktorander och handledare från åtta 
europeiska universitet. Varje doktorand tillbringar viss del av sin tid vid Universitat 
Autònoma de Barcelona. Industriell Organisation är värd för tre doktorander från 
tre olika universitet och tillhandahåller bihandledningsresurser till dessa. 

 
Exempel: Ekonomiska informationssystem medverkar i nationella forskarskolan 

Management och IT, där det dels arrangeras två doktorandkonferenser per år med 
uppåt hundratalet doktorander och femtiotalet handledare, dels ges gemensamma 
forskarutbildningskurser. 

 
Exempel: Vid produktionsekonomi läser doktorander ett flertal doktorandkurser 

genom The Swedish House of Finance (Handelshögskolan i Stockholm). 
 

Motsvarande typ av nätverk som ger doktoranderna direkt access till en 
internationell och utökad forskarmiljö finns inom Kvalitetsteknik (Q-mod och 
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EUROMA), Industriell marknadsföring (EISAM, Kataja, och ISBM), 
Produktionsekonomi (IWSPE och ISIR). 

 
Forskarutbildningsmiljön bedömer vi vara i forskningsfronten inom våra olika 

områden med väl fungerande internationella samarbeten och mobilitet. Det finns 
starka koppling till andra internationellt ledande forskningsmiljöer och det finns ett 
flertal internationella workshops, konferenser mm. som de seniora forskarna är 
aktiva i. Det ger doktoranderna ett bra internationellt nätverk under sin 
forskarutbildning, men det samordnas inte på ASP-nivån. 

 
Vi uppmuntrar doktoranderna att besöka och gästforska vid annat universitet, 

vilket lämpligast sker efter framlagd licentiatavhandling och ej för nära inpå 
disputation. Dessutom underlättar institutionens resestipendium för doktoranderna 
att delta aktivt i internationella forskningsutbyten. Under de senaste åren har ett 
flertal doktorander under en sammanhängande period varit på universitet 
utomlands. Vid Industriell Organisation finns för närvarande tre doktorander 
fysiskt i Brasilien. Ämnet har även haft gästforskande doktorander hos oss inom 
ramen för den här formen av internationellt utbyte. 

 
Utbytet bland seniora forskare, nationellt och internationellt, är frekvent i form 

av utbyte som gästforskare på andra universitet och att ämnet tar emot 
gästforskare, som gör att ämnet, precis som vid doktorandutbyte, får ökad förståelse 
för andra forskarmiljöer. 

 
I vår forskning samverkar vi frekvent med och bidrar till näringslivets och 

samhällets utveckling. Inom Industriell ekonomi arbetar vi med tillämpad forskning 
vilket innebär att all forskning ämnet gör, inkl. doktorandernas forskning, görs i 
samarbete med det omgivande samhället. Doktorander presenterar och diskuterar 
sin forskning både regionalt och nationellt, hos företag, kommuner, praktiknära 
konferenser, näringslivsnätverk, etc. Det gör att den praktiska relevansen av 
doktorandernas forskningsarbete fortlöpande värderas. 

 
Exempel: Doktorandkursen Entreprenörskap i Teori och Praktik (ETP), 7,5hp är 

startade 2006 och vänder sig till forskarstuderande vid hela LiU. Drygt 200 
doktorander har deltagit i de 13 kurser som har genomförts. Då deltagarna kommer 
från olika institutioner vid LiU har resultat uppstått i form av interdisciplinära 
nätverk bland doktoranderna och inte minst inspiration till entreprenöriellt 
handlande i praktiken. Detta har alltmer kommit att påverka kursens innehåll och 
genomförande. Exempelvis delas doktoranderna in i utvecklingsgrupper just för att 
förstärka de gränsöverskridande effekterna. Dessutom har kursen etablerat ett 
’community’ av tidigare deltagare och deras handledare som ursprungligen 
tillstyrkte deras deltagandet i ETP. 
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Att säkerställa kvaliteten på avhandlingar 
De avhandlingar som släpps fram för framläggning genomgår en 

kvalitetssäkringsprocess som omfattar en lång rad seminarier med interna och 
externa opponenter och som syftar till att doktoranden, utöver ordinarie 
handledning, ska få en extern granskning av avhandlingen kvalitet. 

 
Antalet seminarier gör att doktorandens forskning diskuteras i seminarieform 

minst en gång per år. Samtliga doktorander har följande typer av seminarier. 
 

1. TP-seminarium då doktorandens första ”thesis proposal” är föremål för 
diskussion, vilket sker efter 6 – 12 månader, beroende på med vilka 
förkunskaper doktoranden kom in i systemet. 

a. Till TP-seminariet har doktoranden gjort ett underlag med fokus på 
framskrivning av forskningsområde och syfte, samt med idéer om 
metod, teori och förväntat resultat. Underlaget presenteras av 
doktoranden vid seminariet och diskuteras med kollegor. 
Handledaren leder diskussionen och går efter seminariet igenom de 
synpunkter som kommit fram med doktoranden. 

2. Förslutseminarium för licentiatavhandling, vilket sker då ett utkast till 
licentiatavhandling finns framme och med opponent som inte ingår i 
handledarkommittén 

3. Licentiatseminarium, då den färdiga licentiatavhandlingen presenteras, med 
extern opponent och examinator, enligt FUN’s rutiner och regelverk. 

a. I de fall som licentiatavhandling inte ska läggas fram har vi ett 
motsvarande 60%-seminarium istället 

4. TP-seminarium för doktor. Ett sådant TP är relativt omfattande och visar 
vägen från licentiatavhandling till doktor med speciellt fokus på 
metodmässigt angreppsätt och teoretiskt bidrag 

5. Förslutseminarium för doktorsavhandling, med intern opponent med 
opponent från forskarutbildningsämnet. Seminariet hålls då det finns ett 
första utkast till doktorsavhandling, med fokus på kappa alternativt 
monografi. 

6. Slutseminarium med extern opponent, då det finns ett utkast till 
doktorsavhandling. 

7. Disputation enligt de rutiner och regelverk som FUN har 
 

Utöver dessa interna seminarier så presenterar doktoranden regelmässigt sina 
ingående resultat på vetenskapliga konferenser. Ofta presenteras utkast till artiklar 
först på konferenser för att sedan vidareutvecklas till journalartiklar och blir då 
föremål för journalernas review-process. Detta blir allt vanligare, i takt med att 
andelen sammanläggningsavhandlingar ökar och andelen monografier minskar. 
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Exempel: Ekonomiska informationssystem har heldagsdoktorandseminarier 
varje månad, där alla doktoranders arbete diskuteras. Vid konferenserna i 
forskarskolan Management och IT (två gånger per år) diskuteras dessutom alla 
doktoranders arbete, då med seniorer och doktorander även från andra lärosäten. 

 
En ytterligare kvalitetsgenomgång sker i på handledarkollegiet där den samlade 

handledargruppen inom ämnesområdet gemensamt diskuterar avhandlingens 
kvalitet innan den släpps fram för framläggning. Här diskuteras också om 
handledarkonstellationen är den rätta för fortsatta forskarstudier. 

 
Parallellt med ovan beskrivna process, sker den ordinarie processen med 

doktorandernas ISP som revideras varje år och fastställs av prefekten och där 
forskarstudierektorer och handledare genomför de uppföljningar enligt 
institutionens och FUN’s rutiner och regelverk. 

Doktorandenkäten och dess uppföljning är en del av denna utvärdering, från 
vilken vi lyfter frågor (t.ex. doktorandernas upplevda stress) i vårt 
utvecklingsarbete. 

 

Om doktorand eller handledare finns i annan miljö utanför LiU 
Forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi har 8 st. industridoktorander 

(avtalsdoktorander) samt ytterligare 4 doktorander som har sin anställning utanför 
LiU och som finns i en annan miljö. En förutsättning för att vi ska anta sådana 
doktorander är att de kan lägga motsvarande 50% av en heltidstjänst på sitt 
doktorerande, vilket vi har med i avtal med doktorandens arbetsgivare. Ambitionen 
är att avtalsdoktorander i möjligaste mån ska integreras i den aktuella 
forskarmiljön. 

 
För att dessa doktorander skall kunna läsa doktorandkurser tillsammans med 

övriga doktorander i forskarmiljön, så försöker ämnet anpassa doktorandkurserna 
så att dessa genomförs med sammanhängande pass i form av heldagar eller block 
om flera sammanhängande dagar. För dessa doktorander har vi regelbundna och 
ofta förbokade avstämningsmöten med handledarna, vilka sker på plats på LiU och 
ofta i samband med doktorandkurser. Speciell omsorg läggs vid deras empiriska 
datainsamlingar och om dessa kan samordnas med deras ordinarie verksamhet. 

 
I de fall doktorander gör en period utomlands, så betraktas det som en planerad 

del i deras forskarutbildning som doktorand och handledare förbereder 
tillsammans, dvs. vilka moment i forskarutbildningen som ska göras under 
utlandsperioden i relation till respektive ISP. Regelbundna avstämningar görs per 
Skype, mail eller telefon under utlandsvistelsen. 

 
I de fall handledare är frånvarande från LiU under längre perioder så förstärker 

ämnet vid behov doktorandens handledarkommitté under den period som ordinarie 
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handledare inte är på plats. Våra gästprofessorer och adjungerade professorer som 
är aktiva i forskarutbildningen är biträdande handledare och handledningstillfällen 
planeras till de tillfällen som de är på LiU. 

