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1 Forskarutbildningsämne 

Basdata 
 

Forskarutbildningsämne: Matematiska Vetenskaper 
 

SCB-koder: 10105, 10106 
 
Examensbenämningar: Filosofie Doktor, Teknologie Doktor, Filosofie Licentiat, 
Teknologie Licentiat 
 
Länk till allmän studieplan:          
 https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/asp-
2016/1.691819/ASPMatematiskavetenskaper2016-FST2016.pdf 

 

1.1 Allmän Beskrivning 

Forskarutbildningsämnet Matematiska vetenskaper omfattar de fem 
ämnesområdena:  
• Beräkningsmatematik /Computational Mathematics/ SCB kod: 10105/  
• Matematik /Mathematics/ SCB kod: 10105/  
• Matematisk statistik /Mathematical Statistics/ SCB kod: 10106/  
• Optimeringslära /Optimization/ SCB kod: 10105/ 
 • Tvärvetenskaplig matematik/Interdisciplinary Mathematics/ SCB kod: 10105/  
 
Inom dessa studeras frågeställningar av matematisk karaktär, antingen ur ett rent 
teoretiskt perspektiv eller baserat på praktiska tillämpningar. Fokus ligger i båda 
fallen på att studera det matematiska problemet och dess egenskaper. De metoder 
som används för utförandet av forskningen är matematisk bevisföring och/eller 
datorstödda beräkningar. Som välkänt innehåller större delen av all natur- och 
ingenjörsvetenskap matematiska element, så ämnesområdet har en omistlig 
relevans för enormt stora delar av det moderna samhället. Även bredden av 

https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/asp-2016/1.691819/ASPMatematiskavetenskaper2016-FST2016.pdf
https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/asp-2016/1.691819/ASPMatematiskavetenskaper2016-FST2016.pdf
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forskningsprojekten inom ämnet visar dess höga relevans. Till exempel har vi 
projekt inom allt från väldigt abstrakt matematik och sådant som har kopplingar till 
teoretisk fysik till mer handfasta problem som praktiska planeringsproblem, 
lösningar av partiella differentialekvationer med kopplingar till 
strömningsmekanik, blodflöden och statistisk behandling av data för att nämna 
några. 
 
Bortsett från en doktorand vid ITN inom området matematik, är all verksamhet 
inom denna forskarutbildning förlagd till MAI. Nedanstående beskrivning är därför, 
om inget annat sägs, det som gäller på den senare institutionen. I de fall där det är 
nödvändigt att lyfta fram skillnader har det gjorts explicit med en kommentar om 
vad som gäller vid ITN. En föreslagen åtgärd är att ITN får i uppdrag att göra en 
analys av framtiden för detta forskarutbildningsämne hos dem. 

Den doktorand som är antagen vid ITN har i princip haft 0% aktivitet sedan starten. 
På grund av detta har i praktiken ingen direkt aktivitet inom matematiska 
vetenskaper funnits vid denna institution. Men ITN har för avsikt att försöka frigöra 
resurser för att kunna anställa en eller två doktorander inom de närmsta åren, samt 
för att i så fall kunna bidra med kurser inom ämnet. Tidigare har vi haft 
bihandledare från ITN till doktorander vid MAI, samt haft personal därifrån som 
givit doktorandkurser. Det visar på att det finns nära band mellan våra 
institutioner, och det finns många naturliga potentiella möjligheter till samarbeten. 
Dock kommer verksamheten vid ITN vara allt för begränsad för att vara en egen 
miljö, och deras doktorander måste bli en del av den större miljön vid MAI (med 
tanke på de nära banden mellan matematikerna vid ITN och de på MAI är detta lätt 
att ordna). För doktorander inom matematiska vetenskaper åtar sig ITN vidare att 
följa samma rutiner som MAI, som beskrivs nedan, för att säkerställa att dessa 
uppfyller målen för utbildningen. 

Beräkningsmatematik  

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och 
analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem 
huvudsakligen från teknik och naturvetenskap, formulerade som matematiska 
modeller. Viktiga begrepp är känslighet för störningar i data hos den styrande 
matematiska modellen (välställdhet) samt stabilitet och konvergens hos den 
numeriska approximationen. Andra viktiga frågeställningar är effektivitet hos 
algoritmer, samt programvaruaspekter och datorimplementering (tex på 
parallelldatorer).  
 
