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Kvalitetsrapport för utvärdering av 
forskarutbildningen inom FU-ämnet Maskinteknik 

Sammanfattning	
Denna	 kvalitetsrapport	 avser	 att	 belysa	 styrkor	 och	 svagheter	 inom	
forskarutbildningen	 i	ämnet	Maskinteknik.	Forskarutbildningen	är	uppdelad	 i	ett	
antal	inriktningar	där	de	inriktningsspecifika	delarna	beskrivs	var	för	sig,	medan	de	
ämnesövergripande	 aspekterna	 beskrivs	 gemensamt.	 Nedan	 följer	 en	 kort	
sammanfattning	 av	 identifierade	 styrkeområden	 följt	 av	 förslag	 till	 utvecklings-
områden	för	forskarutbildningsämnet.		

Styrkor	
• Omfattande	och	väl	fungerande	forskarutbildning	med	totalt	ca	50	aktiva

handledare	och	50	aktiva	doktorander,
• God	genomströmning	inom	forskarutbildningen,
• Bred	kompetens	inom	handledarkollegiet	med	många	 forskningsaktiva

och	engagerade	handledare,
• Totalt	 har	 under	 åren	 2013-2018	 ca.	 140	 externa	 forskningsprojekt

bedrivits	inom	ASP:n	med	en	extern	finansiering	om	ca	150	MSEK,	vilka
resulterat	i	fler	än	200	tidskriftsartiklar	och	300	konferensbidrag.

• Stort	nätverk	inom	akademin	så	väl	som	industrin,
• Tillämpad	 forskning	 med	 hög	 praktisk	 och	 teoretisk	 relevans	 som

levererar	doktorer	attraktiva	i	såväl	akademin	som	i	näringslivet	i	övrigt
• Goda	 stödfunktioner	 till	 forskarutbildningen	 på	 institutions-,

forskarutbildnings-	och	avdelningsnivå.

Utvecklingsområden	
• Inom	flera	 inriktningar	behövs	 fler	docentkompetenta	handledare	som

kan	agera	som	huvudhandledare	inom	forskarutbildningen,
• Könsfördelningen	 inom	ASP-området	 är	 ojämn	 både	 inom	 doktorand-	

och	handledarkollektivet,
• Få	övergripande	aktiviteter	inom	hela	ASP-området,
• Det	finns	potential	att	utveckla	det	sätt	som	vi	arbetar	med	ISP:n	på	för

att	 förenkla	 och	 förtydliga	 både	 planering	 och	 uppföljning	 av
forskarutbildningen,

• Inom	respektive	inriktning,	och	inom	ASP-området	som	helhet,	finns	en
bred	kompetens	och	erfarenhet	kring	de	utmaningar	och	problem	som
kan	uppstå	i	en	forskarutbildningsprocess.	Idag	finns	dock	ingen	struktur
eller	stöd	för	hur	vi	som	handledare	kan	lära	av	varandra	och	dela	med
oss	av	våra	erfarenheter.

Utöver	utvecklingsområdena	ovan	har	det	under	utvärderingen	framkommit	att	
vi	 finner	ASP-området	maskinteknik	mycket	brett,	och	enskilda	doktoranden	kan	
inte	förväntas	ha	kunskaps	om	hela	ämnets	bredd.	Bredden	är	dock	både	en	stor	
styrka	och	en	utmaning.	Vi	har	historiskt	genomfört	få	ASP-övergripande	aktiviteter	
och	seminarier	i	den	omfattning	som	vore	önskvärt,	och	som	också	beskrivs	i	ASP:n.	
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1 Forskarutbildningsämne 

Basdata	
Forskarutbildningsämnet	Maskinteknik	omfattar	följande	inriktningar:	

• Fluida	och	mekatroniska	system	/Fluid	and	Mechatronic	Systems/	SCB	kod	
20399	

• Hållfasthetslära	/Solid	Mechanics/	SCB	kod	20301	
• Konstruktionsmaterial	/Engineering	Materials/	SCB	kod	20599	
• Maskinkonstruktion	/Machine	Design/	SCB	kod	20399	
• Mekanisk	 värmeteori	 och	 strömningslära	 /Applied	 Thermodynamics	 and	

Fluid	Mechanics/	SCB	kod	20306	
• Teknisk	mekanik	/Applied	Mechanics/SCB	kod	20301	

Forskarutbildningen	är	 till	 sin	 helhet	 förlagd	 till	 institutionen	 för	 industriell	 och	
ekonomisk	utveckling	(IEI)	vid	LiU.	Varje	inriktning	har	sin	hemvist	vid	en	avdelning	
med	samma	namn	som	profilen,	bortsett	 från	 inriktningarna	Hållfasthetslära	och	
Teknisk	mekanik	som	båda	bedrivs	av	avdelningen	Mekanik	och	hållfasthetslära.	
Den	SCB-kod	som	anges	för	varje	inriktning	används	i	den	officiella	statistiken	för	
att	redovisa	doktorander	efter	forskningsämne.	I	flera	fall	skulle	mer	är	en	SCB-kod	
kunna	 vara	 tillämplig.	 Den	 allmänna	 studieplanen	 för	 ASP:n	 i	 maskinteknik	
återfinns	via	följande	länk.		
	

Beskrivning av forskarutbildningsämnet och dess vetenskapliga grund 
Forskarutbildningsämnet	maskinteknik	 (Mechanical	 Engineering	på	 engelska)	 är	
ett	 klassiskt	 ämne	 som	 återfinns	 nationellt	 och	 internationellt	 vid	 alla	 större	
lärosäten.	 Nationellt	 är	 det	 dessutom	 praxis	 att	 bedriva	 forskningen	 inom	 mer	
specifika	delområden	motsvarande	de	inriktningar	som	finns	på	LiTH.		
Maskinteknik	är	ett	grundläggande	ingenjörsvetenskapligt	ämne	som	kombinerar	
teknik,	fysik,	materialvetenskap	och	matematik	för	utveckling,	tillverkning	och	drift	
av	 mekaniska,	 eller	 mekatroniska	 system.	 Området	 innefattar	 grundläggande	
vetenskapsområden	 så	 som	 mekanik,	 hållfasthetslära,	 termodynamik,	
materialvetenskap,	och	strukturanalys,	kombinerat	med	mer	tillämpade	områden	
så	 som	 produktutveckling,	 konstruktionsteknik	 och	 produktionsteknik.	
Maskintekniken	utgör	en	hörnsten	i	svensk	och	internationell	industri,	och	ämnet	
har	därför	mycket	stor	betydelse	för	att	bibehålla	och	utveckla	konkurrenskraften	
för	företag	inom	denna	sektor.		

Som	för	de	flesta	ingenjörsvetenskapliga	ämnen	är	matematisk	modellering	
ofta	centralt	 inom	maskintekniken.	Modeller	av	mekaniska	system	och	processer	
utvärderas	 i	 datormiljö,	 och	 validering	 av	 modeller	 görs	 mot	 experiment	 och	
observationer.	 Inom	maskinteknik	 används	 dessa	 kärnkompetenser	 tillsammans	
med	 verktyg	 och	 metoder	 för	 datorstödd	 konstruktion	 och	 produkt-
utvecklingsmetodik	 för	att	utveckla	och	analysera	produkter	och	system	för	hela	
dess	 livscykel.	 Denna	 strävan	 att	 skapa	 hållbara	 och	 resurseffektiva	 produkter	
möjliggörs	av	att	forskningen	inom	området	under	lång	tid	fokuserat	på	utveckling	
av	simuleringsverktyg	tillsammans	med	fördjupad	kunskap	om	materialbeteenden	
och	hur	dessa	skall	modelleras.		
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Sedan	den	industriella	revolutionen	har	maskinteknik	varit	ett	centralt	ämne	
för	 i	 stort	 sett	 all	 industri	 från	 traditionell	 tillverkande	 industri	 och	
energiproduktion	 till	 fordon,	 farkoster,	 robotar	 och	 konsumentprodukter.	
Forskarutbildningsämnet	Maskinteknik	inrymmer	de	inriktningar	som	nämns	ovan	
och	som	beskrivs	nedan.		

Fluida och mekatroniska system 
Ämnet	Fluida	och	mekaniska	system	omfattar	modellering,	simulering,	optimering	
och	 tillståndsövervakning	 för	 utveckling,	 styrning	 och	 diagnostisering	 av	
maskintekniska	 och	 mekatroniska	 system.	 Dessa	 system	 innefattar	 fluida,	
mekaniska,	 elektriska	 och	 senorsortekniska	 delsystem	 samt	 integrerad	
programvara.	

Hållfasthetslära 
Hållfasthetslära	är	i	första	hand	en	grundläggande	vetenskap,	där	stor	vikt	läggs	vid	
begreppsanalysen	och	de	allmänna	mekaniska	principerna.	Ämnet	omfattar	analys	
av	deformationer	och	spänningar	i	lastbärande	konstruktioner.	Dess	tillämpade	del	
ägnas	 åt	 metodik	 för	 analys	 och	 syntes	 av	 spännings-	 och	 deformationstillstånd	
samt	 åt	 dimensioneringsmetodik.	 Hållfasthetsberäkningar	 baserade	 på	 Finita	
Element	Metoden	 utgör	 kärnan	 i	modern	 simuleringsbaserad	produktutveckling,	
där	ämnet	idag	finner	sin	främsta	tillämpning.	

Konstruktionsmaterial 
Ämnet	 Konstruktionsmaterial	 behandlar	 främst	 metalliska	 material	 men	 även	
keramer,	 kompositer	 och	 polymera	material	 för	maskinkonstruktioner,	 sedda	 ur	
materialanvändarens	synpunkt.	Det	innebär	att	de	materialegenskaper,	som	är	av	
betydelse	 ur	 konstruktionsteknisk	 och	 produktionsteknisk	 synpunkt,	 står	 i	
centrum.	 Exempel	 på	 sådana	 egenskaper	 är	 hållfasthet	 och	 bearbetbarhet	 där	
plasticitet,	 utmattning,	 kryp,	 korrosion	 och	 oxidation	 är	 viktiga	 fenomen.	 Focus	
ligger	 på	 att	 undersöka	 kopplingen	 mellan	 materialens	 mikrostruktur	 och	
mekaniska	egenskaper	samt	hur	materialen	påverkas	av	tillverkningsprocesser	och	
användning	ur	ett	komponent	perspektiv.	

Maskinkonstruktion 
Ämnet	 maskinkonstruktion	 befinner	 sig	 i	 skärningspunkten	 mellan	
produktutveckling	 och	 konstruktionsteknik.	 Ämnet	 har	 sin	 grund	 i	 klassisk	
maskinteknik,	 och	 omfattar	 metoder	 och	 verktyg	 för	 produktutveckling,	
konstruktion	 och	 analys	 av	maskiner	 och	 fysiska	 tekniska	 system.	 Föremålet	 för	
forskning	kan	vara	dels	själva	utvecklingsprocessen	i	sig,	metoder	och	verktyg	som	
stödjer	 den,	 och/eller	 utkomsten	 av	 en	 sådan	 process	 dvs.	 det	 fysiska	 tekniska	
systemet.		

Mekanisk värmeteori och strömningslära 
Ämnet	Mekanisk	värmeteori	 och	 strömningslära	befinner	 sig	 i	 skärningspunkten	
mellan	 termodynamik,	strömningslära,	värmeöverföring	och	energiteknik.	Ämnet	
har	sin	grund	i	klassisk	maskinteknik,	och	omfattar	metoder	och	verktyg	för	analys	
och	syntes	av	strömning	och	värmeöverföring	i	och	omkring	olika	objekt.	Föremålet	
för	 forskning	 kan	 vara	 själva	 utvecklingsprocessen	 av	 metoder	 och	 verktyg	
och/eller	utkomsten	av	en	sådan	process;	vid	fallet	av	det	senare	innefattar	arbetet	
i	 regel	 strömnings-	 och/eller	 värmeteknisk	design	av	produkter/system,	 eller	 en	
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sådan	 analys.	 Oavsett	 karaktär	 återfinns	 avhandlingsprojektet	 ofta	 inom	 såväl	
intern-	som	externströmningen.	

Teknisk mekanik 
Mekanik	är	ett	grundläggande	ämne	inom	teknisk	utbildning	och	utgör	en	bas	för	
ett	flertal	tillämpningsområden.	Ämnet	behandlar	makroskopisk	rörelse	hos	fasta	
och	fluida	medier	samt	till	sådan	rörelse	kopplade	fenomen,	och	sträcker	sig	från	
studier	 av	 grundläggande	 principer	 till	 nya	 och	 ingenjörsmässigt	 viktiga	
delområden	som	beräkningsmekanik	och	biomekanik.	

I	 likhet	med	övriga	ingenjörsvetenskapliga	ämnen	är	matematiska	modeller	
centrala	 inom	 teknisk	 mekanik.	 Forskningen	 fokuserar	 på	 att	 etablera	 sådana	
modeller	i	enlighet	med	experiment	och	observationer.	Modellerna	utvärderas	mot	
tillämpade	frågeställningar.	Detta	sker	idag	uteslutande	med	hjälp	av	datorbaserade	
metoder	där	finita	elementmetoden	har	en	särställning.	

Nyckeltal 

Gemensamma	nyckeltal	 utgör	 genomsnittlig	 forskarutbildningstid	 till	 examen,	 se	
tabell	 1	nedan,	 samt	 examen	 inom	 8	 år,	 uppdelat	på	män	 och	 kvinnor,	 och	 som	
återfinns	i	bilaga	1.		

Ur	bilaga	1	framgår	att	34	doktorander	tagit	examen	under	åren	2014-2018,	
5	av	dessa	är	kvinnor.	Av	de	34	doktorerna	har	alla	utom	3	(dessa	är	män)	 tagit	
examen	inom	8	år,	vilket	utgör	94%.	Av	de	som	inte	tagit	examen	inom	8	år	var	två	
industridoktorander,	 och	 en	 institutionsdoktorand	 som	 tog	 ett	 stort	
undervisningsansvar.		Antalet	examina	per	år	är	ca	7	stycken,	och	det	genomsnittliga	
antalet	antagna	doktorander	är	ca	53	st,	 se	bilaga	2.	Antalet	examina	och	antalet	
antagna	doktorander	har	varit	relativt	konstant	sedan	2009.	
Tabell	 1	 Genomströmningen	 för	 doktorander	 antagna	mellan	 åren	 2003-2012	 uppdelat	 på	
män	och	kvinnor.	
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Ur	tabell	1	kan	följande	slutsatser	dras:		
• Under	 perioden	 2003-2012	 antogs	 12	 kvinnor	 och	 77	 män	 till	

forskarutbildningen	i	Maskinteknik.	Rekryteringen	är	således	inte	i	balans	
ur	 ett	 könsperspektiv.	Dock	 återspeglar	den	könsfördelning	 som	 finns	på	
civilingenjörsprogram	 i	 Maskinteknik	 och	 masterprogram	 i	 Mechanical	
Engineering	 i	Sverigie,	 som	utgör	den	största	rekryteringsbasen	bland	de	
doktorander	som	antogs	under	perioden.	