 
I forskarutbildningsmiljön har vi HELIX Competence Centre som i sitt uppdrag 

har att arbeta med mobilitet mellan akademi, industri och offentliga verksamheter. 
För att skapa en ökad rörlighet prövas i Helix under 2019 en variant av forskarskola 
med utgångspunkt i HELIX forskningsprogram, som omfattar gemensam 
antagning, ett kursutbud med gemensamma metodkurser och specifika 
ämneskurser som ges av respektive ämne/institution. Forskarskolan IMIE från 
början av 2000-talet, där flera av handledarna inom Industriell ekonomi har sin 
bakgrund, tjänar som modell för idén. Oavsett hur väl HELIX idé faller ut så väcks 
frågor om det inte är möjligt att skapa mer systematiserade processer för antagning 
av avtalsdoktorander och gemensamma processer för deras forskarstudier. 

Styrkor 

• Forskarutbildningen är en mycket högt prioriterade del av vår verksamhet och 
den utvecklas hela tiden på ett strukturerat sätt i syfte att öka kvaliteten i 
utbildningen. 

• Ämnet har ett stort antal seminarier som syftar till att värdera kvalitén i 
doktorandens arbete under hela processen, minst årligen. 

• Det finns goda rutiner för att handleda industridoktorander och doktorander 
som finns i annan miljö utanför LiU. 

• Forskarutbildningsmiljön karaktäriseras av forskargrupper som finns i 
forskningsfronten inom sina områden, väl positionerade i Sverige och 
internationellt och med etablerade samarbeten med internationellt ledande 
forskningsmiljöer. 

 

Utvecklingsområden 

• Även om våra ämnesområden/inriktningar var för sig är underkritiska om vi 
utgår från måttet 10 aktiva doktorander så har vi med ett stort antal handledare 
i våra verksamheter, potential att ta in fler doktorander, vilket skulle öka den 
kritiska massan av doktorander. 

• Det finns också utrymme för fler avtalsdoktorander som del i LiU’s strävan mot 
ökad samverkan med region och näringsliv. 

• Vi samordnar inte våra processer för kvalitetssäkring, t.ex. handledarkollegium 
och andra utbyten mellan ämnesområdena. 

• Vi samordnar inte våra internationella samarbeten, t.ex. hur ämnet bjuder in 
forskare och internationella gäster på ASP-nivå. 
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3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 
 

I forskarutbildningen ingår tre huvudaktiviteter; handledning, doktorandkurser 
och eget avhandlingsarbete. Huvudplaneringen för en forskarutbildning sker utifrån 
dessa tre moment. Strukturen bygger på att ge doktoranden en bra inskolning i 
ämnet, följt av en period där doktoranden läser en stor del doktorandkurser som 
grund för datainsamling och avhandlingsarbete. Syftet är också att doktorand- 
kurserna skall vara avklarade innan avhandlingen är färdigskriven, vilket innebär 
att det inledningsvis oftast är en större andel kurser medan det i slutet av processen 
är ett större fokus på avhandlingsarbetet. 

 
Handledningen är jämnt fördelad över hela utbildningsperioden och här 

eftersträvas en regelbundenhet och frekvens som medger kontinuerlig uppföljning 
av doktorandens utveckling över tiden. Under slutfasen av licentiatavhandling och 
doktorsavhandling är handledningen mer frekvent och intensiv. Initialt är 
handledningen inriktad på att doktoranden ska komma in i forskarmiljön och den 
arbetsmiljö som avdelningen representerar, vilket bl.a. sker genom att läsa in sig på 
det aktuella forskningsområdet. Därför går en stor del av det första året åt till att 
läsa doktorandkurser, inkl. de inom vår ASP obligatoriska kurserna. Det ger en bra 
grund för att parallellt definiera sitt avhandlingsområde, sina forskningsfrågor, sin 
teoretiska referensram och metodmässiga angreppsätt. Under slutet av första och 
början av andra året sker normalt empirisk datainsamling inför skrivande av 
licentiatavhandling som skall vara klar efter 2,5-3 år. 

 
Exempel: För Logistik och Kvalitetsteknik gemensamt läser alla nya doktorander 

en för avdelningen intern doktorandkurs som består av ett urval av våra 
doktorsavhandlingar. Syftet är att förstå vilka teorier, metoder, perspektiv och 
bärande idéer som forskningen bygger på, vilket examineras genom diskussion med 
respektive författare och/eller involverad handledare i seminarieform. Det hjälper 
doktoranden att förstå de olika processer som ligger bakom en avhandling och att 
bli en del av avdelningens forskning. 

 
Exempel: För Industriell Organisation läser alla doktorander ’Klassiker inom 

innovation och entreprenörskap’. Syftet är att doktoranderna ska kunna redogöra 
för centrala begrepp och teorier inom området. Kursen hjälper doktorander att 
förstå hur begrepp och teorier inom innovations- och entreprenörskapsområdet 
förhåller sig till varandra och hur dessa har utvecklats över tid. Kursen är öppen för 
andra doktorander vid IEI. 

 
I bilaga 4 finns en tabell över de doktorandkurser som de 36 doktorander som nu 

är aktiva doktoranderna har läst. Totalt är det 98 doktorandkurser, 20 av dessa har 
lästs av alla doktorander på Industriell ekonomi, resterande 78 har lästs av 
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doktorander inom en av inriktningarna/områdena (i några fall två av inriktningar). 
71 av kurserna ges av oss på IEI/Industriell ekonomi, varav 13 årligen. Flera av 
doktorandkurserna är läskurser som endast läses av en eller ett fåtal doktorander. 

Utöver dessa doktorandkurser har vi för nu aktiva doktorander 87 kurser som 
har lästs vid annat lärosäte och som doktorand har fått tillgodoräknad i sin 
utbildning, varav 22 har lästs vid annan institution på LiU. 

 
Fortsättningen mot doktorsexamen, perioden från licentiatavhandling till 

doktor, har ett större fokus på avhandlingsarbete och mindre på doktorandkurser. 
Ambitionen är att doktorandkursernas ska vara klara i god tid innan avhandlingen 
är färdigskriven, så att doktoranden nästan på heltid kan ägna sig åt avhandlings- 
skrivande det sista året. Under skrivfasen så är ofta handledningstillfällena tätare. 

 
Parallellt med forskarstudierna kan institutionstjänstgöring ske. Först genom att 

doktoranden får gå bredvid mer erfarna lärare (inskolning), för att succesivt kunna 
ta mer eget ansvar i t.ex. lektionsundervisning och handledning av studentarbeten. 
Ämnet har som gemensamt mål att institutionstjänstgöringen ska vara 20% under 
varje år, men det kan förekomma variationer mellan åren, utifrån ambitionen att 
doktoranden ska vara undervisningsfri under intensiva skrivperioder. Totalt sett är 
det dock aldrig mer än 20% under en forskarutbildningsperiod. 

 

Styrkor 

• Det finns ett bra utbud av doktorandkurser inom respektive område och det 
finns engagerade lärare som ger doktorandkurser med hög kvalitet och relevant 
innehåll (enligt doktoranderna). Kurserna ges oftast vid behov och det är väldigt 
sällan som det saknas kurser för doktorander att läsa. 

o Inom många områden finns det dessutom doktorandkurser att tillgå i 
vårt internationella nätverk. 

o Det finns en tradition av att skräddarsy forskarutbildningen till varje 
enskild doktorand avseende vilka kurser som ingår. Här är den 
flexibilitet som vår ASP ger i omfattning av kursdelen viktig. 

• I sin institutionstjänstgöring undervisar doktoranderna i ämnen som ligger nära 
deras egna forskarutbildningsprojekt. 

Utvecklingsområden 

• Ett mer programorienterat utbud av doktorandkurser som är gemensamma för 
Industriell ekonomi och som ges återkommande enligt en flerårsplan skulle 
göra det lättare att långsiktigt planera doktorandprocessen. 

• Det finns ingen samlad process för registrering av doktorandkurser – och därför 
inte heller någon gemensam uppföljning eller statistik över vilka 
doktorandkurser som har getts de senaste åren. 
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3.2 Uppfyllelse av examensmål 

Hur ämnet fångar upp examensmålen för doktorsexamen 

• Mål 1 examineras främst genom doktorsavhandlingen, där såväl den praktiska 
och teoretiska relevansen av avhandlingen värderas liksom det teoretiska 
bidraget och specialistkunskapen. Licentiatavhandlingen (eller 60%- 
seminarium) är en viktig del i värderingen av doktorandens systematiska 
förståelse av forskningsområdet och av sina preciseringar. 

• Mål 2 examineras genom de obligatoriska kurserna i forskningsmetodik och 
genom avhandlingen där de vetenskapliga metoderna tillämpas i praktiken. 

• Mål 3, Mål 4 och Mål 5 examineras genom avhandlingen och nedbrytningen av 
syfte till forskningsfrågor. En viktig del är kopplingen mellan teori-metod- 
analys-resultat och en självständig hållning till den teori och empiri som 
avhandlingen bygger på. En annan viktig del är värdering av avhandlingens 
teoretiska bidrag. Dessa mål fångas även upp genom att doktoranderna 
involveras i ansökningsprocessen för ansökan av forskningsmedel, där 
formulering av frågeställningar samt val av metod mm. är viktiga inslag. 

• Mål 6 värderas i samband med att doktoranden presenterar sin forskning på 
nationella och internationella vetenskapliga konferenser och workshops för 
doktorander, i samband med presentationer och seminarier på företag som är 
med i forskningen samt genom publiceringar i vetenskapliga journaler. 