Tidigare har MAIs fokus inom området varit på linjär algebra, medan det på senare 
år varit mest fokus på numeriska metoder för att behandla partiella 
differentialekvationer. Under perioden 2015-2019 har vi haft 11 aktiva doktorander 
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inom detta område, varav 9 stycken har disputerat. Alla dessa har haft samma 
huvudhandledare, och alla har varit inriktade på problem kopplade till partiella 
differentialekvationer. 
 

Matematik  

Ämnesområdet matematik täcker vid Linköpings universitet en mångfacetterad 
verksamhet. Den innehåller bland annat algebra, diskret matematik, dynamiska 
system, funktionalanalys, geometri, inversa problem, komplex analys, matematisk 
fysik, partiella differentialekvationer, tillämpad matematik och topologi. 
Doktoranden har alltså många forskningsområden att välja mellan och i 
normalfallet är detta val redan gjort när studierna påbörjas eller görs inom sex 
månader. 
 
Under perioden 2015-2019 har vi (på MAI) haft 25 aktiva doktorander inom detta 
område, varav 13 disputerat och 1 avslutat med en licentiatexamen. Dessa har haft 
väldigt olika inriktningar bland de som beskrivits ovan, med olika handledare. 
 
 

Matematisk statistik  

Ämnesområdet matematisk statistik består av sannolikhetsteori och statistisk 
inferensteori. Sannolikhetsteori är en gren av matematiken, baserad på mått- och 
integrationsteori, som används vid konstruktion och analys av modeller för 
slumpförsök, det vill säga försök vars resultat beror av slumpmässiga faktorer. 
Inferensteori är vetenskapen om hur man inom ramen för ett visst försök kan 
utnyttja observerade värden för att prediktera okända storheter som inte kan 
observeras. Sannolikhetsteoretiska modeller är då ett oumbärligt redskap, varför de 
två delämnena är intimt förknippade med varandra. 
 
Under perioden 2015-2019 har vi haft 12 aktiva doktorander inom detta område, 
varav 4 disputerat och 1 avslutat med en licentiatexamen. Dessa har främst varit 
inriktade på inferensteori. Fokus har varit på att ta fram nya modeller för att 
behandla data, så forskningen har varit tydligt teoretiskt inriktad. I många fall har 
metoderna applicerats på verkliga data. En av de fyra disputerade hade en rent 
teoretisk inriktning inom sannolikhetsteori. 
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Optimeringslära  

Optimeringslära behandlar teorier och metoder för att analysera och lösa 
matematiskt formulerade beslutsproblem. Vid tillämpning av optimeringsmetodik 
på ett beslutsproblem behövs en matematisk modell av problemet och en 
optimeringsalgoritm för att finna en lösning till problemet. Den matematiska 
modellen beskriver vilka lösningar som är möjliga/tillåtna samt värdet av varje 
lösning. Lösningarna representeras av variabler (beslutsfattarens val), 
begränsningarna av bivillkor, och värdet av en målfunktion. En 
optimeringsalgoritm beräknar en optimal lösning till ett givet optimeringsproblem; 
olika typer av modeller kräver olika algoritmer. Eftersom verkliga 
optimeringsproblem kan ha miljontals beslutsvariabler, blir dessa beräkningar ofta 
mycket tidskrävande. Den vetenskapliga verksamheten inom optimeringslära består 
i att utveckla nya och bättre optimeringsmetoder för olika problemklasser, att 
härleda teoretiska egenskaper hos olika optimeringsproblem och 
optimeringsmetoder, samt att strukturera och modellera beslutsproblem inom olika 
tillämpade områden, så att de kan angripas med optimering. 
 
Under perioden 2015-2019 har vi haft 8 aktiva doktorander inom detta område, 
varav 1 har disputerat och 1 avslutat med en licentiatexamen under denna 
tidsperiod. Flera av deras projekt har ett praktiskt problem i bakgrunden, och 
ibland också direkt koppling till industrin. 
 