• Kvinnorna	är	snabbare	i	sina	doktorandstudier,	10%	snabbare	till	lic	och	5%	
snabbare	 till	 doktor.	 Dock	 är	 avbrottsfrekvensen	 betydligt	 högre,	 25%	 i	
relation	till	8%.	Här	skall	dock	tas	i	beaktande	att	det	låga	antalet	kvinnor	
gör	statistiken	osäker.	

• Den	 genomsnittliga	 tiden	 till	 licentiat	 (2.0	 respektive	 2,2	 år)	 och	
doktorsexamen	 (4.0	 respektive	 4.2	 år)	 stämmer	 väl	 överens	 med	 den	
nominella	tiden,	vilket	är	positivt.	

• De	avhopp	som	förekommer	sker	relativt	tidigt,	under	det	första	året,	vilket	
är	att	föredra.		

• En	majoritet	 av	de	doktorander	 som	antas	 avslutar	 sin	 forskarutbildning	
med	en	doktorsexamen	inom	den	stipulerade	tiden	plus	5%.	

• Det	 faktum	att	det	bland	de	 som	antogs	 innan	2012	 fortfarande	 finns	 ett	
flertal	 doktorander	 som	 är	 aktiva	 inom	 sin	 forskarutbildning	 behöver	
undersökas	 vidare.	 Aktivitetsgraden	 bland	 dessa	 forskarstuderande	
förefaller	vara	för	låg.		
	

Man	bör	beakta	att	siffrorna	i	tabellen	ovan	kanske	inte	ger	en	helt	korrekt	bild	
av	 de	 verkliga	 förhållandena.	 Exempel	 kan	 vara	 att	 korrekt	 aktivitetsgrad	 inte	
registrerats	 då	 exakt	 undervisningstiden	 kan	 vara	 svår	 att	 mäta.	 Vidare	 kan	
doktorander	antas	inom	en	inriktning,	och	sedan	avsluta	den	utan	examen	för	att	
påbörja	en	utbildning	inom	en	annan	inriktning	och	ta	ut	en	examen	där.		

Slutsatser baserat på nyckeltalen 

Styrkor:		
• Genomströmningen	för	forskarutbildningen	inom	Maskinteknik	är	på	ett	

övergripande	plan	god,	och	tiden	till	examen	följer	den	stipulerade	tiden.	
• De	avhopp	som	finns	sker	tidigt	i	processen.	
• De	flesta	forskarstuderande	tar	examen	inom	8	år,	(94%),	i	de	fall	detta	

inte	 skett	 har	 det	 rört	 sig	 om	 industridoktorander	 (i	 två	 fall)	 och	 en	
institutionsdoktorand	som	undervisat	i	stor	utsträckning.		

Svagheter:		
• Andelen	kvinnor	inom	forskarutbildningen	är	låg	
• Andelen	som	avslutar	sin	forskarutbildning	med	en	doktorsexamen	skulle	

kunna	vara	högre.	
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Utvecklingsområden med avseende på forskarutbildningsämnet 
Forskarutbildningsämnet	Maskinteknik	 vid	LiTH	 är	 omfattande	 och	 har	 en	 stark	
industriförankring	 med	 företag	 så	 som	 Saab,	 Siemens,	 Volvo,	 Scania,	 Sandvik,	
Toyota	etc.	 som	vi	vill	behålla	och	utveckla	ytterligare	genom	fortsatt	samverkan	
med	 det	 omgivande	 näringslivet.	 Forskarämnet	 är	 även	 viktigt	 för	 flera	 stora	
grundutbildningsprogram	vid	LiTH,	bla.	civilingenjörsprogrammen	i	Maskinteknik,	
Design	 och	 Produktutveckling,	 och	 Energi	 Miljö	 Management,	 samt	
mastersprogramen	inom	samma	områden.	Denna	starka	koppling	vill	vi	förstärka	
ytterligare	 för	 att	 säkerställa	 hög	 kvalitét	 och	 konkurrenskraft	 på	 vår	
grundutbildning,	vilket	också	gynnar	forskarutbildningen	och	kunskapspridningen	
till	samhället	i	stort.	

Ämnet	Maskinteknik	 (Mechanical	 Engineering)	 är	 väldefinierat,	 och	 ämnet	
finns	representerat	på	alla	större	tekniska	lärosäten	nationellt	och	internationellt.	
De	olika	inriktningarna	inom	ASP:n	upplever	vi	också	som	väldefinierade,	och	de	har	
sina	motsvarigheter	på	andra	svenska	lärosäten.	Dock	är	ämnet	maskinteknik	brett	
och	de	olika	inriktningarna	har	relativt	olika	karaktär.	Ett	antal	inriktningar	har	ett	
starkare	fokus	på	analys	samt	teoretisk	och	matematisk	beskrivning	av	fysiken	inom	
det	maskintekniska	området,	medan	andra	fokuserar	mer	på	syntes	och	tillämpning	
på	en	mer	övergripande	nivå	där	processer	och	verktyg	för	design	och	konstruktion	
står	mer	 i	 fokus.	 Detta	 innebär	 att	man	 till	 viss	 del	 har	 olika	 syn	 vad	 det	 gäller	
vetenskapliga	 metoder	 och	 arbetssätt,	 varför	 gemensamma	 forskarutbildnings-
kurser	och	seminarieserier	för	hela	ASP:n	inte	har	genomförts	i	större	utsträckning.		

Över	 tid	 har	 antalet	 doktorander	 inom	 de	 olika	 inriktningarna	 varierat	
beroende	 på	 anslag	 och	 rekryteringsunderlag,	 vilket	 utgör	 en	 naturlig	 variation	
inom	 forskningsverksamheten.	 ASP:n	 kan	 vara	 ett	 verktyg	 för	 att	 hjälpa	 till	 att	
överbrygga	 dessa	 variationer,	 exempelvis	 genom	 att	 erbjuda	 en	 större	
forskningsmiljö	 för	 enskilda	 doktorander,	 eller	 gemensamma	 arenor	 för	
handledarkollegiet.		
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2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

De	 generella	 förutsättningarna	 för	 forskarutbildningen	 beskrivs	 i	 bilaga	 5	 och	
baseras	 på	 de	 regelverk,	 riktlinjer	 och	 den	 ansvarsfördelning	 som	 finns	 vid	
Linköpings	 universitet.	 I	 bilagan	 redogörs	 för	 ansvarsfördelningen	 mellan	 LiU	 i	
relation	 till	LiTH	(den	tekniska	 fakulteten),	 IEI	 (den	 institution	där	ASP:n	har	sin	
hemvist),	 och	den	enskilda	avdelningen	där	handledare	och	doktorander	har	 sin	
anställning.	

De	 specifika	 förutsättningarna	 för	 forskarutbildningen	 inom	 ASP-området	
Maskinteknik	beskrivs	 i	detalj	 i	detta	kapitel,	 först	med	utgångspunkt	 i	de	 lokala	
förutsättningarna	 för	 de	 olika	 inriktningarna	 (ex.	 handledar-	 och	 doktorand-
kollegiets	sammansättning),	varefter	följer	de	generella	aspekterna	som	är	lika	för	
hela	ASP:n.		Slutsatser	dras	sedan	på	både	inriktnings-	och	ASP-nivå.		

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens  

Det	totala	antalet	handledare	aktiva	inom	forskarutbildningen	i	Maskinteknik	var	
2018	 54	 stycken	 (varav	 3	 kvinnor),	 se	 bilaga	 4.	 Detta	 antal	 har	 vuxit	 under	 de	
senaste	åren,	och	vi	bedömer	att	det	kommer	att	 fortsätta	växa,	 framförallt	 inom	
antalet	docentkompetenta	handledare.		
I	texten	nedan	redogörs	för	handledar-	och	lärarkompetensen	med	utgångspunkt	

från	 de	 lokala	 förutsättningarna	 inom	 respektive	 inriktning,	 och	 därefter	 följer	
gemensamma	 beskrivningar	 gällande	 för	 hela	 ASP:n.	 Ofta	 förekommer	 dock	 att	
handledare	 inom	 en	 inriktning	 är	 verksamma	 som	 handledare	 inom	 andra	
inriktningar.		
	

Fluida och mekatroniskasystem 
Handledarnas	sammantagna	vetenskapliga	och	pedagogiska	kompetens	
Antalet	aktiva	handledare	vid	utgången	av	2018	var	9	stycken.	

• Av	dessa	handledare	är	3	st	professorer,	3	st	har	docentkompetens	och	5	
st	har	genomgått	pedagogisk	handledarutbildning.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013-2018	27	externa	
forskningsprojekt	bedrivits	med	en	omslutning	om	ca.	34	MSEK	med	
finansiering	från	finansiärer	så	som	Energimyndigheten,	SSF,	Vinnova,	
och	från	näringslivet.		

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013-2018	21	tidskriftsartiklar	
publicerats	och	73	konferenspublikationer	har	presenterats	vid	
internationella	konferenser.		

• Handledarkollegiets	kompetens	täcker	omfattningen	på	inritningen	och	
de	pågående	doktorandprojekten.	
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Hållfasthetslära 
Handledarnas	sammantagna	vetenskapliga	och	pedagogiska	kompetens	
Antalet	aktiva	handledare	vid	utgången	av	2018	var	15	st.	

• Av	dessa	handledare	är	5	st	professorer,	10	st	har	docentkompetens	och	
8	st	har	genomgått	pedagogisk	handledarutbildning.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013–2018	14	externa	
forskningsprojekt	bedrivits	med	en	omslutning	om	ca.	31	MSEK	med	
finansiering	från	finansiärer	så	som	Energimyndigheten,	EU,	SSF,	
Vinnova	och	från	näringslivet.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013–2018	37	tidskriftsartiklar	
publicerats	och	44	konferenspublikationer	har	presenterats	vid	
nationella	och	internationella	konferenser.	

• Handledarkollegiets	 kompetens	 täcker	 väl	 omfattningen	 på	
inriktningarna	och	de	pågående	doktorandprojekten.	

	

Konstruktionsmaterial 
Handledarnas	sammantagna	vetenskapliga	och	pedagogiska	kompetens	
Antalet	aktiva	handledare	vid	utgången	av	2018	var	15	stycken.	

• Av	dessa	handledare	är	6	st	professorer,	8	st	har	docentkompetens	och	
10	st	har	genomgått	pedagogisk	handledarutbildning.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013-2018	45	externa	
forskningsprojekt	bedrivits	med	en	omslutning	om	ca.	46	MSEK	med	
finansiering	från	finansiärer	så	som	Energimyndigheten,	EU,	SSF,	
Vinnova	och	från	näringslivet.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013-2018	106	tidskriftsartiklar	
publicerats	och	105	konferenspublikationer	har	presenterats	vid	
internationella	konferenser.		

• Handledarkollegiets	kompetens	 täcker	väl	omfattningen	på	inritningen	
och	de	pågående	doktorandprojekten.	

	

Maskinkonstruktion 
Handledarnas	sammantagna	vetenskapliga	och	pedagogiska	kompetens	
Antalet	aktiva	handledare	vid	utgången	av	2018	var	9	stycken.	

• Av	dessa	handledare	är	1	st	professor,	3	st	har	docentkompetens	och	7	st	
har	genomgått	pedagogisk	handledarutbildning.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013-2018	37	externa	
forskningsprojekt	bedrivits	med	en	omslutning	om	ca.	29	MSEK	med	
finansiering	från	finansiärer	så	som	Vinnova	och	EU.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013-2018	30	tidskriftsartiklar	
publicerats	och	63	konferenspublikationer	har	presenterats	vid	
nationella	och	internationella	konferenser.	Baserats	på	forskargruppens	
sammansättning	ligger	antalet	publikationer	i	linje	med	traditionen	
inom	ämnet.	

• Handledarkollegiets	kompetens	 täcker	väl	omfattningen	på	inritningen	
och	de	pågående	doktorandprojekten.	
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Mekanisk värmeteori och strömningslära 
Handledarnas	sammantagna	vetenskapliga	och	pedagogiska	kompetens	
Antalet	aktiva	handledare	vid	utgången	av	2018	var	4	stycken.	

• Av	dessa	handledare	är	2	st	professor,	2	st	har	docentkompetens	och	4	st	
har	genomgått	pedagogisk	handledarutbildning.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013-2018	10	externa	
forskningsprojekt	bedrivits	med	en	omslutning	om	ca.	17	MSEK	med	
finansiering	från	finansiärer	så	som	Energimyndigheten,	VR	,	Vinnova	
och	från	näringslivet	(samt	i	samverkan	del	av	KAW	Seeing	Organ	
Function	på	totalt	28	MSEK).	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013-2018	28	tidskriftsartiklar	
publicerats	och	40	konferenspublikationer	har	presenterats	vid	
internationella	konferenser.		

• Handledarkollegiets	kompetens	täcker	omfattningen	på	inritningen	och	
de	pågående	doktorandprojekten.	

Teknisk mekanik 
Handledarnas	sammantagna	vetenskapliga	och	pedagogiska	kompetens	
Antalet	aktiva	handledare	vid	utgången	av	2018	var	7	st.	

• Av	dessa	handledare	är	2	st	professorer,	6	st	har	docentkompetens	och	6	
st	har	genomgått	pedagogisk	handledarutbildning.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013–2018	8	externa	
forskningsprojekt	bedrivits	med	en	omslutning	om	ca.	27	MSEK	med	
finansiering	från	finansiärer	så	som	Energimyndigheten,	EU,	SSF,	
Vinnova,	och	VR.	

• Inom	inriktningen	har	under	åren	2013–2018	55	tidskriftsartiklar	
publicerats	och	20	konferenspublikationer	har	presenterats	vid	
nationella	och	internationella	konferenser.	

• Handledarkollegiets	 kompetens	 täcker	 väl	 omfattningen	 på	
inriktningarna	och	de	pågående	doktorandprojekten.	

	
ASP	gemensamma	förutsättningar	
	
Pedagogisk	kompetens	i	förhållande	till	utbildningen.	
Då	 de	 allra	 flesta	 aktiva	 handledarna	 också	 är	 lärare	 inom	 flera	 civilingenjörs-,	
högskoleingenjörs-	och	masterprogram	vid	LiU,	har	de	erfarenhet	av	pedagogiskt	
arbete	på	alla	utbildningsnivåer	(grund-,	avancerad	och	forskarnivå).	Detta	gör	att	
det	 finns	 stor	 erfarenhet	 av	 olika	 undervisningsformer,	 från	 föreläsningar	 till	
handledning	av	självständiga	projektarbeten.	