• Mål 7 och Mål 9 värderas via den löpande handledningsprocessen och i den för 
fakulteten obligatoriska kursen i etik och metod. Målen värderas dessutom i 
avhandlingen som regelmässigt avslutas med ett kapitel om ”Fortsatt 
forskning”, där doktoranden reflekterar över hur man utifrån avhandlingens 
resultat kan utveckla ytterligare kunskap. 

• Mål 8 och Mål 10 fångas upp dels genom att doktorandens 
institutionstjänstgöring som består av både lektionsundervisning och 
handledning av t.ex. examensarbeten och dels genom att doktoranden sätter in 
sin forskning i en näringsliv- och samhällskontext genom att skriva 
populärvetenskapliga artiklar och delta på seminarier för näringslivets och 
samhällets aktörer. 

Exempel: Logistik- & Kvalitetsutveckling har ett magasin, Supply Chain Effect, 
knutet till avdelningen och där doktoranderna får möjlighet att publicera 
populärvetenskapliga artiklar baserade på sin avhandling. 

 
 

Hur ämnet fångar upp examensmålen för licentiatexamen 

• Mål 1 examineras genom licentiatavhandlingen, där såväl den praktiska och 
teoretiska relevansen av avhandlingen värderas samt genom de obligatoriska 
doktorandkurserna i vetenskaplig metodik. 
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• Mål 2 examineras genom licentiatavhandlingen enligt samma premisser som för 
doktorsavhandling, men med undantag av kravet på teoretiskt bidrag. 

• Mål 3 examineras genom att doktoranden deltar på nationella och 
internationella vetenskapliga konferenser och workshops för doktorander. 

• Mål 4 fångas dels upp genom licentiatavhandlingen, som är ett självständigt 
arbete, samt i institutionstjänstgöringen 

• Mål 5 fångas upp genom licentiatavhandlingen samt i den av fakulteten 
obligatoriska kursen i etik och metod 

• Mål 6 och Mål 7 fångas upp i licentiatavhandlingen där dess praktiska relevans 
skall preciseras, samt i kapitlet om fortsatt forskning som avslutar 
avhandlingen. 

Samtliga examensmål för licentiatexamen och för doktorsexamen finns i 
doktorandens ISP och följs upp (prickas av) löpande i den årliga revisionen av ISP. 
• De doktorander som är antagna till lic. följs upp mot målen för lic. 
• Doktorander som är antagna till doktor (och inte gör lic. på vägen) relaterar till 

målen för doktor. 
• Doktorander som lägger fram licentiatavhandling på vägen mot doktor följs 

först upp mot målen för lic. och efter framlagd licentiatexamen mot målen för 
doktor. 

 
I de fall som en doktorandprocess inte fungerar så är det ofta problem med skrivandet 
och den egna analysen. Här fungerar mellansteget med licentiatavhandling bra som 
kontrollpunkt på hur väl detta fungerar. 

 
Det finns en löpande och god kontroll över doktorandprocessen i relation till 

examensmålen. En formell examination sker inte av varje enskilt mål var för sig och 
inte ”instrumentellt” (vilket inte fungerar för den här typen av mål). Men eftersom 
doktorandkurserna och avhandlingarna examineras i sin helhet så finns det efter 
fullgjorda doktorandstudier en formell examination av samtliga mål. 

 
De primära lärandeaktiviteterna i forskarutbildningen är: 

- Handledning 
- Doktorandkurser 
- Eget avhandlingsarbete 
- Seminarieverksamhet 
- Deltagande på konferenser 
- Institutionstjänstgöring 
- Samverkan med näringsliv och samhälle 
- Övriga lärandeaktiviteter 

 
Vilka examensmål som de olika aktiviteterna adresseras emot, anges i respektive 

doktorands ISP. På så sätt är ingen lärandeaktivitet frikopplad utan följer en logik 
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att stödja den forskarstuderande i dennes process. 
 

• Handledning: Berör samtliga examensmål men är ofta ej direkt examinerande. 
Däremot eftersträvas en periodicitet som tillåter frekvent uppföljning av 
doktorandprocessen i regelbundna möten mellan handledare och doktorand. 

• Doktorandkurser: Det finns två obligatoriska forskarutbildningskurser. En 
grundläggande kurs i forskningsmetodik, som inkluderar den 
fakultetsgemensamma kursen i Vetenskapsteori, metod och etik, samt en 
fördjupningskurs i forskningsmetodik som kopplas till egen forskning. Dessa 
kurser ger doktoranden färdigheter och förmågor att planera sin forskning och 
göra adekvata metodval. Alla forskarstuderande som undervisar skall dessutom 
genomgå en grundläggande kurs i pedagogik och kan läsa en kurs i ”Academic 
Writing”. För att ytterligare stärka de vetenskapliga färdigheterna så ges 
fördjupningskurser där doktoranden ska bekanta sig med olika teorier som 
grund för kommande teoretiska referensramar till avhandlingen. 
Fördjupningskurserna ges antingen i större grupp tillsammans med andra 
doktorander inom Industriell ekonomi, ibland med doktorander från andra 
lärosäten, eller som skräddarsydda läskurser som är direkt kopplade till 
doktorandens avhandlingsområde. 

• Eget avhandlingsarbete: Samtliga examensmål examineras via avhandlingens 
olika delmoment av en betygsnämnd (hela avhandlingen) och för lic-examen 
med extern opponent eller examinator. Om det är sammanläggningsavhandling 
så sker dessutom en peer-review granskning av ingående artiklar (för 
konferenser och journaler). 

• Seminarieverksamheten består av två typer av seminarier som säkerställer att 
doktoranderna erhåller unika färdigheter och förmågor i sin forskarutbildning 
och som ger viktig input till handledarna. Det är dels seminarier som är direkt 
kopplade till avhandlingsarbetet (TP-seminarier, förslutseminarier samt 
seminarier där avhandlingarna slutligen försvaras) och dels öppna seminarier 
(den gemensamma seminarieserien som finns på Industriell ekonomi, 
tillsammans med Företagsekonomi, samt inom respektive forskarmiljö i form av 
t.ex. Brown-Bag seminarier). Seminarierna ger doktoranden perspektiv på sin 
egen framtida utveckling som oberoende forskare och bidrar till ett lärande 
kring planering, presentation och diskussion av för den egna forskningen 
kritiska frågor. Det är en viktig del i uppföljningen av doktorandens progression 
i forskarutbildningen. Seminariedelen examineras via aktivt deltagande 
och/eller egen presentation. Ämnet har en ny seminarieserie, Collaborative 
Research Seminar Series’ där forskare inom vårt ASP område, men även andra 
deltar. 

• Deltagande på konferenser: examineras via aktivt deltagande och/eller egen 
presentation på nationella och internationella forskningskonferenser och 
doktorand-workshops. 
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• Institutionstjänstgöring: Samtliga doktorander förutom industridoktoranderna 
deltar med totalt 20% i de ingående avdelningarnas grundutbildning och/eller 
andra uppdrag. Övrig institutionstjänstgöring förekommer men är inte vanlig. 
Det sker ingen examinering men uppföljning och rapportering sker halvårsvis 
till studierektor för grundutbildningen och det bedöms vara en viktig del i att 
förstå och kunna undervisa inom det aktuella ämnesområdet. Handledning av 
examensarbeten på grundnivå är speciellt viktigt. Handledningsrollen ger 
doktoranderna perspektiv på och färdigheter att planera sitt eget 
avhandlingsarbete och att hitta de lämpligaste forskningsmetoderna för att 
bedriva sin egen forskning. 

• Samverkan: Mål anges av doktorand och handledare i ISP. Normalt ingen direkt 
examinering men samverkanskulturen påtaglig inom Industriell ekonomi och 
praktiskt taget alla doktorander har forskning i nära samarbete med näringsliv 
och/eller offentlig sektor. 

• Övriga lärandeaktiviteter: Mål anges av doktorand och handledare i ISP. 
Normalt ingen examinering. 

Examensmålen följs upp i ISP’n och signeras av prefekt men granskas även av 
koordinator och forskarstudierektor som ger feedback innan den går till prefekt för 
påskrift. Fakulteten genomför årligen en uppföljning av samtliga ISP och tillsäkrar 
att dessa är uppdaterade, enligt LiUs utbildningsordning. 

 
Doktoranderna deltar regelmässigt vid internationella konferenser för att träna 

sin förmåga att presentera inför vetenskapssamhället. En del av detta är vistelser 
vid andra lärosäten, publicering av peer-review granskade artiklar. Innan 
doktorander presenterar sina alster på internationella konferenser och workshops, 
sker normalt ett genrep vid ett seminarium på hemmaplan. Doktoranders 
presentationer vid konferenser följs upp, värderas, och analyseras i den årliga 
revisionen av ISP’n. På institutionen finns ett resestipendium till doktorander som, 
utöver det som anges i ISP’n, ytterligare uppmuntrar doktoranderna att åka på och 
presentera forskningsresultat i internationella forskningssammanhang och få ta del 
av andra forskningskulturer, miljöer och nätverk. 

 
Genom ett inledande planeringsseminarium presenterar doktoranden sin 

forskningsplan på ett seminarium med kollegor där projektets syfte, 
forskningsfrågor, metod, forskningsprocess, tidigare forskning och val av teoretiska 
analysperspektiv och tidsplan för eventuella delstudier ingående diskuteras. 
Doktoranden planerar i samarbete med handledarna hur detta seminarium ska 
utföras, och det rapporteras inom ramen för ISP’n. ISP tillsammans med 
planeringsseminariet bidrar aktivt till att forskarutbildningens tidsramar följs. 