Tvärvetenskaplig matematik 

Ämnesområdet tvärvetenskaplig matematik täcker tvärvetenskaplig forskning som 
innehåller två områden varav huvudområdet är inom matematiska vetenskaper 
(d.v.s. beräkningsmatematik, matematik, matematisk statistik eller 
optimeringslära) och det andra är ett område utanför matematiska vetenskaper (tex 
fysik, biologi eller medicin). Lösningsmetoderna som används ska baseras på 
matematiska metoder och matematisk bevisföring. Doktoranden väljer i 
normalfallet forskningsområde och forskningsprojekt innan studierna påbörjas. 
 
Under perioden 2015-2019 har vi haft 2 aktiva doktorander inom detta område, 
varav 1 har disputerat under denna tidsperiod. Hittills har doktoranderna inom 
detta område varit inriktade på matematik med biologiska tillämpningar på 
epidemologi, med en bihandledare från IFM. 
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2 Nyckeltal 

(Nedan används förkortningarna ”BM=Beräkningsmatematik”, ”MAT=Matematik”, 
”MS=Matematisk statistik”, ”OPT=Optimeringslära” och ”TM=Tvärvetenskaplig 
matematik”.) 
 

Tabell 1: Antal doktorsexamina per år 2010-2019 
År BM MAT MS OPT TM 

2010 1 2 0 0 0 

2011 0 1 0 0 0 

2012 0 1 0 2 0 

2013 0 1 0 3 0 

2014 0 3 0 2 0 

2015 0 1 1 0 0 

2016 2 3 2 1 0 

2017 4 4 1 0 0 

2018 1 1 0 0 0 

2019 2 3 0 0 1 
 

 
 
Tabell 2: Antal licentiatexamina per år 2010-2019 

År BM MAT MS OPT TM 

2010 0 2 0 1 0 

2011 0 0 0 1 0 

2012 0 3 1 0 0 

2013 0 3 2 1 0 

2014 0 2 0 0 0 

2015 0 1 1 0 0 

2016 0 4 0 0 0 

2017 0 0 1 0 0 

2018 0 2 0 1 0 

2019 0 1 0 2 0 
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Tabell 3: Genomsnittlig forskarutbildningstid till doktorsexamen. 
Examensår  BM MAT MS OPT TM 

2010 8,3 (8,3) 5 (4,2) - - - 

2011 - 4,8 (4,8) - - - 

2012 - 4,9 (3,9) - 6 (3,5) - 

2013 - 5,5 (4,3) - 5,3 (4,2) - 

2014 - 5 (4) - 5,4 (4,3) - 

2015 - 5,4 (4,3) 5,2 (4,2) 0 - 

2016 5 (4) 5,3 (4,3) 5,2 (4,2) 6 (4,8) - 

2017 5,4 (4,28) 5,2 (4) 5,7 (4,6) - - 

2018 5 (4) 5,5 (4) - - - 

2019 5,1 (4,1) 6 (4,8) - - 5 (5) 
Den första siffran ovan är klocktid, och den inom parentes effektiv tid 
beräknad utifrån den genomsnittliga aktivitetsgraden. 
 

Kommentarer angående nyckeltal. 

Ovanstående nyckeltal är beräknade utifrån den bifogade listan över doktorander. 
Då vi har få studenter som disputerar varje år bedöms det dock som att listan i sig 
ger en tydligare bild, då enstaka doktorander påverkar siffrorna så pass mycket. 
Under perioden för denna utvärdering har vi endast haft en doktorand som avslutat 
sina forskarstudier utan en examen, och en som var antagen till doktorsexamen 
men avslutade efter licentiatexamen. När det gäller tid till disputation och 
aktivitetsgrad måste det också has i åtanke att för våra biståndsfinansierade 
doktorander som också har viss tjänstgöring vid sina hemuniversitet blir dessa 
siffror lite svårare att tolka. Tanken är att de endast ska arbeta max 20% vid sina 
hemuniversitet normalt. Det ska dock sägas att i dessa fall om det har behövts lite 
extra tid, så har det funnits finansiering. Vi bedömer rent allmänt läget som att vi 
har en mycket bra genomströmning och i de flesta fall på mer eller mindre utsatt 
tid. 