För	de	doktorandprojekt	som	sker	 i	nära	samarbete	med	externa	parter	är	
både	industriperspektivet	och	tillämpningarna	centrala	i	forskarutbildningen.	Detta	
behov	har	utbildningen	 tillgodosett	 genom	att	de	 flesta	doktorander	har	 en	 eller	
flera	 handledare	 verksamma	 inom	 industrin,	 allt	 beroende	 på	 deras	
kompetensprofil.	 Dessa	 handledare	 deltar	 också	 aktivt	 i	 forskarutbildningen	 och	
medverkar	som	författare	till	forskningspublikationerna	(sampublikationer).	
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Handledarnas	reella	möjlighet	att	forska	
Möjligheten	 för	 handledarna	 att	 aktivt	 bedriva	 egen	 forskning	 är	 till	 stor	 del	
beroende	 av	 externa	 forskningsanslag,	 både	 från	 offentliga	 finansiärer	 och	 från	
industrin.	 Bland	 de	 förstnämnda	 återfinns	 forskningsfinansiärer	 som	
Vetenskapsrådet	 (VR),	Stiftelsen	 för	strategiska	 forskning	(SSF),	Vinnova	och	EU,	
men	 även	 andra	myndigheter	 som	 Energimyndigheten.	 I	 många	 fall	 deltar	 även	
externa	parter	från	industrin	som	medsökande.	

Majoriteten	av	handledarna	är	aktiva	som	egna	forskare,	och	bedriver	egen	
forskningsverksamhet	 och	 medverkar	 aktivt	 i	 forskningsprojekt	 samt	 att	 söka	
forskningsfinansiering.	Det	finns	dock	ett	fåtal	aktiva	handledare	som	inte	är	aktiva	
som	egna	forskare,	detta	på	grund	av	att	andra	arbetsuppgifter,	ofta	undervisning,	
tar	upp	tiden.	Dessa	behöver	beredas	mer	tid	till	egen	forskning.	

Grundfinansieringen	 för	 forskningen	minskar	över	 tiden,	vilket	riskerar	att	
leda	 till	 allt	 mer	 specialiserade	 forskarutbildningar	 relaterade	 till	 specifika	
industriella	utmaningar.	Denna	balans	måste	hanteras	 inom	ASP:n.	Det	 ger	 även	
mindre	utrymme	för	de	forskare	som	inte	varit	lyckosamma	i	att	söka	externa	medel	
att	utvecklas	som	egna	forskare.	
	
Hur	arbetar	utbildningen	för	att	långsiktigt	säkerställa	tillräckliga	lärar-	och	
handledarresurser	
Det	har	inom	utbildningen	totalt	under	senare	år	anställts	fler	tillsvidareanställda	
för	att	säkerställa	tillräckliga	lärar-	och	handledarresurser.	Flera	av	de	handledare	
som	nu	inte	har	docentkompetens	kommer	söka	docentur	vid	LiTH	de	kommande	
åren.	 Dessutom	 uppmuntras	 aktiva	 och	 potentiella	 handledare	 att	 gå	 den	
pedagogiska	 forskarhandledarutbildningen.	Utöver	detta	 finns	det	 välfungerande	
samarbeten	 mellan	 olika	 inriktningar	 så	 som	 till	 exempel	 Hållfasthetslära	 och	
Konstruktionsmaterial	 samt	 mellan	 Maskinkonstruktion	 och	 Fluida	 och	
mekatroniska	system	som	förstärker	lärar-	och	handledarresurserna	än	mer.	
	
Hur	har	stabiliteten	i	lärar-	och	handledarresurser	sett	ut	över	tid,	och	hur	ser	
framtiden	ut?	
Stabiliteten	 i	 lärar-	 och	 handledarresurser	 har	 varierat	 över	 tid,	 men	 under	 de	
senaste	5	åren	har	antalet	aktiva	handledare	med	anställning	vid	LiU	totalt	sett	ökat.	
I	 framtiden	 ser	 antalet	 aktiva	 handledare	 ut	 att	 variera	mindre	 även	 om	 antalet	
förväntas	öka	något.	
	
Principer	för	handledarbyte	
Utbildningen	skall	se	till	att	de	forskarstuderande	kan	byta	handledare	vid	behov.	
Principen	är	 att	 tillsammans	med	 forskarstudierektor	 lösa	 handledarbyten	 inom	
handledarkollegiet	 på	 respektive	 inriktning.	 Formaliteter	 kring	 handledarbyten	
hanteras	 på	 institutionsnivå	 av	 prefekturen,	 forskarutbildningsstudierektor	 och	
administrativt	ansvarig	för	forskarutbildningen.		

Generellt	 finns	 en	 bred	 grupp	 med	 handledare	 med	 överlappande	
kompetenser	vilket	möjliggör	för	doktoranderna	att	byta	handledare.	I	det	enskilda	
fallet	 kan	 huvudhandledarbyte	 begränsas	 av	 antalet	 handledare	 med	
docentkompetens	inom	respektive	inriktning,	samt	deras	kompetens	i	relation	till	
forskningsprojektet.	 Dock	 har	 samtliga	 inriktningar	minst	 tre	 docentkompetenta	
handledare,	varför	byte	av	huvudhandledare	har	kunnat	ske,	och	vid	dessa	tillfällen	
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har	den	forskarstuderande	kunnat	få	en	ny	huvudhandledare	inom	inriktningen.	Det	
händer	även	att	bihandledare	byts	ut	eller	läggs	till,	detta	beroende	på	om	någon	
speciell	 kompetens	 behövs	 i	 forskarutbildningen,	 vilket	 inkluderar	 kompetenta	
personer	utanför	inriktning	och/eller	LiU.	
	
Sammanfattning.	Styrkor/svagheter	och	utvecklingsområden	
Lärar-	och	handledarresurserna	vid	utbildningen	bedöms	vara	goda	och	ser	
ut	 att	 förstärkas	 framöver	 både	 i	 antal	 lärare	 och	 i	 deras	 kompetens,	 tex.	
pedagogisk	handledarutbildning	och	docentkompetens.		
	
Styrkor:	

• Det	 totala	 antalet	 aktiva	 handledare	 täcker	 väl	 antalet	
forskarstuderande	 inom	 utbildningen.	 Inom	 ASP-området	
Maskinteknik	var	det	2018	47	aktiva	handledare	till	53	doktorander.	

• Kompetensen	inom	handledarkollegiet	är	både	djup	och	bred	nog	för	
att	täcka	forskarutbildningens	behov.	

• Majoriteten	 aktiva	 handledare	 bedriver	 egen	 forskning	 och	 söker	
forskningsmedel.	

	
Svagheter:	

• Det	relativt	låga	antalet	handledare	med	docentkompetens	inom	vissa	
inriktningar	(dock	alltid	minst	3)	ses	som	en	risk,	då	det	endast	finns	
ett	fåtal	tänkbara	huvudhandledare.	Dock	är	flera	juniora	forskare	på	
god	väg	mot	docentur	vid	de	inriktningar	som	har	få	docenter.	

• Samtliga	 aktiva	 handledare	 är	 inte	 aktiva	 forskare.	 Dessa	 behöver	
beredas	mer	forskningstid.	

• Beroendet	av	extern	industrirelaterad	finansiering	utgör	en	risk.	Dels	
måste	 balansen	mellan	 tillämpad	 forskning	 och	 vetenskapligt	 djup	
säkerställas	inom	varje	enskilt	forskningsprojekt	samt	inom	ASP:n	i	
stort.	Dessutom	utgör	det	stora	behovet	av	extern	medfinansiering	en	
finansiell	risk.		

• Könsfördelningen	 inom	 handledarkollegiet	 är	 inte	 balanserad	 då	
endast	3	handledare	av	54	är	kvinnor.	Vid	all	typ	av	rekrytering,	från	
grundutbildning,	 till	 forskarutbildning,	 post-doc	 och	 vid	
tillsvidareanställning	måste	vi	jobba	aktivt	med	att	denna	fördelning.		

• Handledarkompetensen	 får	 betraktas	 som	 god	 på	 samtliga	
inriktningar,	 dock	 saknas	 organiserade	 forum	 för	 utbyte	 av	
erfarenheter	och	idéer	mellan	handledarna	på	hela	ASP:n.		
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2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Det	totala	antalet	doktorander	antagna	till	forskarutbildningen	i	Maskinteknik	var	
2018	53	stycken	(4	kvinnor).	En	förteckning	över	antagna	doktorander	vid	utgången	
av	 2018	 återfinns	 i	 bilaga	 3.	 Antalet	 doktorander	 har	 varit	 relativt	 konstant	 de	
senaste	åren,	och	mellan	2010-2018	har	den	varierat	mellan	47	och	58	stycken,	se	
bilaga	2.		
I	 texten	nedan	 redogörs	 för	 forskarutbildningsmiljön	 först	med	 utgångspunkt	

från	 de	 lokala	 förutsättningarna	 inom	 respektive	 inriktning,	 varefter	 följer	
gemensamma	beskrivningar	gällande	för	hela	ASP:n.			
I	 texten	 för	 respektive	 inriktning	 har	 i	 möjligaste	 mån	 försökt	 beskrivas	 de	

verkliga	 förhållandena,	vilket	 innebär	att	det	inte	alltid	stämmer	överens	med	de	
siffror	som	hämtas	ur	universitetets	stödsystem.		
	

Fluida och mekatroniskasystem 
Doktorandgruppens	sammansättning	
Antalet	aktiva	doktorander	vid	utgången	av	2018	var	8	stycken,	se	bilaga	3.	

• Doktorandgruppens	 storlek	 har	 varierat	 mellan	 7	 och	 12	 under	 de	
senaste	8	åren.	Varje	år	antas	ca	2	doktorander	till	forskarutbildningen.		

• Av	 de	 aktiva	 doktoranderna	 är	 för	 närvarande	 2	 industridoktorander	
med	sin	huvudsakliga	anställning	inom	svensk	industri.		

• Könsfördelningen	i	doktorandgruppen	är	ojämn,	och	förnärvarande	är	1	
doktorand	kvinna.	

	
Forskarutbildningsmiljön	

• Antalet	doktorander	och	aktiva	handledare	i	den	lokala	miljön	är	ca	15	
personer.		

Hållfasthetslära 
Doktorandgruppens	sammansättning	
Antalet	aktiva	doktorander	vid	utgången	av	2018	var	8	stycken,	se	bilaga	3.	

• Doktorandgruppens	storlek	har	vuxit	den	senaste	åren,	från	1	doktorand	
2009	till	8	doktorander	vid	utgången	av	2018.	I	medeltal	har	inriktningen	
Hållfasthetslära	haft	5	aktiva	doktorander	under	samma	period.	

• Av	de	 aktiva	doktoranderna	på	avdelningen	är	 i	 genomsnitt	 2	stycken	
industridoktorander	 med	 sin	 huvudsakliga	 anställning	 inom	 svensk	
industri.	De	övriga	är	anställda	vid	IEI.		

• Samtliga	doktorander	är	män.	
	

Forskarutbildningsmiljön	
• Antalet	 doktorander	 och	 aktiva	 handledare	 i	 den	 lokala	 miljön	 är	 23	

personer.	 Samtliga	 personer	 inom	 inriktningen	 Hållfasthetslära	 är	
verksamma	 vid	 avdelningen	 Mekanik	 och	 hållfasthetslära	 som	 även	
omfattar	 inriktningen	 Teknisk	 mekanik.	 Om	 inriktningarna	 räknas	
samman	ökar	den	lokala	miljön	till	ca	30	personer.			
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Konstruktionsmaterial 
Doktorandgruppens	sammansättning	
Antalet	aktiva	doktorander	vid	utgången	av	2018	var	12	stycken,	se	bilaga	3.	

• Doktorandgruppens	storlek	har	varit	relativt	konstant	under	den	senaste	
5-årsperioden	 med	 11-12	 aktiva	 doktorander.	 Varje	 år	 antas	 ca	 2	
doktorander	 och	 1-2	 disputationer	 sker	 årligen	 inom	 inriktningen,	 se	
bilaga	2.	

• Av	 de	 aktiva	 doktoranderna	 är	 i	 genomsnitt	 2	 stycken	
industridoktorander	 med	 sin	 huvudsakliga	 anställning	 inom	 svensk	
industri,	och	de	övriga	är	anställda	vid	IEI.		

• Könsfördelningen	 i	doktorandgruppen	är	ojämn,	 och	 förnärvarande	är	
bara	1	doktorand	kvinna.	

	
Forskarutbildningsmiljön	

• Antalet	doktorander	och	aktiva	handledare	i	den	lokala	miljön	är	ca	25	
personer,	vilket	bedöms	som	en	tillräckligt	stor	grupp	 för	att	skapa	en	
dynamisk	 forskarmiljö	 som	 säkerställer	 hög	 kvalité	 inom	
forskarutbildningen.		

Maskinkonstruktion 
Doktorandgruppens	sammansättning	
Antalet	aktiva	doktorander	vid	utgången	av	2018	var	10	stycken,	se	bilaga	3.	

• Doktorandgruppens	storlek	har	varit	relativt	konstant	under	den	senaste	
5-årsperioden	 med	 ca	 9	 aktiva	 doktorander.	 Varje	 år	 antas	 ca	 2	
doktorander	 och	 1-2	 disputationer	 sker	 årligen	 inom	 inriktningen,	 se	
bilaga	2.	

• Av	 de	 aktiva	 doktoranderna	 är	 i	 genomsnitt	 2	 stycken	
industridoktorander	 med	 sin	 huvudsakliga	 anställning	 inom	 svensk	
industri,	och	de	övriga	är	anställda	vid	IEI.		

• Könsfördelningen	 i	doktorandgruppen	är	ojämn,	 och	 förnärvarande	är	
bara	2	av	9	doktorander	kvinnor.	

	
Forskarutbildningsmiljön	

• Antalet	doktorander	och	aktiva	handledare	i	den	lokala	miljön	är	knappt	
20	personer,	vilket	bedöms	som	en	tillräckligt	stor	grupp	för	att	skapa	en	
dynamisk	 forskarmiljö	 som	 säkerställer	 hög	 kvalité	 inom	
forskarutbildningen.		
	

Mekanisk värmeteori och strömningslära 
Doktorandgruppens	sammansättning	
Antalet	aktiva	doktorander	vid	utgången	av	2018	var	5	stycken,	se	bilaga	3.	

• Doktorandgruppens	storlek	har	varierat	under	den	senaste	årsperioden	
med	ca	5	aktiva	doktorander	i	genomsnitt.	Varje	år	antas	i	ca	1	doktorand.		

• Av	 de	 aktiva	 doktoranderna	 är	 för	 närvarande	 2	 industridoktorander	
med	sin	huvudsakliga	anställning	inom	svensk	industri.	En	av	dessa	är	
helt	placerad	vid	LiU	förnärvarande.		
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• Könsfördelningen	 i	doktorandgruppen	är	ojämn,	 och	 förnärvarande	är	
samtliga	doktorander	män.	