 
En viktig avstämningspunkt som visar doktorandens progression under 

utbildningen är lic-seminariet. Då presenterar och försvara doktoranden sitt arbete 
vid ett seminarium och examineras därefter enligt LiU’s utbildningsordning. Då får 
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handledare och doktoranden en god uppfattning om förutsättningarna att jobba 
vidare mot en doktorsavhandling. I de fall doktoranden inte genomför ett 
licentiatseminarium så har man ett motsvarande 60%-seminarium istället, som 
visar doktorandens progression. Ett annat viktigt seminarium är förslutseminariet 
som ger fokuserade återkoppling på avhandlingens styrkor och svagheter. 

 
I enlighet med ISP genomförs karriärsamtal med doktoranderna i senare delen 

av forskarutbildningen, i syfte att ge stöd till doktorand som vill lämna akademin att 
hitta kontakter i näringslivet och till de som vill stanna en förståelse av vad detta 
kan innebära, vad som krävs och förutsättningar för detta. 

 

Styrkor 

• Den samlade bedömningen är att processen med kvalitetssäkring av 
examensmålen idag fungera väl, såväl från ämnets, institutionens, fakultetens 
samt doktorandens perspektiv. Många av examensmålen ligger väl i linje med 
vår forskningstradition och är naturliga för oss. 

• Licentiatavhandlingen är en viktig del i kvalitetssäkringen och att de flesta 
doktorander lägger fram en licentiatavhandling ser vi som en styrka. 

• ISP används idag aktivt och som en del av forskarstudieprocessen. Institutionen 
har på ett medvetet sätt styrt upp arbetet med ISP’n och förnyat dess innehåll så 
att den idag fungerar som ett naturligt arbetsinstrument och verktyg både för 
doktoranden och handledarna. 

• Det finns en utvecklad seminarieverksamhet som syftar till att ge doktoranden 
förståelse av vad som är ”bra forskning” samt möjligheter att för kollegor och 
under stor öppenhet presentera, värdera och försvara och utveckla sin forskning 
och sin avhandling. 

o Seminarierna bidrar till en forskarmiljö och goda möjligheter för 
doktoranden att reflektera över sin egen forskning. 

Utvecklingsområden 

• Det finns skillnader mellan hur olika avdelningar och forskningsområden 
arbetar med uppföljning och värdering av de olika examensmålen. 

• Doktoranderna uppfattar en del av målen som svårtolkade och därmed svåra att 
jobba mot. 

• Även om ämnet har omfattande seminarieverksamhet totalt sett så finns det 
utrymme för att dels samordna dessa olika seminarier, dels att ”paketera” 
seminarieverksamheten. 

• Det finns utrymme för fler gemensamma doktorandkurser inom Industriell 
ekonomi. 
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3.3 Jämställdhetsperspektiv 

Jämställdhetsperspektivet beaktas på olika sätt i forskarutbildningen. I 
sammansättningen av doktorandgruppen på ämnesnivå finns en medveten strävan 
att under beaktande av kompetens rekrytera så att det är en jämn fördelning mellan 
män och kvinnor. På samma sätt finns det en strävan att forskarmiljöerna i sin 
helhet ska ha en bra balans mellan män och kvinnor. Ämnet har också ett stort antal 
nationaliteter representerade i forskarutbildningen (doktorander och handledare). 

För Industriell ekonomi som helhet har ämnet idag 23 manliga och 13 kvinnliga 
doktorander. Av de 20 senast antagna är 8 kvinnor och 12 män och av de 6 som 
antogs 2018 är fördelningen jämn mellan kvinnor och män. Av de totalt 58 
disputerade lärarna i forskarmiljön är 38 män och 20 kvinnor. Alltså ungefär 2/3 
män och 1/3 kvinnor. 

På samma sätt arbetar vi medvetet, enligt fakultetens riktlinjer, med att båda 
könen ska vara representerade då vi ger förslag på ledamöter, fakultetsopponent, 
samt seminarieledare vid halvtid- och slutseminarium. 

Vad gäller ekonomisk jämställdhet betalas kvinnor och män lika lön utifrån den 
s.k. doktorandstegen. Det finns heller inga skillnader i lön bland handledarna som 
har med kön att göra. 

 
Vid utformning av forskningsprojekt så inkluderas ett genusperspektiv både vid 

ansökningar och genomförande av forskningsprojekt. Det kan handla om 
bemanning av större forskningsprojekt, men också om valet av studieobjekt och att 
olika kön ska vara representerade som respondenter vid datainsamling och 
intervjuer. Vid analysarbete ska skillnaderna mellan kön, utbildningsgrupper, etc. 
beaktas. Det är viktigt eftersom de flesta av våra områden i näringslivet är av 
tradition mansdominerade. Men arbetet är i sin linda: Här finns mer att göra och 
vår forskning är en viktig pusselbit för att bidra till en positiv utveckling inom 
området. 

Exempel: Avdelningen Logistik- & Kvalitetsutveckling har under december 2018 
– januari 2019 genomfört 3 workshops med LiU’s genuskoordinator och med det 
som grund utarbetar genus-riktlinjer för avdelningens grundutbildning och 
forskning. 

 

Utvecklingsområden 

• Jämställdhetsperspektivet beaktas i forskarutbildningen. Men det finns mycket 
kvar att göra i hur ämnet mer medvetet än idag planerar, genomför och följer 
upp jämställdhet i forskarutbildningen. Det är ett arbete som vi med fördel 
utvecklar tillsammans inom forskarutbildningsämnet och/eller på 
institutionsnivå. 

• Vi saknar rutiner på LiU-nivå för att i forskningen inte särbehandla till följd av 
ursprung, religion, sexuell läggning, etc. 
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• Doktoranderna har lyft frågan om doktorandkurs ”Genus i forskningen”, men 
också att lyfta fram fler kvinnliga förebilder. 

 
3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Vid IEI finns en utvecklad struktur för uppföljning av forskarutbildningen och 
doktorandernas progression. Det finns forskarstudierektorer och koordinatorer som 
bistår doktorander och handledare, t ex avseende handledarbyte eller 
tillgodoräknande av kurser, samt granskar och kommenterar samt bereder ISP:erna 
innan påskrift av prefekt. I ISP-uppföljningen säkerställs att varje doktorand har en 
aktuell ISP, att den följs upp och att en doktorand har minst huvud- och 
bihandledare samt att det finns en plan fram till licentiat-respektive 
doktorsexamen. 

 
Forskarstudierektorn ansvarar vidare för: 
• Kvalitetssäkra forskarutbildningarna som bedrivs inom IEI 
• Utnyttja samverkansmöjligheterna mellan forskarutbildningsämnen 
• Samordna introduktionen av nya doktorander 
• Uppföljning, upprättande och minst årliga uppföljningar av individuella 

studieplaner (ISP) enligt gällande bestämmelser 
• Uppföljning och initiering av revideringar av 

forskningsutbildningsstudieplaner 
• Bereda fastställande och revidering av kursplaner på forskarnivån 
• Beslut om tillgodoräknande av moment i forskarutbildningen som har 

genomförts vid andra universitet 
• Stödja doktorander och handledare rörande utbildningen på forskarnivå och 

i förekommande fall vidareföra enskilda ärenden till beslutande instans 
(prefekt, dekanus, rektor) 

• Vara kontaktperson för doktorandnätverket rörande doktorandfrågor och 
sociala frågor avseende forskarutbildningen 

 
Andra viktiga verktyg i uppföljningen är doktorandundersökning och 

medarbetarundersökning som genomförs vartannat år med uppföljning och 
handlingsplaner för att åtgärda de brister som framkommer från enkäten. 

Kvalitetssäkring av doktorandkurser 
Nya doktorandkurser utvecklas regelbundet och i en öppen dialog mellan 

handledare och doktorander, där doktorandernas behov av kurser beaktas. Vid 
utarbetande av nya kurser sker en avstämning mot ASP’n. Det här arbetet är 
primärt behovsstyrt och skulle kunna styras upp bättre på ASP-nivå. 

Doktorandernas progression och avvikelser 
Med respekt för att vissa doktorander mognar snabbare än andra så finns det 

idag en hög medvetenhet hos handledare och doktorander om betydelsen av att 
följa tidplanen för forskarutbildningen, vilket är viktigt både för kvalitet och 
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progression. Doktorandernas progression och eventuella avvikelser mot mål följs 
upp via ett kontinuerligt arbete med ISP och den årliga revisionen av dessa. Här 
följer vi institutionsledningens arbete och riktlinjer som är väl utvecklade. 
Doktorandernas progression och förutsättningar för progression betraktas i stor 
utsträckning som ett kollegialt ansvar inom en avdelning eller ett forsknings- 
område. Detta följs dessutom upp av avdelningscheferna vid årligt medarbetar- 
samtal med handledare och doktorander (gäller ej industridoktorander). Eventuella 
avvikelser tas upp i handledarkollegiet (där sådant finns) där råd och kollegialt stöd 
finns kring hur avvikelser i doktorandens progression kan hanteras. 