 
 

3 Förutsättningar 

Verksamheten bedrivs, bortsett från området matematik, endast vid MAI. I 
matematik finns det även en doktorand vid ITN. Nedan har vi redogjort för varje 
område var för sig, men börjar först med en total sammanställning. Notera att det 
förekommer ett betydande utbyte mellan de olika områdena, inte minst när det 
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gäller kurser, så den totala lärartätheten är verkligen relevant även för de områden 
som i sig själva är små. 

3.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens 

Totalt sett har vi, som framgår av den bifogade lärartabellen (2019), på MAI 21 
handledare varav 9 är professorer, 1 professor emeritus, 5 biträdande professorer 
och 20 av ovanstående är docenter.  Av dessa är 12 huvudhandledare, varav 7 är 
professorer och 3 är biträdande professorer.  
 
På ITN är motsvarande siffror 3 handledare varav 1 är huvudhandledare. Alla dessa 
är docenter, huvudhandledaren är biträdande professor och bihandledarna är 
universitetslektorer. 

 
Vidare har vi 6 bihandledare utanför MAI/ITN. 
 
I allmänhet är fördelningen av doktoranderna väl balanserad, men detta beror lite 
på inriktningen, som beskrivs nedan mer i detalj. När det gäller antalet doktorander 
per huvudhandledare är detta väl balanserat. Som mest har vi huvudhandledare 
med fyra doktorander, vilket vi anser är fullt rimligt. (Under den aktuella perioden 
för denna utvärdering hade vi tidigare möjligen en viss obalans på 
beräkningsmatematik, men denna situation kvarstår inte.) 
 
I beskrivningen nedan har det redogjorts för handledarna som har detta område 
som sin huvudsakliga forskningsinriktning. Det finns fall där bihandledaren 
kommer från något av de andra områdena än huvudområdet för den aktuella 
doktoranden. 

Beräkningsmatematik: 

Inom avdelningen beräkningsmatematik har vi tre aktiva anställda, en professor, en 
lektor (docent) och en biträdande universitetslektor. Det är vår professor som 
agerar som huvudhandledare till doktoranderna inom detta område, och den 
biträdande universitetslektorn är numera bihandledare till de två kvarvarande 
doktoranderna. Den biträdande universitetslektorn har rekryterats för att stärka 
den nu dominerande forskningsinriktningen inom detta område på institutionen. 
Eftersom professorn inom beräkningsmatematik går i pension inom några år är det 
dock just nu en utmaning med fortsättningen. I dagsläget finns det inga planer på 
att rekrytera fler doktorander här. De två doktorander som nu är aktiva beräknas 
vara klara före vår professors pensionering. Eftersom vår handledarkapacitet inom 
detta område drastiskt minskar inom de närmsta åren behöver vi således reda ut 
framtiden för denna inriktning. 
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Matematik:  

Inom detta område på MAI är lärartätheten hög. Bland de 10 numera aktiva 
handledarna är alla docenter med väldigt varierande inriktningar på sin forskning. 
Av dessa är 4 professorer och 4 biträdande professorer. Det finns dessutom fler som 
kan agera som handledare, och som till exempel ger doktorandkurser, än dessa tio 
personer som för närvarande är handledare. Inte minst en del som tidigare haft 
doktorander som nu har disputerat. 
 
(Situationen på ITN, som har en doktorand inom detta område, beskrevs ovan.) 

Matematisk statistik: 

Inom detta område har vi på MAI 4 numera aktiva handledare, varav 1 är professor 
(gästprofessor), 1 är biträdande professor, och alla är docenter. 
 

Optimeringslära:  

För närvarande har vi inom detta område 2 handledare som är professorer, samt 2 
som är lektor på MAI.  Tre av dessa är huvudhandledare (som alla är docenter). 
Vidare har vi en biträdande professor som har en doktorandtjänst utlyst, så 
ytterligare en person beräknas inom kort bli handledare inom detta område. Många 
av doktoranderna inom optimeringslära har dessutom bihandledare utanför MAI. 