	
Forskarutbildningsmiljön	

• Antalet	doktorander	och	aktiva	handledare	i	den	lokala	miljön	är	ca	10	
personer,	 dock	 finns	 ett	 nära	 samverkan	 med	 Tino	 Ebbers	
forskningsgrupp	 på	 medicinska	 fakulteten	 med	 ytterligare	 ett	 10	 tal	
forskare.		

	

Teknisk mekanik 
Doktorandgruppens	sammansättning	
Antalet	aktiva	doktorander	vid	utgången	av	2018	var	4	stycken,	se	bilaga	3.	

• Doktorandgruppens	 storlek	har	 varierat	under	åren,	 från	 som	minst	1	
doktorand	till	7	stycken,	med	i	medeltal	ca	5	doktorander.	

• Samtliga	doktorander	är	anställda	vid	IEI.		
• Samtliga	doktorander	män.	

	
Forskarutbildningsmiljön	

• Antalet	 doktorander	 och	 aktiva	 handledare	 i	 den	 lokala	 miljön	 är	 11	
personer.	 Samtliga	 personer	 inom	 inriktningen	 Teknisk	 mekanik	 är	
verksamma	 vid	 avdelningen	 Mekanik	 och	 hållfasthetslära	 som	 även	
omfattar	 inriktningen	 Hållfasthetslära.	 Om	 inriktningarna	 räknas	
samman	ökar	den	lokala	miljön	till	ca	30	personer.			

	
ASP	gemensamma	förutsättningar	
	
Doktorandgruppens	sammansättning	

• Åldersspannet	 inom	 doktorandgruppen	 varierar	mellan	 25	 och	 50	 år,	
med	 tyngdpunkt	 i	 det	 lägre	 området.	 Doktoranderna	 anställda	 vid	
institutionen	tenderar	också	att	vara	yngre	än	industridoktoranderna.		

• Majoriteten	 av	 doktoranderna	 har	 en	 civilingenjörsexamen	 eller	
motsvarande	inom	det	maskintekniska	området.	Dock	syns	en	trend	att	
det	 under	 de	 senare	 åren	 även	 antagits	 doktorander	med	 flygteknisk	
bakgrund,	 eller	 från	 civilingenjörsprogrammet	 Design	 och	
produktutveckling,	 samt	 från	 de	 internationella	 masterprogrammen	
inom	motsvarande	områden.	Ett	fåtal	doktorander	har	en	civilingenjörs-	
eller	masterexamen	inom	ämnet	teknisk	fysik	eller	motsvarande.	

• Vad	 det	 gäller	 språklig	 bakgrund	 är	 en	 majoritet	 svensktalande,	 men	
doktorandgruppen	 består	 typiskt	 av	 studenter	 från	 ett	 flertal	 länder	
inom	Europa	 samt	 från	Mellanöstern	och	Asien.	 Samtliga	doktorander	
talar	engelska.	

	
Forskarutbildningsmiljön	

• Inom	 forskarutbildningen	 i	 Maskinteknik	 erbjuds	 för	 tillfället	 ca	 20	
doktorandkurser	 med	 kursplaner	 fastställda	 av	 IEI:s	
forskarutbildningsråd.	Kurserna	ges	kontinuerligt	beroende	på	behov.	
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• Utöver	den	 lokala	miljön	är	de	 flesta	doktoranderna	anslutna	 till	olika	
nätverk	 och	 forskarskolor.	 Exempelvis	 är	 de	 doktorander	 som	 är	
verksamma	 inom	 flygområdet	 ansluta	 till	 SARC-nätverket	 (Swedish	
Aeronautical	 Research	 Centre).	 Doktorander	 verksamma	 inom	
produktutvecklings-	 eller	 produktionsområdet	 är	 anslutna	 till	
forskarskolan	 Padok.	 	 Inom	 materialområdet	 ingår	 flera	 av	 de	
forskarstuderande	 i	 en	 eller	 flera	 forskarskolor/doktorandnätverk,	
vilket	inkluderar	forskarskolorna	Agora	Materiae	(LiU),	SwedNess	(SSF)	
och	CAM2	doktorandnätverk.	

• Handledarkollegiet	 är	 också	 aktivt	 i	 olika	 nationella	 nätverk	 så	 som,	
CAM2,	 Utmattningsnätverket	 i	 Sverige	 (UTMIS),	 Konsortium	
Materialteknik	 för	 Termiska	 Energiprocesser	 (KME),	 Svenska	
Föreningen	 för	 Materialteknik	 (SFMT),	 Produktutvecklingsakademin,	
Produktionsakademin,	Nationalkommittén	för	mekanik,		Swedish	Society	
of	 Biomechanics,	 International	 Society	 of	 Biomechanics,	 The	 Strategic	
Research	Network	in	Circulation	and	Metabolism	(LiU-CircM).	

• Inom	 forskarutbildningsämnet	 är	 vi	 aktiva	 i	 större	 forskningsprojekt,	
exempelvis	 EU-projekten	 Flexturbine,	 Turboreflex,	 DevTMF,	 och	
AddMan,	samt	även	nationella	kompetenscentrum	så	som	CAM2.		

• De	industripartners	som	vi	har	nära	samarbeten	med	utgör	också	viktiga	
nätverk	 i	 forskarutbildningsmiljön.	 Bland	 de	 större	 företagen	 kan	
nämnas	ABB,	Epiroc,	Höganäs,	GKN,	Rolls-Royce,	SAAB,	Sandvik,	Scania,	
SECO,	SIEMENS,	Volvo	AB,	Volvo	Car	mfl.	Nätverket	innehåller	även	ett	
stort	antal	SME:er	och	mjukvaruutvecklare.	

• Doktorander	 inom	 industrirelaterade	 projekt	 gör	 oftast	 en	 eller	 flera	
kortare	praktikperioder	om	2-3	veckor	på	respektive	företag	för	att	på	så	
sätt	 knyta	 kontakter	 och	 få	 en	 fördjupad	 kunskap	 kring	 de	
frågeställningar	som	hanteras	inom	forskningsprojektet.	

• Alla	 nätverk	 ovan	 erbjuder	 ett	 stort	 utbud	 av	 doktorandkurser	 och	
aktiviteter	så	som	seminarier	och	konferenser	som	doktoranderna	tar	del	
av	på	nationell	 och	 internationell	 nivå.	De	 flesta	doktorander	 läser	 ett	
flertal	doktorandkurser	som	arrangeras	inom	nätverken	ovan.	De	aktiva	
forskarna	verkar	också	som	lärare	inom	både	lokala	doktorandkurser	så	
väl	som	på	de	kurser	som	anordnas	av	de	nationella	nätverken.	Detta	gör	
att	de	forskarstuderande	erhåller	en	mångfacetterad	bild	av	forsknings-
området,	och	kan	ta	del	av	relevanta	frågeställningar	från	andra	lärosäten	
samt	från	näringslivet.	

• De	 flesta	 industridoktorander	 som	 är	 antagna	 till	 forskarutbildningen	
spenderar	typiskt	ett	antal	dagar	(2-3)	varje	vecka	på	universitet.	På	så	
vis	 blir	 industridoktoranderna	 en	naturlig	 del	 i	 forskarmiljön	 och	 kan	
både	ta	del	av	den	traditionella	akademiska	verksamheten,	samt	berika	
densamma	 med	 ett	 industriellt	 perspektiv.	 Vissa	 industridoktorander	
har	sin	anställning	långt	från	Linköping,	och	då	kan	det	vara	svårare	att	
spendera	tid	i	den	akademiska	miljön.	Dessa	forskarstuderande	får	dock	
en	 större	 förståelse	 för	 de	 frågeställningar	 som	 de	 ställs	 inför	 ur	 ett	
industriellt	 perspektiv.	 En	 utmaning	 för	 industridoktorander	 är	 att	 de	
slits	mellan	sin	forskarutbildning	och	sina	arbetsuppgifter	på	företaget,	
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detta	då	de	flesta	industridoktorander	bedriver	sin	forskarutbildning	på	
deltid.	Det	kan	även	uppstå	målkonflikter	mellan	 industriföretaget	och	
akademin	 avseende	 avhandlingens	 inriktning	 och	 vad	 som	 skall	
publiceras	och	när.	I	ett	historiskt	perspektiv	har	balansgången	mellan	
ovanstående	 för-	 och	 nackdelar	 alltid	 kunnat	 upprätthållas	 genom	 att	
doktorandprojekten	 alltid	 inbegriper	 frekventa	 forskningsmöten	 med	
handledarna.	

• Många	av	de	handledare	som	är	adjungerade	vid	LiU	är	typiskt	på	LiU	
någon	 tid	 varje	 vecka	 då	 de	 sköter	 sina	 undervisnings-	 och	
forskningsåtaganden.	Dessutom	är	ofta	den	huvudsakliga	anställningen	
utanför	LiU	inom	ett	område	som	är	centralt	för	både	den	undervisning	
och	forskning	som	de	är	inblandade	i.	Därför	finns	stora	synergivinster	i	
samverkan	med	de	adjungerade	forskarna.	

• Över	tid	har	antalet	doktorander	inom	de	olika	inriktningarna	varierat	
beroende	 på	 anslag	 och	 rekryteringsunderlag.	Handledarkompetensen	
har	dock	alltid	varit	tillfredställande,	och	 intilliggande	 inriktningar	och	
avdelningar	säkerställer	en	forskningsmiljö	med	kurser,	seminarier	etc.	
så	att	den	enskilda	doktoranden	alltid	är	del	av	en	större	miljö,	vilket	är	
styrka	inom	ASP:n.	

	
Avhandlingarnas	kvalitet	och	sammanställning	
Ansvaret	för	att	avhandlingen	håller	tillräcklig	kvalitet	ligger	på	handledarna	och	
särskilt	 ansvar	 har	 huvudhandledaren.	 Handledarna	 har	 detaljkunskapen	 och	
områdesöversikten	 som	 krävs	 för	 att	 bedöma	arbetets	 vetenskapliga	 kvalitet.	
Denna	kunskap	 får	handledarna	genom	egen	återkommande	publicering	inom	
forskningsfältet	 och	 genom	 de	 peer-review-uppdrag	 handledarna	 får	 av	
tidskrifter	och	forskningsfinansiärer,	samt	att	agera	som	opponent	och	medlem	i	
betygsnämnder	vid	andra	lärosäten,	nationellt	och	internationellt.		
	

• Doktorsavhandlingarna	 inom	 området	 Maskinteknik	 är	 uteslutande	
sammanläggningsavhandlingar	 som	 består	 av	 ett	 antal	 publicerade	
artiklar.	 En	 typisk	 avhandling	 har	 minst	 två	 publicerade	 peer-review	
granskade	tidskriftsartiklar	samt	ytterligare	2-3	peer-review	granskade	
konferensartiklar	 eller	 inskickade	 tidskriftsartiklar.	 Således	 är	 det	
vetenskapliga	bidraget	 reviewgranskat	på	 en	 internationell	 nivå	 innan	
avhandlingarna	läggs	fram.		

• En	annan	viktig	faktor	i	kvalitetsarbetet	är	nationella	och	internationella	
konferenser.	De	forskarstuderande	åker	på	ett	flertal	konferenser	under	
sin	forskarutbildning	och	presenterar	sin	forskning,	både	nationellt	och	
internationellt.	 	 Vid	 konferenserna	 granskas	 arbetet	 implicit	 av	 andra	
ledande	 forskare	 inom	 fältet.	Doktoranden	kan	då	upptäcka	 svagheter	
och	brister	under	processen.		

• Utöver	 ovan	 nämnda	 granskningar	 gör	 fakulteten	 och	 den	 utsedda	
opponenten	och	betygsnämnden	en	granskning	av	avhandlingen	 innan	
den	tillåts	läggas	fram	för	disputation.	

• En	 övervägande	 majoritet	 av	 doktoranderna	 avlägger	 dessutom	 en	
licexamen	 innan	 disputationen	 där	 en	 opponent	 utanför	 institutionen	
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genomlyser	avhandlingen	och	där	betygsförättaren/examinator	hämtas	
från	institutionen	men	utanför	den	egna	avdelningen.	

• Inom	 respektive	 inriktning	 finns	 seminarieserier	 där	 de	
forskarstuderande	presenterar	sin	aktuella	forskning	vid	ett	seminarium	
minst	 en	 gång	 per	 år.	 Genom	 dessa	 seminarier	 sker	 en	 formativ	
bedömning	 av	 doktorandens	 arbete	 kontinuerligt	 under	 hela	
utbildningen.		

	
	
Slutsatser	
Styrkor:		

• Stor	och	stabil	doktorandgrupp	med	bra	bredd,	avseende	kompetenser	
och	bakgrund.		

• Stort	aktivt	nätverk	för	både	doktorander	och	handledare.	
• Stor	samlad	formell	kompetens	
• Stort	nätverk	med	industripartners	och	många	externa	handledare	som	

bidrar	med	ett	industriperspektiv.	
• Mycket	 gott	 forskningssamarbete	 mellan	 ett	 flertal	 av	

inriktningarna/avdelningarna.		
• Totalt	 sett	 en	 stor	 forskningsmiljö	 med	 både	 stor	 doktorand-	 och	

handledargrupp.	
• En	god	ekonomi	på	de	 avdelningar	där	 forskarutbildningarna	bedrivs,	

vilket	möjliggör	deltagande	på	konferenser	med	mera.	
• Kvalitetssäkringen	av	avhandlingar	anses	vara	god	då	den	är	kontinuerlig	

över	 utbildningen	 samt	 innefattar	 att	 fler	 utöver	 handledarna	 ger	
återkoppling	på	arbetet	

Svagheter:		
• Dålig	 balans	 mellan	 könen.	 Kvinnliga	 doktorander	 och	 forsknings-

handledare	är	underrepresenterade.	Detta	är	en	konsekvens	av	att	det	är	
få	 kvinnor	 på	många	 av	de	 utbildningar	 vi	 rekryterar	 ifrån,	 och	 att	 få	
kvinnor	väljer	att	disputera	inom	området.	Framtida	nyrekrytering	ger	
oss	möjligheten	att	arbeta	med	denna	fråga	för	att	på	sikt	kunna	öka	det	
kvinnliga	deltagandet.	