Förutsättningar att slutföra forskarutbildningen i tid 
Förutsättningar att slutföra forskarutbildningen i tid hanteras huvudsakligen via 

den årliga planeringen som dokumenteras i ISP. En viktig grund för att bli klar i tid 
är goda anställningsförhållanden, vilket är ett avdelnings- och institutionsansvar. 
Det är av vikt att komma igång bra som doktorand vilket hanteras genom en 
introduktion av nyanställda inom institutionen och inom egna avdelningen. 
Administratörer, rumskamrater (om man delar rum) och andra doktorander utgör 
viktiga resurspersoner utöver avdelningschef, handledare och studierektor för en 
lyckad introduktion till forskarstudierna. 

Exempel: Logistik och Kvalitetsteknik har som princip att doktoranderna det 
första året/åren delar rum med andra doktorander för att stärka samhörigheten i 
doktorandgruppen. 

 

Styrkor 

• IEI har som institution väl utvecklade rutiner på plats för uppföljning av 
doktoranders prestationer och av progression. Det finns inom Industriell 
ekonomi en kultur att man som doktorand ska ges förutsättningar att följa mål 
och tidplan. Det finns även en regelbunden seminarieverksamhet som 
doktoranderna är aktiva i. 

 
 

Utvecklingsområden 

• Den årliga uppföljningen av ISP är den viktigaste uppföljningen av 
doktorandens progression. Frågan är om det behöver göras mer frekvent för att 
i tid fånga upp eventuella problem. 
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4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Doktorandernas inflytande 
Institutionen har en proprefekt som ansvarar för forskarutbildningen. Vidare 

finns det ett forskarutbildningsråd där doktorander är representerade, och där 
kursplaner bereds innan fastslagande av prefekt. Också i institutionsstyrelsen är 
doktorander representerade. Vilka personer som ska delta i dessa forum bestäms av 
doktoranderna själva. 

 
Vi har på ämnet en bra kultur av att se doktorander som viktiga medarbetare och 

potentiella framtida kollegor och att detta visar sig i att de bl.a. tar egna initiativ till 
att höja kvalitén i forskningsutbildningen genom att både indikera behov av och 
hålla i olika aktiviteter. Doktoranderna skriver normalt vetenskapliga artiklar och 
konferensbidrag tillsammans med sina handledare. Av 74 i DIVA registrerade 
vetenskapliga publikationer av doktorander (2013-2018) är 63 författade 
tillsammans med andra, företrädelsevis handledare (vi noterar dock att 
doktoranderna är dåliga på att rapportera sina publikationer i DIVA). 

 

Fånga upp och återföra doktorandernas synpunkter 
Ansvariga för uppföljning av enkäten avseende doktoranderna är fakulteten där 

prefekt med stöd av forskarstudierektor tar fram institutionsspecifika 
handlingsplaner som därefter följs upp. Resultatet av enkäten, framtagen 
handlingsplan samt uppföljning av den, presenteras på avdelningschefsmöten och 
avdelningsmöten. Här är vi som forskarutbildningsämne en del av den 
övergripande uppföljningsstrukturen som fakultet och institutioner ansvarar för. 

 

God fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
Avdelningscheferna på avdelningarna där doktoranderna är anställda har det 

formella ansvaret för doktorandernas arbetsmiljö. Även handledarna har en aktiv 
roll i detta genom den löpande kontakten med de forskarstuderande. För den 
forskarstuderande så finns det på institutionen en kurs i stresshantering som ges av 
en extern aktör (Företagshälsovården). Vidare så sker en uppföljning av 
arbetsmiljön för hela avdelningen utifrån medarbetarenkäten som distribueras 
vartannat år. För framtagande av handlingsplan och uppföljning ansvarar 
avdelningschefen i samråd med prefekt. 

 
Kontorsmiljön och att handledare och doktorand sitter nära varandra är av stor 

vikt liksom snabb återkoppling till doktorander från handledare och kollegor samt 
överföring av ”tyst kunskap”. Samtliga anställda doktorander har en egen 
arbetsplats men det finns vissa problem i form av trångboddhet på institutionen 
som leder till att den fysiska arbetsmiljön inte är så dynamiskt som vore önskvärt. 
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Avdelningscheferna har medarbetarsamtal med doktoranderna (exklusive 
industridoktorander) som komplement till arbetet med ISP som primärt är mellan 
handledare och doktorand. Medarbetarsamtalen är ett naturligt forum för att 
diskutera den psykosociala arbetsmiljön. Vid eventuella problem kopplas IEI:s HR- 
avdelning in och i vissa fall även Företagshälsovården. 

Ohälsotalen i form av sjukfrånvaron har på IEI minskat från 3,3% 2017 till 2,0% 
2018, vilket är positivt men det är fortfarande högre än för lärare och teknisk 
personal. 

 
 

 
Doktorandperspektivet beaktas också av doktorandrepresentanter vid FUN och 

LiTH – styrelsen, även på LiU-nivå vid Forum för forskarutbildning, nätverket LiU- 
PHD och Universitetsstyrelsen. 

 

Styrkor 

• Doktoranderna är generellt sett nöjda med sin forskarutbildning och med 
forskarmiljön 

• IEI har som institution väl utvecklade rutiner för uppföljning av doktoranders 
inflytande över sin doktorandprocess och sin arbetsmiljö. Avdelningarna har 

Doktorandernas uppfattning om forskarutbildningsämnet 
Från möte med doktoranderna som en del av denna utvärdering: 

 
• Önskemål om IEI-gemensam metodkurs i kvantitativa och kvalitativa metoder 
• Vill ha fler schemalagda och gemensamma kurser (men inte obligatoriska) 
• Doktoranderna är mycket kritiska till fakultetens obligatoriska kurser 

o Metodkursen är flummig och är inte användbar i forskningen 
o Etikkursen saknar helt koppling till forskningen på IEI 

• Fler gemensamma seminarier inom ASP’n Industriell ekonomi 
• Saknar aktivt doktorandnätverk 
• Det är för mycket administration med ISP’n 

o Examensmålen är oklara och luddiga och går inte att koppla till alla 
enskilda moment 

o Vill ha mer diskussion om och feed-back på ISP’n 
• Doktoranderna vill ha mer inflytande över innehållet i doktorandkurserna och 

vill ha mer feed-back på deras prestation i doktorandkurserna 

• Doktoranderna vill vara än mer inblandade i forskningsansökningar, som ett 
lärmoment 

• Arbetsmiljön är bra – men nästan alla vill ha egna kontor 
o Förtroendearbetstid uppskattas och att man kan arbeta vart man vill 
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dessutom en hög ambition för forskarutbildningen där doktorandernas 
inflytande och arbetsmiljö anses vara viktiga förutsättningar för att kunna följa 
mål och tidplan 

o Doktoranderna uppskattar de utvecklingssamtal som 
avdelningscheferna har med dom 

 
 

Utvecklingsområden 

• Doktorandnätverket på IEI är pausat för tillfället. Det är en viktig del för att få 
en mer ”forskarskole-liknande” miljö för doktoranderna och en social kontext, 
vilket är viktigt speciellt om man är inflyttad 

• Det efterfrågas egna metodkurser som är anpassade till forskningen på IEI. 

o Fakultetens kurser anses inte vara tillräckligt bra och dessutom inte 
schemamässigt anpassade för en situation med fler industridoktorander 

• Doktorandkurser bör följa ett fast schema för ökad planerbarhet 

• Vi har idag lokalbrist på institutionen vilket är negativt för den fysiska 
forskarmiljön. 

• Det finns anledning att göra en djupare analys vad ohälsotal och sjukfrånvaro 
bland doktorander beror på. 

• Det finns potential att förenkla ISP’n och förbättra arbetet med ISP’n i 
samverkan mellan doktorand och handledare 

• Doktoranderna är dåliga att rapportera vetenskapliga publikationer i DIVA, 
vilket är ett viktigt område att förbättra. 

• Involvera doktoranderna mer i forskningsansökningar. 
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5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 
 

Förberedelser för arbetsliv efter forskarutbildningen 
Industriell ekonomi bedriver tillämpad forskning med hög praktisk relevans och 

användbarhet, som sker i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. 
Doktoranderna är en del av dessa samarbeten och får på ett naturligt sätt genom sin 
forskning god uppfattning om hur villkoren ser ut inom och utanför akademin, i 
Sverige och utomlands. Inom ramen för de olika projekten deltar de 
forskarstuderande regelbundet i workshops, styrgrupper, programråd etc. 
tillsammans med aktörer från den privata och offentliga sektorn. Doktoranderna 
uppmuntras även att regelbundet delta i och presentera sin forskning på 
internationella och nationella konferenser. 

 
Ämnet har industridoktorander och adjungerade lärare och adjungerade 

professorer knutna till forskarutbildningen vilket bidrar till förståelsen om 
näringslivets villkor. Den nära samverkan med andra aktörer utanför akademien 
förbereder den forskarstuderande för ett yrkesliv utanför akademien och stärker 
redan under forskarutbildningen doktorandens externa nätverk. Utöver detta så 
finns det vid institutionen en aktiv samverkan i olika program som koordineras av 
våra samverkanskoordinatorer och som ofta involverar också doktorander. En del 
av handledarkollegiet är aktiva även utanför akademien, t.ex. som rådgivare. Denna 
koppling, bidrar ytterligare till förståelse av arbetslivet utanför akademin. 

 
 

Institutionstjänstgöring 
Institutionstjänstgöring och deltagande i grundutbildning samt medverkan vid 

forskningsansökningar etc. förbereder den forskarstuderande för ett yrkesliv inom 
akademien. Handledning i projektkurser och av examensarbeten ger en direkt 
kontakt med de företag där studenterna genomför sina arbeten. 

 
Institutionstjänstgöringen planeras så att man inskolas i att bli en kvalificerad 

lärare, genom att första året gå bredvid och därefter själv får ta ansvar för såväl 
planering som genomförande och uppföljning av undervisningsmoment. Det gör att 
forskarstuderande som fortsätter sin anställning inom akademin direkt efter 
slutförda forskarstudier kan ta kursansvar för våra grundutbildningskurser. 

 
De som har disputerat hos oss är attraktiva både i akademin och i näringslivet. 

Av de 60 som har utexaminerats de senaste 10 åren har 30 stannat kvar i akademin 
(varav 17 på LiU). 30 har anställning utanför akademin. Många av dessa får 
anställning som konsulter och som verksamhetsutvecklare inom industri och 
offentlig sektor. Att så många som 50% lämnat akademin för näringslivet efter 
examen visar styrkan i vår tillämpade forskning, se bilaga 5 
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Styrkor 

• Ämnet har en naturlig styrka i vår tillämpade forskning med både hög praktisk 
och teoretisk relevans som gör våra doktorer attraktiva i såväl akademin som i 
näringslivet i övrigt. 

o Doktoranderna får under sin utbildning en god uppfattning om 
näringslivets villkor och vad som krävs för anställningsbarhet både 
inom och utanför akademin. 

• Den inskolning som institutionstjänstgöringen innebär för kommande 
akademiska anställning är väl fungerande. 

 
 

Utvecklingsområden 

• Det finns ingen strukturerad alumni-verksamhet vare sig med civilingenjörer 
eller forskarutbildade alumner. En utvecklad sådan alumni-verksamhet skulle 
ge doktoranderna ett intressant nätverk, t.ex. för kommande anställningar 
utanför akademin. 

o Idag finns det endast alumni-verksamhet inom området 
produktionsekonomi med aktiva grupper i LinkedIn med alumner från 
deras profiler, både från grundutbildningen och alumner från 
doktorandutbildningen 
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6 Hållbarbarhetsperspektiv 

Hållbarhetsfrågan genomsyrar en stor del av verksamheten inom industriell 
ekonomi. Hållbarhetsfrågor kommer in direkt och indirekt både i doktorandkurser 
och i den grundutbildning som doktoranden är med i inom ramen för sin 
institutionstjänstgöring. Vi har på ämnet forskning och doktorander som har detta 
som huvudfokus och inriktning, t.ex. Miljölogistik (med utveckling av fossilfria 
godstransporter). Inom andra områden är hållbarhet mer implicit men viktig, t.ex. i 
termer av effektivare produktionsstyrning eller att skapa kundvärde i 
relationsmarknadsföring. 

Exempel: Industriell Organisation är med i nätverket Sustainable Transition 
Research Network med årliga konferens där doktoranderna får möjlighet att 
presentera sin forskning och få feedback. 

 
Exempel: Inom logistik finns ett nationellt nätverk, LENS (Logistics and 

Environment Research Network of Sweden) som är ett samarbete mellan LiU, LTH, 
GU och CTH, och som arbetar med kunskaps- och informationsspridning mellan 
akademi och näringsliv/samhälle, internationell positionering av svensk 
miljölogistik-forskning och samverkan inom forskarutbildningen, vilket inkluderar 
forskarutbildningskurser. 

 
Hållbarhet i alla dess dimensioner är högt prioriterat vid IEI och finns som en 

viktig del i alla inriktningar inom forskning och forskarutbildning. Men 
systematiken i att integrera hållbarhetsaspekter i forskarutbildningen på ett sätt 
som gör att det kommer alla doktorander till godo saknas och behöver utvecklas. 

 

Styrkor 

• Det finns inom Industriell ekonomi omfattande kompetens, aktiv forskning 
och forskarutbildning med fokus på miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet. 

• Vi är engagerade i etablerade nätverk som syftar till utveckling av forskning 
och forskarutbildning inom hållbarhetsområdet. 

Utvecklingsområden 

• Det finns utrymme för en mer strukturerad och för Industriell ekonomi 
gemensam ansats för att bättre täcka upp hållbarhetsfrågorna som en 
naturlig del i forskarutbildningen och som relaterar direkt till 
examensmålen. 

• Vi har inte anpassat vår forskarutbildning till Agenda 2030 och de 17 mål 
som finns där, varav många borde behandlas mer explicit i utbildningen. 

o Detta noteras inte minst av våra doktorander som vill se mer av 
hållbarhet i utbildningen och kunna relatera sin egen forskning till 
krav på ökad hållbarhet 
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Bilaga 1. Disputerade och licentiater senaste fem åren 
 

Doktorander som disputerat de senaste fem åren    
Efternamn Förnamn Kön Inriktning Examen Antagning      Inom 8 år 
Imre Özgün MAN Ekonomiska informationssystem 2018-02-05 2012V ja 
Odar Susanne KVINNA Ekonomiska informationssystem 2019-01-11 1999V nej 
Radits Markus MAN Ekonomiska informationssystem 2019-01-25 2012H nej 

 
Carlborg Per MAN Industriell marknadsföring 2015-06-16 2010H ja 
Zhang Ya KVINNA Industriell marknadsföring 2015-11-09 2010H ja 
Ellström Daniel MAN Industriell marknadsföring 2015-11-23 2010H ja 
Asgharianbourkheili Ehsan MAN Industriell marknadsföring 2016-01-19 2011V ja 
Hosseini Mojtaba MAN Industriell marknadsföring 2016-10-07 2011V ja 
Saeedi Mohammadreza MAN Industriell marknadsföring 2017-02-13 2011H ja 
Kienzler Mario MAN Industriell marknadsföring 2018-10-01 2013H ja 

 
Melander Lisa KVINNA Industriell organisation 2014-04-01 2011H ja 
Laur Inessa KVINNA Industriell organisation 2015-12-15 2010H ja 
Johansson Mignon Ingrid KVINNA Industriell organisation 2016-10-13 2011H ja 
Eslami Mohammad MAN Industriell organisation 2017-02-13 2011V ja 
Onufrey Ksenia KVINNA Industriell organisation 2017-06-19 2011H ja 
Borghei Benny MAN Industriell organisation 2018-11-16 2012V ja 

 
Swartling Dag MAN Kvalitetsteknik 2014-01-07 2004V nej 
Engström Jon MAN Kvalitetsteknik 2014-08-11 2009H ja 
Snyder Hannah KVINNA Kvalitetsteknik 2016-04-18 2012H ja 
Johansson Elisabeth KVINNA Kvalitetsteknik 2016-08-15 2010V ja 

 
Sallnäs Uni KVINNA Logistik 2014-02-11 2009V ja 
Thellengard Karin KVINNA Logistik 2014-06-16 2009H ja 
Carlsson Ingalill KVINNA Logistik 2018-04-16 2004H nej 
Wiger Malin KVINNA Logistik 2018-06-11 2009H nej 

 
Ye-Waldemarsson Martin MAN Produktionsekonomi 2015-01-19 2009H ja 
Wei Shuoguo MAN Produktionsekonomi 2015-03-09 2010H ja 
Barkhagen Mathias MAN Produktionsekonomi 2015-06-03 2010V ja 
Chen Lujie KVINNA Produktionsekonomi 2015-11-09 2010H ja 
Noroozi Sayeh KVINNA Produktionsekonomi 2017-02-13 2011H ja 
Ekblom Jonas MAN Produktionsekonomi 2018-10-31 2010H nej 

       
Doktorander med lic senaste 5 åren.     
Efternamn Förnamn Kön Inriktning Examen   
Havemo Emelie KVINNA Ekonomiska informationssystem 2017   
   
Asgharianbourkheili Ehsan MAN Industriell marknadsföring 2014   
Miciol Franck Gilles MAN Industriell marknadsföring 2014   
Saeedi Mohammadreza MAN Industriell marknadsföring 2014   
Ebadzadeh Semnani Sara KVINNA Industriell marknadsföring 2016   
Kienzler Mario MAN Industriell marknadsföring 2016   
Brege Harald MAN Industriell marknadsföring 2018   
Hoshi Larsson Martin MAN Industriell marknadsföring 2018   
   
Eslami Mohammad MAN Industriell organisation 2014   
Johansson Mignon Ingrid KVINNA Industriell organisation 2014   
Onufrey Ksenia KVINNA Industriell organisation 2014   
Borghei Benny MAN Industriell organisation 2015   
   
Drotz Erik MAN Kvalitetsteknik 2014   
Snyder Hannah KVINNA Kvalitetsteknik 2014   
Wangwacharakul Promporn KVINNA Kvalitetsteknik 2016   
   
Olsson Olle MAN Logistik 2014   
Oskarsson Björn MAN Logistik 2014   
Johansson Henrik MAN Logistik 2018   
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Bilaga 2a. Antal aktiva doktorander 
 

Namn Kvinna/Man    Utbildningskod Benämning Industridoktorand 
Havemo, Emelie K TKIEIIEI Ekonomiska informationssystem  
Lindeberg, Fredrik M TKIEIIEI Ekonomiska informationssystem  
  
Boström, Per Staffan M TKIEIIIM Industriell marknadsföring X 
Farhad Frögren, Nandita K TKIEIIIM Industriell marknadsföring  
Uddenberg, Anders M TKIEIIIM Industriell marknadsföring  
Ebadzadeh Semnani, Sara K TKIEIIIM Industriell marknadsföring  
Brege, Harald M TKIEIIIM Industriell marknadsföring  
Nansubuga, Brenda K TKIEIIIM Industriell marknadsföring  
Sklyar, Alexey M TKIEIIIM Industriell marknadsföring  
Sheikh Taheri, Alireza M TKIEIIIM Industriell marknadsföring X 
  