• Forskarutbildningsämnet	Maskinteknik	är	brett,	och	den	samverkan	som	
beskrivs	ovan	finns	inte	inom	hela	ämnet.	Kunskapen	om	helheten	och	av	
all	 forskning	 inom	 ASP-området	 maskinteknik	 är	 låg	 inom	
handledargruppen.	Exempelvis	finns	täta	kopplingar	mellan	doktorander	
och	 handledare	 inom	 inriktningarna	 Mekanik,	 Hållfasthetslära	 och	
Konstruktionsmaterial,	och	mellan	Fluida	och	Mekatroniska	system	och	
Maskinkonstruktion,	 men	 inte	 över	 hela	 området.	 Det	 finns	 därför	
potential	att	stärka	den	redan	befintliga	samverkan,	och	att	 identifiera	
nya	områden	och	metoder	för	samverkan.			
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3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 

Inom	 forskarutbildningsämnet	Maskinteknik	bedrivs	utbildningen	huvudsakligen	
på	respektive	avdelning	där	doktoranden	är	anställd	och	har	sin	huvudhandledare.	
För	 varje	 doktorand	 upprättas	 en	 individuell	 studieplan	 inom	 en	månader	 efter	
påbörjandet	av	utbildningen.	Studieplanen	beskriver	i	detalj	hur	utbildningen	skall	
genomföras	och	hur	målen	 i	 högskoleförordningen	 säkerställs.	 I	den	 individuella	
studieplanen	 beskrivs	 de	 två	 huvudsakliga	 aktiviteterna,	 handledning	 och	 det	
självständiga	 forskningsarbetet,	 tillsammans	 med	 andra	 aktiviteter	 som	 kurser,	
konferenser,	 seminarier,	 undervisning	 och,	 i	 förekommande	 fall,	 industripraktik.	
Samtliga	 doktorander	 presenterar	 också	 en	 licentiatavhandling	 eller	 har	 ett	
halvtidsseminarium	lite	drygt	halvvägs	genom	utbildningen.	

Doktorsexamen	 omfattar	 240	 högskolepoäng.	 Avhandlingen	 skall	 antingen	
vara	 en	 sammanläggningsavhandling	 eller	 en	 monografi	 omfattande	 150–180	
högskolepoäng.	I	praktiken	är	den	förstnämnda	varianten	helt	dominerande	inom	
forskarutbildningsämnet	 och	 avhandlingen	 innehåller	 normalt	 fyra	 till	 sex	
vetenskapliga	 artiklar,	 varav	 minst	 två	 skall	 vara	 accepterade	 för	 publicering	 i	
internationellt	 erkända	 tidskrifter	 med	 peer-review-förfarande.	 Utöver	
avhandlingsarbetet	 ingår	 doktorandkurser	 motsvarande	 60–90	 högskolepoäng.	
Den	exakta	fördelningen	mellan	avhandlingsarbete	och	doktorandkurser	regleras	i	
ISP:n.	

Licentiatexamen	 omfattar	 120	 högskolepoäng	 uppdelat	 på	 ett	
avhandlingsarbete	 motsvarande	 80	 högskolepoäng	 och	 doktorandkurser	
motsvarande	40	högskolepoäng.	

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

Nedan	följer	en	sammanställning	av	hur	forskarutbildningen	säkerställer	att	målen	
för	 licentiat-	 och	 doktorsexamen	 i	 högskoleförordningen	 uppfylls.	 Först	 beskrivs	
lärandeaktiviteter	 och	 andra	 moment	 som	 kopplar	 till	 respektive	 mål.	 Därefter	
beskrivs	 hur	 den	 individuella	 studieplanen	 används	 för	 att	 dokumentera	
måluppfyllelsen	och	hur	den	bidrar	till	att	kvalitetssäkra	utbildningen.				
	

Examensmål för doktorsexamen 
	
	

Mål	 1:	 ”visa	 brett	 kunnande	 inom	 och	 en	 systematisk	 förståelse	 av	
forskningsområdet	 samt	 djup	 och	 aktuell	 specialistkunskap	 inom	 en	
avgränsad	del	av	forskningsområdet”	
	
Doktoranderna	får	sin	systematiska	förståelse	för	forskningsområdet	genom	
att	delta	i	kurser	och	konferenser.	Förståelsen	för	forskningsområdet	stärks	
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också	 av	 deltagande	 i	 seminarier	 och	 presentationer,	 både	 internt	 på	
avdelningen	samt	i	andra	sammanhang	inom	och	utanför	institutionen.	För	de	
universitetsanställda	doktoranderna	bidrar	även	deltagandet	i	undervisning	
på	grundutbildningen	till	en	fördjupad	förståelse	för	ämnets	grundläggande	
struktur	och	framställning.	

Specialistkunskapen	 erhåller	 doktoranden	 huvudsakligen	 genom	 att	
arbeta	 med	 sin	 egen	 forskning,	 skriva	 vetenskapliga	 artiklar	 och	 delta	 i	
konferenser.	 De	 områdesspecifika	 doktorandkurserna	 stödjer	 också	 detta	
mål.	

Målet	examineras	via	kurser,	publikationer	och	avhandlingsarbetet.	
	 	

Mål	2:	”visa	förtrogenhet	med	vetenskaplig	metodik	i	allmänhet	och	med	
det	specifika	forskningsområdets	metoder	i	synnerhet”	
	
Förtrogenhet	 med	 allmän	 vetenskapsmetodik	 erhåller	 samtliga	
doktoranderna	genom	att	läsa	de	fakultetsspecifika	kurserna	Forskningsetik	
och	 Vetenskapsteori.	 I	 många	 fall	 förstärkas	 detta	 också	 genom	 att	
doktoranderna	 ingår	 i	 projekt	 som	 är	 multidisciplinära.	 Exempelvis	 får	
doktorander	 som	 forskar	 inom	 biomekanik	 en	 naturlig	 exponering	 mot	
medicinska	vetenskaper	och	deras	forskningsmetoder.	Ytterligare	exempel	är	
doktorander	 inom	 Konstruktionsmaterial	 som	 ingår	 i	 forskarskolan	 Agora	
Materiae	vid	IFM.		

Kunskapen	 om	 de	 specifika	metoderna	 i	 forskningsområdet	 erhåller	
doktoranden	 huvudsakligen	 på	 tre	 sätt:	 genom	 den	 kontinuerliga	
interaktionen	 mellan	 handledare	 och	 doktorand,	 genom	 att	 läsa	
ämnesspecifika	 metodkurser,	 och	 genom	 att	 arbeta	 med	 den	 egna	
forskningsprocessen.	 Det	 sistnämnda	 innefattar	 att	 studera	 litteraturen	 på	
området,	 arbeta	 med	 den	 egna	 forskningen	 och	 att	 skriva	 och	 publicera	
vetenskapliga	artiklar	och	delta	i	konferenser	samt	seminarier.	

Målet	examineras	via	kurser,	publikationer	och	avhandlingsarbetet.	
	
Mål	 3:	 ”visa	 förmåga	 till	 vetenskaplig	 analys	 och	 syntes	 samt	 till	
självständig	 kritisk	 granskning	 och	 bedömning	 av	 nya	 och	 komplexa	
företeelser,	frågeställningar	och	situationer”	

	
Doktoranden	 övas	 i	 vetenskaplig	 analys	 och	 syntes	 i	 det	 dagliga	
forskningsarbetet.	De	fysikaliska	och	matematiska	lagar	som	ligger	till	grund	
för	 analyser	 inom	maskintekniken	är	 formulerade	 på	 en	 lokal	 nivå	medan	
frågeställningarna	 är	 globala.	 Det	 är	 därför	 naturligt	 att	 komplexa	 system	
bryts	 ned	 till	 en	 komponentnivå	 för	 att	 modelleras	 och	 analyseras.	 Dessa	
komponenter	 kopplas	 sedan	 samman	 så	 att	 den	 globala	 responsen	 kan	
studeras	(ett	syntessteg).	Detta	sker	ofta	med	hjälp	av	simuleringar.	Förmågan	
till	 kritisk	 granskning	 och	 bedömning	 av	 komplexa	 problem	 blir	 också	 en	
naturlig	del	av	detta	dagliga	arbete,	och	förstärks	i	arbetet	med	att	publicera	
sina	 forskningsresultat	i	artiklar	och	slutligen	 i	en	avhandling.	Till	exempel	
måste	det	egna	arbetet	värderas	mot	metoder	och	resultat	i	litteraturen,	samt	
ofta	mot	simuleringar,	mätningar	eller	observationer	från	industriell	praxis.	I	
vissa	fall	förekommer	även	att	doktoranden	får	möjlighet	att	de	göra	en	egen	
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peer-review	 på	 vetenskapliga	 artiklar	 eller	 konferensbidrag	 under	 senare	
delen	av	utbildningen.	

Målet	examineras	via	publikationer	och	avhandlingsarbetet.	
	

Mål	 4:	 ”visa	 förmåga	 att	 kritiskt,	 självständigt,	 kreativt	 och	 med	
vetenskaplig	 noggrannhet	 identifiera	 och	 formulera	 frågeställningar	
samt	att	planera	och	med	adekvata	metoder	bedriva	forskning	och	andra	
kvalificerade	uppgifter	inom	givna	tidsramar	och	att	granska	och	värdera	
sådant	arbete”	
	
Forskarutbildningen	 strävar	 efter	 en	 naturlig	 progression.	 	 I	 början	 av	
utbildningen	 har	 handledarna	 en	 framträdande	 och	 aktiv	 roll	 i	
forskningsarbetet.	Till	exempel	kan	delar	av	 första	artikeln	vara	skrivna	av	
handledarna.	Allt	eftersom	utbildningen	framskrider	tonas	handledarnas	roll	
ned	och	doktoranden	får	ta	över	och	leda	arbetet.	Mot	slutet	av	utbildningen	
skall	 doktoranden	 själv	 klara	 av	 att	 identifiera	 intressanta	 frågeställningar	
och	omsätta	dessa	 från	 idé	 till	 forskning	där	 resultatet	 kan	publiceras	 i	 en	
internationell	tidskrift.		

Även	författandet	av	licentiat-	och	doktorsavhandling	stödjer	detta	mål.	
Doktoranden	 får	 då	 en	 möjlighet	 att	 ta	 ett	 steg	 tillbaka	 och	 betrakta	 sin	
forskning	 ur	 ett	 mer	 övergripande	 perspektiv.	 I	 denna	 process	 sätter	
doktoranden	 sitt	 eget	 arbete	 i	 förhållande	 till	 omvärlden,	 och	 det	 väcker	
naturligt	frågor	om	lämpliga	metoder,	vilka	frågeställningar	som	är	relevanta	
och	 intressanta	 ur	 ett	 industriellt-	 och	 samhälleligt	 perspektiv,	 och	 hur	
komplexiteten	i	problemen	skall	hanteras	i	modellerna.	

Målet	examineras	via	publikationer	och	avhandlingsarbetet.	
	

Mål	5:	 ”	med	en	avhandling	visa	sin	 förmåga	att	genom	egen	 forskning	
väsentligt	bidra	till	kunskapsutvecklingen”	

	
Den	huvudsakliga	aktiviteten	för	att	säkerställa	målet	är	att	doktoranderna	
skriver	och	publicerar	artiklar	i	internationella	tidskrifter	med	peer-review-
förfarande.	 Presentationer	 vid	 både	 nationella	 och	 internationella	
konferenser	 stödjer	 också	 målet.	 Även	 författandet	 av	 licentiat-	 och	
doktorsavhandling	bidrar	genom	att	peka	på	vad	som	är	nytt	och	motivera	
forskningen.	

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

	
Samtliga	doktorander	åker	på	nationella	och	internationella	konferensers	för	
att	 presentera	 sin	 forskning.	Dessutom	publicerar	doktoranderna	 artiklar	 i	
tidskrifter	med	peer-reveiw-förfarande.		
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Mål	7:	”visa	förmåga	att	identifiera	behov	av	ytterligare	kunskap”	
	
Detta	blir	en	naturlig	del	under	senare	delen	av	utbildningen	då	doktoranden	
självständigt	genomför	hela	forskningskedjan	från	idé	till	publikation.	Målet	
stärks	 också	 av	 att	 doktoranden	 konfronteras	 med	 denna	 frågeställning	 i	
samband	med	att	forskningen	redovisas	i	tidskriftsartiklar,	konferensbidrag	
eller	 konferenspresentationer.	 För	 samtliga	 doktorandprojekt	 som	
genomförs	i	samverkan	med	industrin	eller	annan	extern	part	är	detta	mål	ett	
naturligt	 återkommande	 inslag.	 Målet	 examineras	 via	 publikationer	 och	
avhandlingen.		

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

	
De	 universitetsanställda	 doktoranderna	 undervisar	 på	 civilingenjörs-	 och	
mastersprogram	då	detta	ingår	i	deras	institutionstjänstgöring.	De	genomgår	
också	 den	 obligatoriska	 universitetspedagogiska	 utbildningen	 vid	
Didacticum.	 Industridoktoranderna	 medverkar	 på	 liknande	 sätt	 till	
samhällets	 utveckling	 och	 andras	 lärande	 inom	 de	 organisationer	 där	 de	
verkar.	

Det	 stora	 flertalet	 av	 doktorander	 arbetar	 med	 industrinära	 projekt	
eller	inom	centrumbildningar	och	forskarskolor	där	överföring	av	kunskap,	
metoder	 och	 resultat	 till	 externa	 parter	 görs	 kontinuerligt.	 Detta	
nyttiggörande	 sker	 per	 automatik	 för	 de	 doktorander	 som	 har	 ett	
industridoktorandprojekt.		

	
Mål	9:	”visa	intellektuell	självständighet	och	vetenskaplig	redlighet	samt	
förmåga	att	göra	forskningsetiska	bedömningar”	

	
Den	 enskilt	 viktigaste	 faktorn	 för	 att	 uppfylla	 detta	 mål	 är	 handledarnas	
agerande	 i	 forskningsrelaterade	 frågor,	 för	 att	 säkerställa	 en	 god	
forskningskultur.	Exempelvis	är	det	vanligt	med	situationer	där	resultatet	inte	
överensstämmer	med	det	förväntade	utfallet.	Vid	dessa	tillfällen	är	det	mycket	
viktigt	att	doktoranden	lär	sig	att	svagheter	och	brister	i	forskningen	inte	får	
döljas	 utan	 skall	 åtgärdas	 eller	 rapporteras	 på	 ett	 ärligt	 och	 korrekt	 sätt.	
Genom	 att	 handledare	 och	 övriga	 kollegiet	 uttryckligen	 försvarar	 detta	
förhållningssätt	så	präglas	doktoranden	av	en	etiskt	korrekt	forskningskultur.	

Forskarutbildningens	 seminarier	 fyller	 också	 en	 nyckelroll	 för	 detta	
mål.	 Vid	 dessa	 seminarier	 presenteras	 och	 diskuteras	 olika	 problem	 inom	
området	 samt	 ansatser	 och	 metoder	 för	 att	 lösa	 dessa.	 Därigenom	 får	
doktoranden	en	möjlighet	att	utveckla	sin	egen	syn	på	ämnet	och	hur	problem	
skall	angripas.	

	Utöver	 dessa	 aktiviteter	 deltar	 samtliga	 doktorander	 i	 Tekniska	
fakultetens	 obligatoriska	 kurser	 i	 forskningsetik	 och	 vetenskapsmetodik.	
Även	 författandet	 av	 introduktionen/kappan	 i	 licentiat-	 och	
doktorsavhandlingen	stödjer	detta	mål.	
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Mål	 10:	 ”visa	 fördjupad	 insikt	 om	 vetenskapens	 möjligheter	 och	
begränsningar,	dess	roll	i	samhället	och	människors	ansvar	för	hur	den	
används”	
	

	 Målet	uppfylls	väsentligen	på	samma	sätt	som	för	Mål	9	ovan.	
	