Sandin, Jörgen M TKIEIIIO Industriell organisation  
Cavalcante Bernat Junior, Stefan M TKIEIIIO Industriell organisation X 
De Almeida Cadorin, Eduardo M TKIEIIIO Industriell organisation X 
Mileros, Martin M TKIEIIIO Industriell organisation X 
Franca Junior, José Adalberto M TKIEIIIO Industriell organisation X 
Bank, Megan K TKIEIIIO Industriell organisation  
Liu, Jin M TKIEIIIO Industriell organisation  
Germain, Eloise Marie Victoire Jad K TKIEIIIO Industriell organisation  
Werner, Viktor M TKIEIIIO Industriell organisation  
  
Martin, Jason M TKIEIIKV Kvalitetsteknik  
Degerman, Helene K TKIEIIKV Kvalitetsteknik X 
Wangwacharakul, Promporn K TKIEIIKV Kvalitetsteknik  
Navarro Navarro, Priscilla Maria K TKIEIIKV Kvalitetsteknik  
Smeds, Magdalena K TKIEIIKV Kvalitetsteknik  
  
Meidem, Finn M TKIEIILO Logistik  
Oskarsson, Björn M TKIEIILO Logistik  
Stahre, Fredrik M TKIEIILO Logistik  
Fristedt, Mårten M TKIEIILO Logistik  
Olsson, Olle M TKIEIILO Logistik X 
Johansson, Henrik M TKIEIILO Logistik  
Haag, Linnea K TKIEIILO Logistik  
Simm, Niklas M TKIEIILO Logistik  
  
Kylinger, Martin M TKIEIIPE Produktionsekonomi  
Hagenbjörk, Johan M TKIEIIPE Produktionsekonomi  
Tsaxiri, Panagiota K TKIEIIPE Produktionsekonomi  
Söderbäck, Pontus M TKIEIIPE Produktionsekonomi  

Totalt 36   8 
Varav antal Kvinnor 12 33%   

Varav antal Män 24 67%   
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Bilaga 2b. Antal aktiva doktorander totalt och per område, historik 

Aktiva doktorander totalt för industriell ekonomi 

 
 

Aktiva doktorander per område 
Ekonomiska informationssystem 

 

 

Industriell marknadsföring 
 

 
Industriell organisation 

 

 

Kvalitetsteknik 
 

 
Logistik 

 

 

Produktionsekonomi 
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Bilaga 3. Antal aktiva handledare, doktorer och docenter 
 

Disputerade lärare Varav  Planerade 
avgångar 
Inom 3 år 

 Planerade nyrekryteringar 

inom 3 år 
Doktorer Docenter 

Industriell  ekonomi Aktiva 
Handledare 

Docenter Docenter      Erfarenhet av 
inom 3 år      handledning Doktorer Logistik 

Mats Abrahamsson X X  X    Håkan Aronsson  X  X X   Magnus Berglund    X    Maria Björklund X X  X    Magnus Blinge  X  X    Bengt Ekdahl     X   Maria Huge-Brodin X X  X    Mike Malmgren        Uni Sallnäs X  X X    Erik Sandberg X X  X    Malin Wiger   X     Jonas Hallström X X  X    
 Nyrekrytering      X  Doktorer  Kvalitetsteknik          Martina Berglund X  X X      Peter Cronemyr X X  X    Mattias Elg X X  X    Ida Gremyr X X  X    Elisabeth johansson   X     Bonnie Poksinska X X  X X   Andreas Wallo X X  X    Lars Witell X X  X    
 Nyrekrytering      X  
 Nyrekrytering      X  
 Nyrekrytering      X  Doktorer Industriell marknadsföring          Staffan Brege X X  X  X    Daniel Kindström X X  X    Jakob Rehme X X  X    Christian Kowalkowski X X  X    Anna Öhrwall-Rönnbäck  X  X X   Roland Sjöström     X   Johan Holtström X  X X    Tomas Nord X  X X    Christina Grundström   X X    Thomas Rosenfall        Daniel Ellström    X    Mario Kienzler X  X     Erik Sundin X X  X    Heiko Gebauer X X  X    Per-Olof Brehmer X X  X    Marie Bengtsson X  X X    David Sörhammar X  X X    Bård Tronvoll X X  X    Fredrik Tell X X  X    
 Nyrekrytering       X 

 Nyrekrytering      X  
 Nyrekrytering      X  
 Nyrekrytering      X  Doktorer  Ekonomiska  informationssystem          Alf Westelius X X  X      Carl-Johan Petri X  X X    Imre Özgün        Nils-Göran Olve X X  X    Markus Radits        Doktorer Industriell organisation          Christian Berggren X X  X      Dzamila Bienkowska X X  X    Gunnar Holmberg X   X    Solmaz Filiz Karabag X X  X    Magnus Klofsten X X  X    Nicolette Lakemond X X  X    Eva Lovén X X  X    Thomas Magnusson  X  X    Charlotte Norrman X X  X    Ksenia Onufrey   X X    Annika Rickne  X  X    Dag Swartling        Besma Glaa X  X X    Karl Wennberg X X  X    Hans Löfsten X X  X    Robert Forchheimer X X  X    
 Nyrekrytering      X  Doktorer Produktionsekonomi          Jörgen Blomvall X X  X      Jonas Ekblom        Mathias Henningsson X   X    Helene Lidestam X X  X    Veronica Lindström    X    Fredrik Persson  X  X    Joakim Wikner  X  X    Ou Tang X X  X    Carolina Camen X  X X    
 Nyrekrytering      X  69 ANTAL 47 42 14 58  6  9 1 
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Bilaga 4 Aktuella doktorandkurser, för aktiva doktorander 
 

Kurs  Inriktning Ges av 
Academic Writing for Doctoral Students  Alla IEI 
Academic Writing in English Alla IEI 
Classics in Innovation & Entrepreneurship Alla IEI+TFK 
Det akademiska lärarskapet 6,0 hp 7FDID01 Alla LiU 
Didaktik och undervisningsprocesser - begrepp och forskning 7.5 Alla LiU 
Entrepreneurship in Theroy and Practice 7,5 hp Alla IEI 
Grunder i projektledning - Att komma igång och sedan bli klar i tid 1,5 hp Alla IEI 
Handledning av studenter i självständiga arbeten - Avancerad kurs i högskolepedagogik 2.0 Alla LiU 
Introduction to Academic Writing for Doctoral Students 4,0 hp Alla IEI 
Lärande och Kunskap Alla LiU 
Methodology of Science and Technology Alla TFK 
Orienterinskurs i forskningsmetodik Alla IEI 
Populärvetenskaplig framställning 3,0 hp Alla TFK 
Research Etihics Alla TFK 
Samverkan som forskarkompetens.Reflektion och praktik kring nyttiggörande och relevans 3,0 hp Alla IEI 
Systems Theory and Systems Thinking in Management 7.5 Alla LiU 
Universitetspedagogik steg 1: Lärande, undervisning och kunskap 6.0 Alla LiU 
Universitetspedagogik steg 2: Desgin, utvärdering och organisation för lärande 6.0 Alla LiU 
Universitetspedagogik steg 3B: Ledarskap i grundutbildningen 3.0 Alla LiU 
Utvecklingsprogram för doktorander, 0,5 hp per termin Alla LiU+Feelgood 

EIS seminars  
 

Ekonomiska inf syst  IEI 
Reflections on Research Design 1,0 hp Ekonomiska inf.syst. IEI 
Software Engineering 4,5 hp DF14900 Ekonomiska inf.syst. LiU 
Teaching at EIS 1,5 hp Ekonomiska inf.syst. IEI 

Analys av kvalitativ data 8,0 hp  Kvalitetsteknik IEI 
Kvantitativa metoder 4,0 hp Kvalitetsteknik IEI 
Litt.sem Kvantitativa metoder 2,0 hp Kvalitetsteknik IEI 
Produktions- och kapacitetsplanering inom vården 7,5 hp Kvalitetsteknik IEI 
Quality Management - Theoretical and Conceptual Issues 8,0 hp Kvalitetsteknik IEI 
Sustainable Road Freight - orientation 3,0 hp Kvalitetsteknik IEI 
ELA PhD Workshop 3,0 hp Kvalitetsteknik/Logistik IEI 
Logistik- och Kvalitetsutveckling för nya doktorander 7,5 hp Kvalitetsteknik/Logistik IEI 
Implementering - Teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård 5,0 hp Kvalitetsteknik/Medfak LiU 

City logistics within LENS 6,0 hp  Logistik IEI 
Doctoral Course on Publishing Articles in Logistics and Supply Chain Management 4,0 hp Logistik IEI 
Grundläggande forskningsmetodik 10,0 hp Logistik IEI 
Grundläggande forskningsmetodik 8.0 Logistik LiU 
Hållbara logistiksystem 2,0 hp Logistik IEI 
Implementering - Teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård 5,0 hp Logistik LiU 
Linköpingslogistik för nya doktorander 7.5 Logistik IEI 
Logistikstrategier 8,0 hp Logistik IEI 
NoFoMa, PhD workshop 3,0 hp Logistik IEI 
Overcrowded Emergency Departments and Inpatient Clinics 8,0 hp Logistik IEI 
PhD Workshop "Sustainability in Urban Transportation" 2,0 hp Logistik IEI 
Power in Supply Chains 7,5 hp Logistik IEI 
Service Marketing and Service Infusion 7,5 hp Logistik IEI 
Strategisk förändring 7,5 hp Logistik IEI 
Reflections on research design, workshop 1 1,0 hp Logistik/Prod ekonomi IEI 