 

Examensmål för licentiatexamen 
	

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

	
Målet	 uppfylls	 väsentligen	 på	 samma	 sätt	 som	 för	 mål	 1	 och	 2	 för	
doktorsexamen,	med	 skillnad	 att	man	 inte	 hinner	 fördjupa	 sig	 lika	mycket	
inom	 det	 aktuella	 specialistområdet	 respektive	 de	 specifika	
forskningsmetoderna.	

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

	
Forskarutbildningen	 strävar	 efter	 en	 naturlig	 progression.	 	 I	 början	 av	
utbildningen	 har	 handledarna	 har	 en	 framträdande	 och	 aktiv	 roll	 i	
forskningsarbetet.	Till	exempel	kan	delar	av	 första	artikeln	vara	skrivna	av	
handledarna.	Allt	eftersom	utbildningen	framskrider	tonas	handledarnas	roll	
ned	och	doktoranden	får	ta	över	och	leda	arbetet.		

Även	 författandet	 av	 licentiatavhandling	 stödjer	 detta	 mål.	
Doktoranden	 får	 då	 en	 möjlighet	 att	 ta	 ett	 steg	 tillbaka	 och	 betrakta	 sin	
forskning	 ur	 ett	 mer	 övergripande	 perspektiv.	 I	 denna	 process	 sätter	
doktoranden	 sitt	 eget	 arbete	 i	 förhållande	 till	 omvärlden,	 och	 det	 väcker	
naturligt	frågor	om	lämpliga	metoder,	vilka	frågeställningar	som	är	relevanta	
och	 intressanta	 ur	 ett	 industriellt-	 och	 samhälleligt	 perspektiv,	 och	 hur	
komplexiteten	i	problemen	skall	hanteras	i	modellerna.	

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

	
Samtliga	doktorander	åker	på	nationella	och	internationella	konferenser	för	
att	 presentera	 sin	 forskning.	Dessutom	publicerar	doktoranderna	 artiklar	 i	
tidskrifter	med	peer-reveiw-förfarande.		
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Mål	 4:	 ”visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet”	

	
Den	 huvudsakliga	 aktiviteten	 för	 att	 säkerställa	 målet	 är	 det	 egna	
forskningsarbetet	där	doktoranderna	under	handledning	bedriver	forskning	
och	 skriver	 och	 publicerar	 artiklar	 i	 internationella	 tidskrifter	 med	 peer-
review-förfarande.	 Presentationer	 vid	 både	 nationella	 och	 internationella	
konferenser	stödjer	också	målet.	Även	författandet	av	licentiatavhandlingen	
bidrar.	

	 	
	

Mål	 5:	 ”visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen 
forskning”	
	
Den	 enskilt	 viktigaste	 faktorn	 för	 att	 uppfylla	 detta	 mål	 är	 handledarnas	
agerande	 i	 forskningsrelaterade	 frågor,	 för	 att	 säkerställa	 en	 god	
forskningskultur.	Exempelvis	är	det	vanligt	med	situationer	där	resultatet	inte	
överensstämmer	med	det	förväntade	utfallet.	Vid	dessa	tillfällen	är	det	mycket	
viktigt	att	doktoranden	lär	sig	att	svagheter	och	brister	i	forskningen	inte	får	
döljas	 utan	 skall	 åtgärdas	 eller	 rapporteras	 på	 ett	 ärligt	 och	 korrekt	 sätt.	
Genom	 att	 handledare	 och	 övriga	 kollegiet	 uttryckligen	 försvarar	 detta	
förhållningssätt	så	präglas	doktoranden	av	en	etiskt	korrekt	forskningskultur.	

Forskarutbildningens	 seminarier	 fyller	 också	 en	 nyckelroll	 för	 detta	
mål.	 Vid	 dessa	 seminarier	 presenteras	 och	 diskuteras	 olika	 problem	 inom	
området	 samt	 ansatser	 och	 metoder	 för	 att	 lösa	 dessa.	 Därigenom	 får	
doktoranden	en	möjlighet	att	utveckla	sin	egen	syn	på	ämnet	och	hur	problem	
skall	angripas.	

Utöver	 dessa	 aktiviteter	 deltar	 samtliga	 doktorander	 i	 Tekniska	
fakultetens	 obligatoriska	 kurser	 i	 forskningsetik	 och	 vetenskapsmetodik.	
Även	författandet	av	introduktionen/kappan	i	licentiatavhandlingen	stödjer	
detta	mål.	

	
Mål	6:	” visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll 
i samhället och människors ansvar för hur den används”	

	
Doktoranden	 deltar	 i	 Tekniska	 fakultetens	 obligatoriska	 kurser	 i	
forskningsetik	och	vetenskapsteori.		

	
Mål	7:	” visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
ta ansvar för sin kunskapsutveckling”	

	 	
Doktoranden	skriver	och	publicerar	artiklar	i	internationella	tidskrifter	med	
peer-review-förfarande.	 Presentationer	 vid	 både	 nationella	 och	
internationella	konferenser	stödjer	också	målet.		
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Säkerställande	av	måluppfyllelse	för	doktorsexamen	
Uppfyllelsen	av	målen	i	högskoleförordningen	säkerställs	på	olika	sätt.	För	samtliga	
mål	sker	en	prövning	vid	disputationen	där	presentation,	diskussion	och	avhandling	
bedöms	av	en	extern	betygsnämnd.	Innan	avhandlingen	får	försvaras	kontrollerar	
fakulteten	(via	FUN/dekan)	att:	samtliga	kursfordringar	är	uppfyllda,	den	senaste	
ISP:n,	de	i	avhandlingen	ingående	publikationerna	och	doktorandens	insats	i	dem,	
opponenten	 och	 betygsnämndens	 sammansättning	 och	 att	 dessa	 inte	 är	 jäviga.	
Vidare	 inhämtas	 ett	 preliminärt	 utlåtande	 från	 betygsnämnden	 angående	 om	
avhandlingen	anses	hålla	tillräcklig	kvalitét	för	framläggning.		

Kontinuerligt	under	forskarutbildningen	kontrolleras	också	måluppfyllelsen	
genom	 den	 årliga	 ISP	 uppföljningen.	 Varje	 aktivitet	 dvs.	 kurser,	 seminarier,	
konferenser,	 publikationer	 och	 avhandlingsarbete	 relateras	 i	 ISP:n	 explicit	 till	
examensmålen.	 Mål	 1–4	 och	 7	 examineras	 genom	 att	 artiklar	 publiceras	 i	
internationella	tidskrifter	med	peer-review-förfarande,	deltagande	i	både	nationella	
och	 internationella	 konferenser,	 och	 vid	 återkommande	 seminarier	 och	
presentationer	 där	 handledarkollektivet	 är	 närvarande.	 Olika	 doktorandkurser	
bidrar	också	genom	att	de	examineras	med	inlämningsuppgifter	och/eller	skriftlig	
tentamen.	För	mål	5	sker	kontrollen	på	samma	sätt	som	för	mål	1–4	och	7,	men	här	
bidrar	även	licentiatavhandlingen	eller	halvtidskontrollen.	Mål	6	prövas	genom	att	
doktoranden	 publicerar	 artiklar	 i	 internationella	 tidskrifter	 med	 peer-review-
förfarande,	deltagande	i	nationella	och	internationella	konferenser,	samt	deltagande	
i	seminarier	och	presentationer	inom	och	utanför	universitetet.	Mål	8	kontrolleras	
genom	de	återkommande	undervisningsaktiviteterna	som	doktoranden	deltager	i.	
För	 universitetsanställda	 doktorander	 sker	 detta	 via	 undervisning	 på	
grundutbildningen	och	i	pedagogikkursen	på	Didaktikum.	För	industridoktorander	
sker	det	via	de	presentationer	som	hålls	på	företagen	för	att	omsätta	forskningen	till	
metoder	 i	 organisationen.	 Även	 licentiatavhandlingen	 utgör	 en	 kunskapskontroll	
för	 denna	 punkt.	 	 Mål	 9–10	 kontrolleras	 via	 examinationen	 av	 de	 obligatoriska	
kurserna	i	forskningsetik	och	vetenskapsteori.	
	
Säkerställande	av	måluppfyllelse	för	licentiatexamen	
Uppfyllelsen	 för	 målen	 ovan	 säkerställs	 på	 olika	 sätt.	 För	 samtliga	 mål	 sker	 en	
prövning	vid	 licentatframläggningen	där	presentation,	diskussion	och	avhandling	
bedöms	av	en	extern	betygsförrättare.	 Innan	en	 licentiatavhandling	 får	 försvaras	
skall	 den	 även	 godkännas	 av	 	 institutionens	 proprefekt	 med	 ansvar	 för	
forskarutbildningen.	 Under	 utbildningen	 kontrolleras	 också	 måluppfyllelsen	
kontinuerligt	med	hjälp	av	ISP:n	på	samma	sätt	som	för	doktorsexamen.	För	mål	1,	
2,	4	och	7	sker	detta	genom	att	artiklar	publiceras	i	internationella	tidskrifter	med	
peer-review-förfarande,	 deltagande	 i	 både	 nationella	 och	 internationella	
konferenser,	 och	 vid	 återkommande	 seminarier	 och	 presentationer	 där	
avdelningens	handledare	närvar.	Olika	doktorandkurser	bidrar	också	genom	att	de	
examineras	 med	 inlämningsuppgifter	 och/eller	 skriftlig	 tentamen.	 Mål	 3	 prövas	
genom	att	doktoranden	publicerar	artiklar	 i	 internationella	 tidskrifter	med	peer-
review-förfarande,	deltar	i	nationella	och	internationella	konferenser,	samt	deltar	i	
seminarier	 och	 presentationer	 inom	 och	 utanför	 universitetet.	 Mål	 5	 och	 6	
säkerställs	 genom	 att	 doktoranden	 deltar	 i	 Tekniska	 fakultetens	 obligatoriska	
kurser	i	forskningsetik	och	vetenskapsteori.	
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Kvalitetssäkring	av	utbildningsprocessen	med	hjälp	av	individuell	studieplan	
Den	 individuella	 studieplanen	 är	 ett	 juridiskt	 dokument	 där	 doktorandens	
utveckling	följs	upp.	Vid	den	årliga	avstämningen	diskuteras	det	gångna	året	med	
avseende	 på	 målen.	 Eventuella	 avvikelser	 noteras	 i	 ISP:n	 med	 förklaring.	
Avstämningen	 blickar	 även	 framåt	 och	 kommande	 konferenser,	 kurser	 och	
avhandlingsarbete	planeras	samt	nedtecknas.	Detta	arbetssätt	ger	både	doktorand	
och	handledare	en	god	uppfattning	om	hur	projektet	fortlöper	och	om	doktorandens	
progression.	Det	möjliggör	också	för	handledarna	att	göra	riktade	insatser	om	det	
behövs.		
Samtliga	aktiviteter	i	ISP:n	så	som	kurser,	publikationer,	konferenser,	seminarier	

och	själva	avhandlingsarbetet	relateras	också	explicit	 till	de	olika	examensmålen.	
Vid	planeringsarbetet	beskrivs	således	vilka	mål	en	viss	aktivitet	ämnar	bidra	till,	
och	detta	följs	sedan	upp	och	dokumenteras	vid	nästföljande	uppdatering.	
Den	individuella	studieplanen	signeras	av	doktorand	och	handledare,	granskas	

av	forskarstudierektor	och	fastställs	av	prefekt.		
	

Utvecklingsområden	för	säkerställande	av	måluppfyllelse	
Forskarutbildningsämnet	 Maskinteknik	 har	 flera	 styrkeområden	 gällande	
säkerställande	av	måluppfyllelsen.		

	
• Doktoranderna	arbetar	med	de	metoder	och	verktyg	som	är	erkända	inom	

respektive	 fält.	 Detta	 ger	 en	 naturlig	 förståelse	 för	 fältets	 metodik	 och	
verktygens	styrkor	och	svagheter.		

• Resultatet	av	doktorandens	arbeten	publiceras	i	internationella	tidskrifter	
som	 använder	 refereegranskning.	 Detta	 är	 den	 erkända	 standarden	 för	
kvalitetssäkringen	 inom	 fältet,	 och	 därmed	 granskas	 doktorandens	
delarbeten	kontinuerligt	i	enlighet	med	den	standarden.		

• Traditionen	att	skicka	doktorander	på	både	nationella	och	 internationella	
konferenser	 bidrar	 till	 doktorandens	 utveckling.	 Dels	 får	 de	 öva	 sig	 i	 att	
presentera	och	diskutera	sin	forskning,	dels	får	de	insikt	i	hur	andra	forskare	
inom	området	ser	på	ämnet	och	var	forskningsfronten	går.		

• Det	finns	en	mycket	lång	och	stark	ämnestradition	på	respektive	avdelning	
som	möter	de	krav	som	uttrycks	i	mål	1–4.	

	
	
Det	finns	också	ett	antal	svagheter	avseende	hur	måluppfyllelsen	säkerställs.	

• Kopplingen	mellan	 inriktningarna	 inom	forskarutbildningen	är	svag	och	 i	
realiteten	är	inriktningarna	relativt	fristående,	med	ett	antal	undantag.	Som	
tidigare	nämns	har	till	exempel	Konstruktionsmaterial	och	Hållfasthetslära	
av	 tradition	 ett	 nära	 samarbete	 med	 gemensamt	 deltagande	 i	
forskningsprojekt,	 och	 där	 doktorander	 samläser	 kurser.	 Några	
doktorander	 handleds	 också	 av	 personer	 från	 bägge	 inriktningarna.	 En	
starkare	 koppling	 mellan	 de	 ämnen	 som	 ingår	 i	 forskarstudieplanen	 är	
önskvärd.		

• Forskarstudieplanen	har	svårt	att	nå	upp	till	det	breda	kunnande	och	den	
systematiska	förståelse	för	ämnet	maskinteknik	som	åsyftas	i	början	på	Mål	
1.	 Det	 finns	 heller	 ingen	 gemensam	aktivitet	 som	 syftar	 till	 att	 ge	 denna	
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kunskap,	 till	 exempel	 en	 seminarieserie.	 Däremot	 finns	 det	 god	 och	 väl	
fungerade	seminarieserier	på	avdelnings-	och	inriktningsnivå.		

• Det	 saknas	 en	 sammanhållande	 funktion	 som	 kan	 bevaka	 och	 utveckla	
forskarstudieämnet	och	dess	innehåll.	

• Det	 är	 oklart	 hur	 säkerställandet	 av	 måluppfyllelsen	 skall	 ske	 i	 de	 fall	
doktoranden	 väljer	 att	 skriva	 en	 monografi	 istället	 för	 en	
sammanläggningsavhandling.		
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3.3 Jämställdhetsperspektiv  

Jämställdhetsperspektivet	 beaktas	 på	 olika	 sätt	 i	 forskarutbildningen.	 I	
sammansättningen	 av	 doktorandgruppen	 på	 inriktningsnivå	 finns	 en	 medveten	
strävan	 att	 under	 beaktande	 av	 kompetens	 rekrytera	 för	 att	 uppnå	 en	 jämn	
fördelning	 mellan	 män	 och	 kvinnor.	 På	 samma	 sätt	 finns	 det	 en	 strävan	 att	
forskarmiljöerna	i	sin	helhet	skall	ha	en	bra	balans	mellan	män	och	kvinnor.		

Tyvärr	 är	 det	 i	 dagsläget	 dålig	 balans	 mellan	 könen,	 då	 antalet	 kvinnliga	
doktorander	 och	 forskningshandledare	 är	 underrepresenterade.	 Detta	 är	 bla.	 en	
konsekvens	av	att	det	är	få	kvinnor	på	många	av	de	utbildningar	vi	rekryterar	ifrån,	
och	att	få	kvinnor	väljer	att	disputera	inom	området.	Framtida	nyrekrytering	ger	oss	
möjligheten	 att	 arbeta	med	 denna	 fråga	 för	 att	 på	 sikt	 kunna	 öka	 det	 kvinnliga	
deltagandet.		

Inom	 forskarutbildningsområdet	 arbetatar	 vi	 aktivt	 med	 att	 försöka	
intressera	kvinnliga	studenter	 för	dessa	områden,	bland	annat	genom	att	bereda	
dem	plats	som	amanuenser	(assistenter)	i	våra	grundkurser.	På	samma	sätt	arbetar	
vi	 medvetet	 med	 att	 båda	 könen	 ska	 vara	 representerade	 då	 vi	 ger	 förslag	 på	
ledamöter	till	exempelvis	opponentuppdrag	eller	betygsnämnder,	samt	vid	andra	
aktiviteter	inom	forskarutbildningsområdet.		

Vad	 gäller	 ekonomisk	 jämställdhet	 har	 kvinnliga	 och	manliga	 doktorander	
lika	lön	utifrån	den	s.k.	doktorandstegen.	Det	finns	heller	inga	skillnader	i	lön	bland	
handledarna	relaterade	till	kön.	

Inom	 samtliga	 inriktningar	 är	 ett	 stort	 antal	 nationaliteter	 representerade	
inom	forskarutbildningen.		

Uppföljning	av	jämställdhetsaspekter	sker	systematiskt,	bland	annat	genom	
den	 återkommande	 doktorandenkäten	 där	 doktorandernas	 synpunkter	 kring	
jämställdhet	fångas	upp	och	sedan	diskuteras	på	både	institutions-,	avdelnings-	och	
forskarutbildningsnivå.	

Vid	utformning	 av	 forskningsprojekt	 inkluderas	 ett	 genusperspektiv,	 dels	 i	
projektgruppens	sammansättning	men	även	i	forskningsplaneringen	i	de	fall	där	det	
är	relevant,	exempelvis	inom	biomekanisk	forskning.	

Utvecklingsområden 
Könsfördelningen	 är	 ojämn	 bland	 både	 de	 forskarstuderande	 och	
handledarkollektivet,	och	vi	behöver	jobba	aktivt	vid	nyrekrytering	för	att	uppnå	en	
jämnare	balans	mellan	kvinnor	och	män.	Vidare	kan	vi	utveckla	vårt	arbete	med	att	
lyfta	fram	goda	exempel	från	kvinnliga	doktorander,	lärare	och	alumner	inom	både	
forsknings-	och	grundutbildningen.		

Jämställdhetsperspektivet	beaktas	i	viss	mån	i	forskarutbildningen,	men	det	
finns	utvecklingspotential	att	på	ett	mer	strukturerat	sätt	adressera	dessa	frågor.	
Här	 ser	 vi	 gärna	 att	 detta	 görs	 i	 nära	 samverkan	 med	 andra	
forskarutbildningsämnen,	med	stöd	 från	både	 institutionen	och	 tillsammans	med	
fakulteten.	
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3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling  

Det	främsta	verktyget	för	uppföljning,	återkoppling	och	åtgärder	är	den	individuella	
studieplanen	 som	 upprättas	 tillsammans	 mellan	 den	 forskarstuderande	 och	
handledarna	vid	utbildningens	början,	och	som	sedan	kontinuerligt	uppdateras	och	
används	för	uppföljning	av	utbildningens	genomförande.	I	början	av	utbildningen	
har	handledarna	en	mer	framträdande	och	aktiv	roll,	men	allt	eftersom	utbildningen	
framskrider	 tonas	 handledarnas	 roll	 ned	 och	 doktoranden	 får	 ta	 över	 och	
planera/leda	 arbetet	 i	 större	 utsträckning.	 Mot	 slutet	 av	 utbildningen	 förväntas	
doktoranden	 själv	 klara	 av	 att	 omsätta	 en	 idé	 till	 forskning	 till	 ett	 vetenskapligt	
resultatet	(en	artikel)	som	sedan	publiceras.		

Som	stöd	för	de	enskilda	handledarna	finns	vid	IEI	idag	en	utvecklad	struktur	
för	uppföljning	av	forskarutbildningen	och	doktorandernas	progression.	Det	finns	
två	 forskarstudierektorer	 som	 bistår	 doktorander	 och	 handledare,	 tex	 vid	
tillgodoräknande	av	kurser,	samt	granskar,	kommenterar	och	bereder	ISP:n	innan	
påskrift	av	prefekt,	och	som	är	behjälpliga	vid	handledarbyte.	I	ISP-uppföljningen	
säkerställs	att	varje	doktorand	har	en	aktuell	 ISP,	att	progressionen	 följs	upp,	att	
aktiviteter	 planeras	 och	 genomförs	 som	 bidrar	 till	 att	 examensmålen	nås,	 att	 en	
doktorand	har	minst	en	huvud-	respektive	bihandledare,	samt	att	det	finns	en	plan	
fram	till	licentiat-respektive	doktorsexamen.	
	
Forskarstudierektorn	ansvarar	vidare	för	att:	

• Samordna	introduktionen	av	nya	doktorander	
• Säkerställa	upprättande	och	minst	årliga	uppföljningar	av	individuella	

studieplaner	enligt	gällande	regelverk	
• Uppföljning	och	initiering	av	revideringar	av	

forskningsutbildningsstudieplaner	
• Bereda	fastställande	och	revidering	av	kursplaner	på	forskarnivån	
• Besluta	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)	

Andra	 viktiga	 verktyg	 i	 uppföljningen	 är	 doktorandundersökning	 och	
medarbetarundersökning	 som	 genomförs	 vartannat	 år	 med	 strukturerad	
uppföljning	och	handlingsplaner	på	både	institutions-,	ASP-	och	avdelningsnivå.		
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	riktlinjer	som	är	väl	utvecklade.	Detta	följs	dessutom	upp	av	
avdelningscheferna	vid	det	 årliga	medarbetarsamtalet	med	både	handledare	och	
doktorander	 (gäller	 ej	 industridoktorander).	 Eventuella	 avvikelser	 tas	 upp	 i	
handledarkollegiet	 där	 råd	 och	 kollegialt	 stöd	 finns	 kring	 hur	 avvikelser	 i	
doktorandens	progression	kan	hanteras.	
Förutsättningar	att	slutföra	forskarutbildningen	i	tid	hanteras	huvudsakligen	via	

den	årliga	planeringen	som	dokumenteras	i	ISP:n.	En	viktig	grund	för	att	bli	klar	i	
tid	är	goda	anställningsförhållanden,	vilket	är	ett	institutions-	och	avdelningsansvar,	
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så	att	doktoranden	tryggt	kan	 fokusera	på	 forskarutbildningen.	Det	är	av	vikt	att	
komma	 igång	 bra	 som	 doktorand	 vilket	 hanteras	 genom	 en	 introduktion	 av	
nyanställda	 inom	 institutionen	och	 inom	den	egna	 avdelningen.	Administratörer,	
rumskamrater	 (om	 man	 delar	 rum)	 och	 ”äldre”	 doktorander	 utgör	 viktiga	
resurspersoner	utöver	avdelningschef,	handledare	och	studierektor	 för	en	 lyckad	
introduktion	till	forskarstudierna.	

	
Styrkor	
• IEI	har	 som	 institution	väl	 utvecklade	 rutiner	på	plats	 för	uppföljning	 av	

doktoranders	 och	 handledares	 prestationer,	 och	 av	 progressionen	 inom	
forskarutbildningen.		

• Inom	 respektive	 forskningsinriktning	 finns	 ett	 starkt	 informellt	 kollegialt	
stöd	 för	 handledare	 för	 att	 diskutera	 och	 hantera	 utmaningar	 som	 kan	
uppstå	inom	forskarutbildningen.	

	
Utvecklingsområden	
• Inom	respektive	inriktning,	och	inom	ASP-området	som	helhet,	finns	en	bred	

kompetens	 och	 erfarenhet	 kring	 de	 utmaningar	 och	 problem	 som	 kan	
uppstå	i	en	forskarutbildningsprocess.	Idag	finns	dock	ingen	struktur	eller	
stöd	för	hur	vi	som	handledare	kan	lära	av	varandra	och	dela	med	oss	av	
våra	erfarenheter.		
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4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv  

	

Doktorandernas inflytande  
I	bilaga	5	beskrivs	de	generella	förutsättningarna	för	forskarutbildningen,	där	det	
redogörs	 för	 ansvarsfördelningen	 mellan	 LiU,	 LiTH	 och	 IEI,	 ner	 till	 de	 enskilda	
avdelningarna.	 På	 alla	dessa	nivåer	har	doktoranderna	 ett	stort	 inflytande	då	de	
finns	 representerade	 i	 universitetets	 styrelse,	 i	 fakultetsstyrelsen,	 i	
forskarutbildningsnämnden	vid	LiTH,	i	 institutionsstyrelsen,	samt	i	 institutionens	
forskarutbildningsråd.	 Vidare	 finns	 universitets-	 och	 institutionsövergripande	
doktorandnätverk	för	att	fånga	upp	doktoranders	synpunkter.		

På	institutionsnivån	har	en	av	proprefekterna	ett	övergripande	ansvarar	för	
forskarutbildningen.	Vidare	finns	det	ett	forskarutbildningsråd	där	doktorander	är	
representerade,	och	där	kursplaner	bereds	innan	de	fastslås	av	prefekten.	Också	i	
institutionsstyrelsen	är	doktorander	representerade.	Vilka	personer	som	skall	delta	
i	dessa	forum	bestäms	av	doktoranderna	själva.		

Inom	 institutionen	 finns	 en	 kultur	 av	 att	 se	 doktorander	 som	 viktiga	
medarbetare	och	potentiella	framtida	kollegor	och	detta	visar	sig	i	att	de	bl.a.	tar	
egna	 initiativ	 till	 att	 höja	 kvalitéten	 i	 forskningsutbildningen	 genom	 att	 både	
indikera	behov	av	och	hålla	i	olika	aktiviteter.		

Fånga upp och återföra doktorandernas synpunkter  
I	 samband	 med	 medarbetarundersökningen	 så	 genomförs	 även	 de	 så	 kallade	
doktorandenkäten.	Utfallet	av	enkäten	följs	upp	på	institutionsnivå	av	prefekturen	
som	 med	 stöd	 av	 forskarstudierektor	 och	 HR-funktionen	 tar	 fram	
institutionsspecifika	handlingsplaner	som	därefter	följs	upp.	Resultatet	av	enkäten,	
framtagen	handlingsplan	samt	uppföljning	av	den,	presenteras	på	avdelningsmöten.	
Här	 är	 vi	 som	 forskarutbildningsämne	 en	 del	 av	 den	 övergripande	
uppföljningsstrukturen	 och	 bidrar	 aktivt	 i	 genomförandet	 av	 de	 aktiviteter	 som	
beskrivs	i	handlingsplanen.		

God fysisk och psykosocial arbetsmiljö  
Avdelningscheferna,	på	de	enheter	där	doktoranderna	är	anställda,	har	det	formella	
ansvaret	för	doktorandernas	arbetsmiljö,	men	även	handledarna	har	en	viktig	roll	
genom	den	löpande	kontakten	med	de	forskarstuderande.	Här	kan	också	nämnas	att	
det	 för	 forskarstuderande	 finns	 en	 kurs	 ”stresshantering”	 vid	 LiU	 som	 ges	 av	
företagshälsovården.		

Vidare	 så	 sker	 en	 uppföljning	 av	 arbetsmiljön	 för	hela	 avdelningen	 utifrån	
medarbetarenkäten	 som	 genomförs	 vartannat	 år.	 För	 framtagande	 av	
handlingsplan	och	uppföljning	ansvarar	avdelningschefen	i	samråd	med	prefekt.		

Inom	 respektive	 inriktning	 sitter	 rumsmässigt	 handledare	 och	 doktorand	
nära	varandra	vilket	befrämjar	god	miljö	för	överföring	av	”tyst	kunskap”	och	snabb	
återkoppling	 till	 doktorander	 från	 handledare	 och	 kollegor.	 Samtliga	 anställda	
doktorander	 har	 en	 egen	 arbetsplats	 men	 det	 finns	 vissa	 problem	 i	 form	 av	
trångboddhet	på	institutionen.		

Avdelningscheferna	 har	 medarbetarsamtal	 med	 doktoranderna	 (exklusive	
industridoktorander)	 som	 komplement	 till	 arbetet	 med	 ISP:n,	 som	 primärt	 är	
mellan	handledare	och	doktorand.	Medarbetarsamtalen	utgör	ett	naturligt	 forum	



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2019-02-04  
DNR LIU-2019-00457 

BESLUT 
31(47) 

 
	

 
 
 
 
 
	

för	 att	 diskutera	 den	psykosociala	 arbetsmiljön.	 Vid	 eventuella	 problem	 kopplas	
IEI:s	HR-avdelning	in	och	i	vissa	fall	även	företagshälsovården.		

Doktorandernas uppfattning om forskarutbildningsämnet  
Med	 anledning	 av	 denna	 utvärdering	 har	 en	 workshop	 hållits	 med	
forskarstudierektor,	administratör	med	ansvar	för	forskarutbildningen	och	ett	antal	
forskarstuderande	 för	 att	 samla	 in	 synpunkter	 på	 forskarutbildningen.	 Utifrån	
denna	workshop	kan	bland	annat	nedanstående	punkter	noteras.		
	