Affärsutveckling 10,0 hp  Marknadsföring IEI 
Classics of Marketing 7,5 hp Marknadsföring IEI 
Design för lärande 6,0 hp 7FDID02 Marknadsföring LiU 
Forskning inom Marknadsföring 7,5 hp Marknadsföring IEI 
Globalisation and Global Justice, advanced course 7,5 hp Marknadsföring LiU 
Industriell marknadsanalys 5,0 hp Marknadsföring IEI 
Innovation and Accounting for Intangible Resources and Assets 7,5 hp Marknadsföring LiU 
Innovation Management 3,5 hp Marknadsföring IEI 
Innovation Management 6,0 hp Marknadsföring IEI 
Internationalisation of SME's 7,5 hp Marknadsföring IEI 
Migration and Labour 7,5 hp Marknadsföring LiU 
Outsourcing - from a Theoretical and Practical Perspective 7,5 hp Marknadsföring IEI 
Proaktiva marknadsstrategier 10,0 hp Marknadsföring IEI 
Projektkurs Tillväxt i små och medelstora företag projekt 5,0 hp Marknadsföring IEI 
Quantitative Research Methods 10,0 hp Marknadsföring IEI 
Systems and Management I 4,0 hp Marknadsföring IEI 
Systems and Management II 4,0 hp Marknadsföring IEI 
The Business of Systems Integration 7,5 hp Marknadsföring IEI 
Theories of Organizational Change 7,5 hp Marknadsföring IEI 
Innovation Management 7,5 hp Marknadsföring/Organisation IEI 

Applied Intermediate Statistics for the Social Sciences 7,5 hp  
 
 
 
 
 
 
 
 
d J 

Organisation IEI 
Business Incubators Selection Criteria in Recruiting Tenants 7,5 hp Organisation IEI 
Case Study Course 7,5 hp Organisation IEI 
Individual practice/policy course RMC & T study 5,0 hp Organisation IEI 
Innovationsledning 10,0 hp Organisation IEI 
Intellectual Property as a Business Tool 3,0 hp Organisation IEI 
Introduction to Business 10,0 hp Organisation IEI 
Kursdesign, examination och utvärdering, KEU. Fördjupningskurs i Högskolepedagogik 6,0 hp Organisation LiU 
Organizations and Technology Change 7,5 hp Organisation IEI 
Preparing First Quality Scientific Manuscripts for Potential Publication in World Class, Peer Reviewe Organisation LiU 
Product Service System - Integrated Solution 3,0 hp Organisation IEI 
Scientific Methods and Research Practice, 6 hp Organisation TFK 
Teorier kring interorganisatoriska relationer 7,5 hp Organisation/Logisitk IEI 

    Advanced Methodology in Discrete-Event Simulation (AMDES 2011) 8,0 hp  Prod ekonomi IEI 
Analys av planeringsprocesser i processindustri 6,0 hp Prod ekonomi IEI 
APMS Reviews 3,0 hp Prod ekonomi IEI 
Conducting OM Literature Reviews 7,0 hp Prod ekonomi IEI 
Continuous Time Finance 7,5 hp Prod ekonomi IEI 
EDEN seminarium kring forskningsmetodik inom Operations Management 4,0 hp Prod ekonomi IEI 
Functional Analysis 6,0 hp Prod ekonomi IEI 
Heltalsoptimering 9,0 hp Prod ekonomi LiU 
Linjär optimering 8,0 hp Prod ekonomi LiU 
Multivariate Statstical Methods 7,5 hp Prod ekonomi IEI 
Olinjär optimering, ekvationer och minsta kvadratmetoden 9,0 hp Prod ekonomi LiU 
Planering av processindustrier 5,0 hp Prod ekonomi IEI 
Probability 7,5 hp Prod ekonomi IEI 
Production Economics Bi-weekly Research Seminars 2,5 hp Prod ekonomi IEI 
Review-kurs 2006 3,0 hp Prod ekonomi IEI 
Supply Chain Management and Modeling in the Forest Industry 6,0 hp Prod ekonomi IEI 
Tillämpade statistiska metoder, del I 5,0 hp Prod ekonomi LiU 
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Bilaga 5 Alumner disputerade inom Industriell ekonomi 
 

 
Eternamn Förnamn Kön Inriktning Examen 

Efter examen 
Akademi Näringsliv 

Elmhester Karolina KVINNA Industriell marknadsföring 2008  Toyota  / BT 
Öberg Christina KVINNA Industriell marknadsföring 2008 Örebro Universitet  
Nordigården Daniel MAN Industriell marknadsföring 2008  McKinsey / Konsult 
Kowalkowski Christian MAN Industriell marknadsföring 2008 LiU  
Holtström Johan MAN Industriell marknadsföring 2009 LiU  
Lindskog Helena KVINNA Industriell marknadsföring 2009  Pensionär 
Rosenfall Thomas MAN Industriell marknadsföring 2012 LiU  
Guan Wei KVINNA Industriell marknadsföring 2013  Kina 
Lindahl Ingela KVINNA Industriell marknadsföring 2013  Tekniska Verken 
Ellström Daniel MAN Industriell marknadsföring 2015 LiU  
Carlborg Per MAN Industriell marknadsföring 2015 Örebro Universitet  
Zhang Ya KVINNA Industriell marknadsföring 2015  Kina 
Hosseini Mojtaba MAN Industriell marknadsföring 2016  Eget företag 
Asgharianbourkheili Ehsan MAN Industriell marknadsföring 2016  Swedish Match 
Saeedi Mohammadreza MAN Industriell marknadsföring 2017  Iran 
Kienzler Mario MAN Industriell marknadsföring 2018 LiU  
 
Norrman Charlotte KVINNA Industriell organisation 2008 LiU  
Rencrantz Daniel MAN Industriell organisation 2009  VINNOVA 
Lundmark Erik MAN Industriell organisation 2011 Macquarie Univ.  
Svensson Peter MAN Industriell organisation 2011  Tillväxtanalys 
Hedner Thomas MAN Industriell organisation 2012  Karo Pharma 
Abouzeedan Adli MAN Industriell organisation 2012  Egen företagare 
Sushandoyo Dedy MAN Industriell organisation 2013  Flyttat  till hemlandet 
Melander Lisa KVINNA Industriell organisation 2014 Chalmers  
Laur Inessa KVINNA Industriell organisation 2015 LiU  
Johansson Mignon Ingrid KVINNA Industriell organisation 2016 Chalmers  
Onufrey Ksenia KVINNA Industriell organisation 2017 LiU  
Eslami Mohammad MAN Industriell organisation 2017 JIBS  
Borghei Benny MAN Industriell organisation 2018  LEAD/konsult 

 
Ahlström Petter MAN Ek. informationssystem 2008  VD CLA Sverige AB 
Scheja Bo Mikael MAN Ek. informationssystem 2009  PWC / Konsult 
Jannesson Erik MAN Ek. informationssystem 2010  Konsult 
Imre Özgün MAN Ek. informationssystem 2018 LiU / Jönköp.  Univ.  
Odar Susanne KVINNA Ek. informationssystem 2019  Konsult 
Radits Markus Man Ek. informationssystem 2019 LiU  
 
Sandberg Erik MAN Logistik 2008 LiU  
Kihlén Tobias MAN Logistik 2008  Konsult 
Kohn Christofer MAN Logistik 2009  Konsult/Linjebefattning 
Malmgren Mikael MAN Logistik 2010 LiU  
Lindskog Magnus MAN Logistik 2012  Konsult/Linjebefattning 
Thellengard Karin KVINNA Logistik 2014  Konsult 
Sallnäs Uni KVINNA Logistik 2014 LiU  
Wiger Malin KVINNA Logistik 2018 LiU  
Carlsson Ingalill KVINNA Logistik 2018  Ind.doktorand 

 
Castor Martin MAN Industriell arbetsvetenskap 2010  Konsult 
Nählinder Staffan MAN Industriell arbetsvetenskap 2012  SAAB 
Langstrand Jostein MAN Kvalitetsteknik 2012  Offentlig sektor 
Andersson Ann-Christine KVINNA Kvalitetsteknik 2013 Jönköping  University  
Engström Jon MAN Kvalitetsteknik 2014 SU  
Swartling Dag MAN Kvalitetsteknik 2014 LiU  
Snyder Hannah KVINNA Kvalitetsteknik 2016 BI  
Johansson Elisabeth KVINNA Kvalitetsteknik 2016 LiU  
 
Feldmann Andreas MAN Produktionsekonomi 2011 KTH  
Musa Siti  Nurmaya Binti KVINNA Produktionsekonomi 2012 Univ. of Malaya  
Wei Shuoguo MAN Produktionsekonomi 2015  Konsult 
Ye-Waldemarsson Martin MAN Produktionsekonomi 2015 LiU  
Chen Lujie KVINNA Produktionsekonomi 2015 XJTLU  
Barkhagen Mathias MAN Produktionsekonomi 2015  Linjebefattning 
Noroozi Sayeh KVINNA Produktionsekonomi 2017  Linjebefattning 
Ekblom Jonas MAN Produktionsekonomi 2018 LiU  
    SUMMA 30 30 
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