• Doktoranderna	 är	 kritiska	 till	 de	 obligatoriska	 fakultetsgemensamma	
kurserna,	då	innehållet	inte	matchar	den	forskning	som	bedrivs	inom	ASP	
Maskinteknik.	 Exempelvis	 så	 uppfatta	 doktoranderna	 att	 de	 etiska	
frågeställningarna	som	tas	upp	i	etikkursen	i	många	fall	inte	är	relevanta	
för	doktoranderna	inom	vårt	fält	och	så	även	de	metoder	som	beskrivs	i	
metodkursen.	 Doktoranderna	 önskar	 diskutera	 etiska	 frågeställningar	
och	vetenskapliga	metoder	som	ligger	närmare	det	egna	forskningsfältet.	

• Doktoranderna	saknar	ett	aktivt	doktorandnätverk.	
• Arbetet	 med	 och	 administrationen	 kring	 ISP:n	 upplevs	 som	 otydligt.	

Doktoranderna	önskar	mer	diskussion	och	feed-back	kring	ISP:n	och	en	
tydligare	 koppling	 till	 examensmålen	 och	 det	 enskilda	
avhandlingsarbetet.		

• Ett	 antal	 doktorander	 uttrycker	 önskan	 om	 att	 vara	mer	 inblandade	 i	
forskningsansökningar	som	en	del	i	forskarutbildningen.	

• Arbetsmiljön	upplevs	som	god,	men	nästan	alla	doktorander	vill	ha	egna	
kontor,	något	som	inte	kan	erbjudas	idag.	

• Systemet	med	 förtroendearbetstid	 uppskattas	 och	 att	man	 kan	arbeta	
vart	man	vill.		

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

• IEI	har	som	institution	väl	utvecklade	rutiner	på	plats	för	uppföljning	av	
doktoranders	inflytande	över	sin	doktorandprocess	och	sin	arbetsmiljö.	
Avdelningarna	har	dessutom	en	hög	ambition	för	forskarutbildningen	
där	doktorandernas	inflytande	och	arbetsmiljö	anses	vara	viktiga	
förutsättningar	för	att	kunna	följa	mål	och	tidplan	

• Doktoranderna	uppskattar	de	utvecklingssamtal	som	
avdelningscheferna	har	med	dem	

Utvecklingsområden  
• För	att	förstärka	den	positiva	miljön	för	doktoranderna	och	skapa	
mentorskap	mellan	äldre	och	yngre	doktorander	vore	strukturer	och	
aktiviteter	för	att	skapa	aktiva	nätverk	mellan	doktorander	på	hela	
institutionen	önskvärt.		

• Det	finns	potential	att	utveckla	det	sätt	som	vi	arbetar	med	ISP:n	på	för	
att	förenkla	och	förtydliga	både	planering	och	uppföljning	av	
forskarutbildningen.		
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5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan  

Inom	forskarutbildningsämnet	Maskinteknik	bedrivs	tillämpad	forskning	med	hög	
praktisk	 relevans	 och	 användbarhet,	 som	 i	 princip	 i	 samtliga	 fall	 sker	 i	 nära	
samarbete	med	 näringslivet	 eller	 andra	 organisationer	 i	 samhället.	 Detta	 gör	 att	
Maskinteknik	är	ett	viktigt	forskarutbildningsämne	för	industrin	och	andra	aktörer	
i	samhället	då	det	tillför	potentiella	medarbetare	med	relevant	kompetens	utöver	
den	nya	kunskap	som	genereras.	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,	nationellt	så	väl	som	internationellt.	Inom	ramen	för	de	
olika	projekten	deltar	de	forskarstuderande	regelbundet	i	workshops,	projektmöten	
etc.	tillsammans	med	aktörer	från	det	privata	näringslivet.		

Inom	 forskarutbildningen	 finns	 industriverksamma	 doktorander,	
adjungerade	 lärare	och	professorer	 vilket	bidrar	 till	 förståelsen	 för	näringslivets	
villkor.	Den	nära	samverkan	med	andra	aktörer	utanför	akademien	inom	ramen	för	
forskarutbildningen	 förbereder	 den	 forskarstuderande	 för	 ett	 yrkesliv	 utanför	
akademien	 och	 stärker	 redan	 under	 forskarutbildningen	 doktorandens	 externa	
nätverk.		

Institutionstjänstgöring och grundutbildning 

Alla	 forskarstuderande	med	 doktorandanställning	 deltar	 i	 grundutbildning	 inom	
ramen	 för	 sin	 institutionstjänstgöring,	 och	 läser	 en	 obligatorisk	 kurs	 i	
högskolepedagogik,	vilket	ger	möjlighet	till	pedagogisk	meritering	och	förbereder	
den	forskarstuderande	för	ett	yrkesliv	inom	akademien.	Institutionstjänstgöringen	
planeras	 tillsammans	 med	 avdelningens	 studierektor	 med	 hänsyn	 tagen	 till	
kompetens	och	planeringen	i	ISP:n.		

Grundutbildningen	innefattar	i	de	flesta	fall	även	handledning	i	projektkurser	
och	av	examensarbeten	vilket	ger	en	direkt	kontakt	med	de	företag	där	studenterna	
genomför	 sina	 arbeten,	 dvs.	 grundutbildningen	 utgör	 ytterligare	 en	 arena	 för	
näringslivssamverkan	för	doktoranderna.		

Alumner 
I	 bilaga	6	återfinns	de	doktorander	 som	 tagit	 en	doktorsexamen	 sedan	2008.	Av	
dessa	 har	 34	 (60%)	 gått	 vidare	 till	 en	 anställning	 inom	 näringslivet/industrin	
medan	22	(40%)	har	sin	nuvarande	anställning	inom	akademin	(LiU/IEI).	Av	dessa	
22	 har	 5	 personer	 återkommit	 till	 LiU	 efter	 ett	 antal	 års	 verksamhet	 inom	
näringslivet.	 Utbildningen	 är	 således	 lämpad	 för	 både	 en	 akademisk	 och	 en	
industriell	karriär.	Anledningen	till	att	så	stor	andel	stannat	kvar	vid	LiU	beror	på	
att	ämnesområdet	har	vuxit	på	LiU	och	att	institutionen	och	dess	avdelningar	och	
upplevs	som	en	attraktiv	arbetsgivare.		
Styrkor	

• Vi	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.	

• Den	erfarenhet	som	institutionstjänstgöringen	innebär	för	kommande	
akademiska	anställning	är	mycket	värdefull.	 	
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6	Hållbarbarhetsperspektiv		
	
Hållbarhetsfrågor	genomsyrar	en	stor	del	av	den	forskning	och	undervisning	som	
bedrivs	 inom	det	maskintekniska	området.	Flertalet	av	de	 forskningsprojekt	som	
genomförs	drivs	utifrån	ett	hållbarhetsperspektiv,	även	om	forskningsfrågorna	i	de	
enskilda	 avhandlingsarbetena	 inte	 explicit	är	hållbarhetsfrågor.	 Exempelvis	drivs	
forskningen	inom	inriktningarna	konstruktionsmaterial	och	hållfasthetslära	av	krav	
på	att	höja	temperaturen	i	stationära	gasturbiner	för	att	öka	verkningsgraden	och	
minska	utsläppen.	På	samma	sätt	drivs	forskningen	inom	flygområdet	av	kravet	på	
grönare	transporter,	effektivare	system	och	lättare	flygplan.	De	projekt	som	är	av	
mer	 processkaraktär	 drivs	 av	 frågeställningar	 gällande	 effektivisering	 av	
produktutvecklingen	så	den	blir	såväl	ekonomisk	som	ekologiskt	hållbar.	Således	
arbetar	det	stora	flertalet	av	doktoranderna	inom	projekt	som	drivs	utifrån	kravet	
om	hållbar	utveckling.					
	

Utvecklingsområden	
Vi	ser	att	vi	inom	ASP:n	skulle	kunna	tydliggöra	koppling	mellan	den	forskning	

som	bedrivs	och	hållbar	utveckling,	både	ur	ett	generellt	perspektiv	(ex.	genom	att	
belysa	 kopplingen	 till	 ekologisk,	 ekonomisk,	 och	 social	 hållbarhet),	 eller	 mer	
specifikt	via	FN:s	17	hållbarhetsmål	(inklusive	delmål).		
Vi	ser	också	att	det	vore	önskvärt	med	en	valbar	doktorandkurs	 inom	hållbar	

utveckling	som	skulle	kunna	innehålla	både	generella	hållbarhetsaspekter	så	väl	om	
mer	specifika	aspekter	från	det	maskintekniska	området.	
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Bilaga	1		
Tabell	över	de	doktorer	som	disputerat	under	åren	2014-2018.	
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Bilaga	2		
	
Antalet	 aktiva	 doktorander	 inom	 forskarutbildningen	 inom	 Maskinteknik	 under	
åren	2009-2018	(överst),	samt	antal	examina	för	samma	år	(nederst).	
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Bilaga	2		
Antalet	 aktiva	 doktorander	 inom	 inriktningen	 Fluida	 och	 mekatroniska	 system	
under	åren	2009-2018	(överst),	samt	antal	examina	för	samma	år	(nederst).	
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Bilaga	2		
Antalet	 aktiva	doktorander	 inom	 inriktningen	Hållfasthetslära	 under	 åren	 2009-
2018	(överst),	samt	antal	examina	för	samma	år	(nederst).	
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Bilaga	2		
Antalet	 aktiva	doktorander	 inom	 inriktningen	Konstruktionsmaterial	 under	 åren	
2009-2018	(överst),	samt	antal	examina	för	samma	år	(nederst).	
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Bilaga	2		
Antalet	 aktiva	 doktorander	 inom	 inriktningen	 Maskinkonstruktion	 under	 åren	
2009-2018	(överst),	samt	antal	examina	för	samma	år	(nederst).	
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Bilaga	2		
Antalet	 aktiva	 doktorander	 inom	 inriktningen	 Mekanisk	 värmeteori	 och	
strömningslära	under	åren	2009-2018	(överst),	samt	antal	examina	för	samma	år	
(nederst).	
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Bilaga	2		
Antalet	 aktiva	 doktorander	 inom	 inriktningen	 Mekanik	 under	 åren	 2009-2018	
(överst),	samt	antal	examina	för	samma	år	(nederst).	
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Bilaga	3	
Förteckning	 över	 doktorander	 inom	 ASP	 Maskinteknik	 antagna	 mellan	 åren	
2013	och	2018.	

	

	 	

Namn Kvinna/man Inriktning på ASP
Franzén Ludvig MAN Fluida och mekatroniska system
Hällqvist Robert MAN Fluida och mekatroniska system
Kärnell Samuel MAN Fluida och mekatroniska system
Landberg Magnus MAN Fluida och mekatroniska system
Larsson Viktor MAN Fluida och mekatroniska system
Rankka Amy KVINNA Fluida och mekatroniska system
Sobron Rueda Alejandro MAN Fluida och mekatroniska system
Almroth Per MAN Hållfasthetslära
Andersson Leif Håkan MAN Hållfasthetslära
Azeez Ahmed Othman Azeez MAN Hållfasthetslära
Busse Christian MAN Hållfasthetslära
Ewest Daniel MAN Hållfasthetslära
Lindström Thomas MAN Hållfasthetslära
Loureiro Homs Jordi MAN Hållfasthetslära
Wemming Hannes MAN Hållfasthetslära
Casper Robert MAN Industriell produktion
Lindkvist Haziri Kristina Märta Louise KVINNA Industriell produktion
Deng Dunyong MAN Konstruktionsmaterial
Jonnalagadda Krishna Praveen MAN Konstruktionsmaterial
Kahlin Erik Magnus MAN Konstruktionsmaterial
Kihlberg Ebba KVINNA Konstruktionsmaterial
Nordström Joakim MAN Konstruktionsmaterial
Palmert Frans Tore MAN Konstruktionsmaterial
Pant Prabhat MAN Konstruktionsmaterial
Wärner Hugo MAN Konstruktionsmaterial
Xu Jinghao MAN Konstruktionsmaterial
Yu Cheng-Han MAN Konstruktionsmaterial
Zhang Pimin MAN Konstruktionsmaterial
Blissing Björn MAN Maskinkonstruktion
Gupinath Varun MAN Maskinkonstruktion
Gustafsson Erik MAN Maskinkonstruktion
Hallberg Peter MAN Maskinkonstruktion
Henriksson Fredrik MAN Maskinkonstruktion
Oprea Alexandra KVINNA Maskinkonstruktion
Papageorgiou Athanasios MAN Maskinkonstruktion
Poot Leon MAN Maskinkonstruktion
Wiberg Anton MAN Maskinkonstruktion
Ekman Petter MAN Mekanisk värmeteori och strömningslära
Hyvärinen Jari MAN Mekanisk värmeteori och strömningslära
Jansson Marcus MAN Mekanisk värmeteori och strömningslära
Gade Jan-Lucas Friedrich WilfriedMAN Teknisk mekanik
Lundgren Jonas MAN Teknisk mekanik
Suresh Shyam MAN Teknisk mekanik



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2019-02-04  
DNR LIU-2019-00457 

BESLUT 
43(47) 

 
	

 
 
 
 
 
	

Bilaga	4	
Lärartabell	 över	 de	 55	 lärare	 som	 är	 aktiva	 inom	 ASP	 Maskinteknik.	 Totalt	 är	
förnärvarande	47	personer	(3	kvinnor)	aktiva	som	handledare	inom	ASP:n,	varav	
flera	inom	mer	än	en	inriktning.	Av	handledarna	är	26	docentkompetenta.		
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Bilaga	5	
LiU:s	struktur	gällande	forskarutbildning.	

Enhet Beskrivning 
Linköpings universitet  
Uppgift Universitetsgemensam policy för handledning (den beslutas av varje fakultet 

och små avvikelser kan förekomma). Arrangerar universitets gemensamma 
handledarutbildning. 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Genomför undersökning bland alla forskarstuderande vartannat år (enkät). 

Fakultet Tekniska fakulteten (Tekfak) är en av fyra fakulteter vid LiU. 

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

Uppgift Anställer forskarstuderande. Det vardagliga arbetet för respektive 
forskarutbildning har fakultetsstyrelsen delegerat till den institution där 
forskarutbildningen är placerad. Detta innefattar: 
- antagning (prefekt)  
- utse handledare (prefekt) 
- administration av forskarutbildning 
- upprättande av ISP 
- tillgodoräknande 
- beställer vissa kurser 
Forsknings- och forskarutbildningsrådet vid IEI 
- antar kursplaner 
- initierar gemensamma kurser 
- ordnar workshops 

Kvalitetssäkring/ 
Återkoppling 

Forsknings- och 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 
Forsknings och forskarutbildningsrådet (FoFUR) 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 

Uppgift Ger forskarutbildningskurser. Ger 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 
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Forskarutbildningsämne Vid IEI finns nio forskarutbildningsämnen. Inom Teknisk fakultet finns 4 
ämnen: Design, Hållbara system, Industriell ekonomi och Maskinteknik 

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 
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Bilaga	6	
Förteckning	 över	 de	 doktorander	 som	 tagit	 examen	 mellan	 2008-2018	 och	 de	
arbetsgivare	de	har	haft	efter	examen.	
	

		

	
	