Tvärvetenskaplig matematik: 

Inom detta område, som är relativt nytt, har vi endast haft doktorander med 
huvudinriktning mot matematik. Endast 1 person (professor) har varit 
huvudhandledare, 1 bihandledare från MAI, som är biträdande professor och 1 
professor från IFM som också är bihandledare.  Notera dock att införandet av denna 
inriktning var för att göra det lättare att samarbeta med andra aktörer utanför MAI. 
Doktoranderna har, som beskrevs ovan, en huvudinriktning mot antingen 
beräkningsmatematik, matematik, matematisk statistik eller optimeringslära, men 
också en annan koppling. Eftersom det betyder att de ändå är verksamma inom ett 
huvudområde där vi har en bredd är det inte ett problem när det gäller 
handledarkompetens eller storleken på doktorandmiljön, eftersom detta garanteras 
åtminstone av huvudinriktningen. 

Kompetensutveckling och forskningsresurser: 

Alla handledare är inblandade i undervisning, på olika nivåer, som har kopplingar 
till deras forskningsområde på ett eller annat sätt. När det gäller forskningstid är 
det lite mer problematiskt i vissa fall, men i princip alla har fått forskningstid utöver 
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tiden för handledning. De mest aktiva professorerna inom forskarutbildningen i 
matematiska vetenskaper har dock under perioden 2015-2019 haft goda resurser, 
men vi har rent allmänt en hel del professorer som inte kommer upp till normen i 
arbetstidsavtalet om att de ska ”använda merparten av sin tid till forskning”.  
 

Rutiner för handledarbyte 

Möjlighet att byta handledare informeras nyantagna doktorander om vid sitt 
introduktionsmöte.  Då det av olika skäl finns behov av handledarbyte ska 
doktoranden i första hand vända sig till forskarstudierektorn. 
Beroende på skälet till byte av handledare involveras olika roller i processen. Rent 
administrativt är det prefekten som tar beslut och 
forskarutbildningsadministratören som hanterar beslutet utifrån krav på 
dokumenthantering och arkivering. De ytterst få sådana fall som uppkommit under 
senare år har gått att reda ut utan ett byte av handledare.  
 
 
Vi har lite längre tillbaka i tiden haft ett fall där en doktorand bytte inriktning (och 
handledare) mellan matematik och optimeringslära. Detta var dock ett gemensamt 
beslut mellan alla de inblandade. Om behovet skulle uppstå har vi dock inom alla 
områden, utom möjligtvis beräkningsmatematik, tillräckligt med handledarresurser 
för att möjliggöra ett sådant byte vid behov. 
 
 

Framtidsutsikter och utmaningar:  

Den stora utmaningen gäller forskningsfinansiering och forskningstid. Dels har det 
blivit svårare och svårare att få extern finansiering för vår forskning, dels har vi 
inom de närmaste åren två av våra professorer, inom beräkningsmatematik och 
matematik, med så kallade professorskontrakt från rektor, som går i pension. Även 
inom optimeringslära har vi liknande pengar som har en koppling till två 
professorer som går i pension inom några år. När dessa personer går i pension 
kommer MAI fortfarande att få interna anslag för forskningstid, men det är osäkert 
om anslagen kommer att ligga på samma nivå. Vi har påbörjat diskussioner kring 
detta med tekniska fakulteten och kommer att fortsätta dialogen under hösten 
2020. 

Utvecklingsområden:  

I dagsläget är situationen stabil, men om inte det ekonomiska läget ändras kommer 
vi behöva en strategi för att möta svårare förutsättningar. Inte minst kommer det 
behövas mer samarbete.  I princip kan man säga att vi redan i dagsläget jobbar på 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MATEMATISKA INSTITUTIONEN 

KVALITETSRAPPORT 
 
  

10(26) 
 
 

 
 
 
 
 
 

detta inom MAI, då vi ser över vår avdelningsstruktur, som kommer behöva ändras. 
Planen är att denna nya struktur ska vara klar till 2021.  
 

3.2 Forskarutbildningsmiljö 

Doktorandgruppens sammansättning 

Under 2015-2019 har vi haft 42 manliga och 16 stycken kvinnliga doktorander som 
varit aktiva. Av dessa har 18 av männen disputerat och 3 avslutat med en 
licentiatexamen (två av de senare var antagna till en licentiatexamen vid LiU, för att 
sedan få ut en doktorsexamen vid sina hemuniversitet). Bland de kvinnliga 
doktoranderna har 10 disputerat. Den genomsnittliga tiden från antagning till 
disputation för dessa var 5 år och 3 månader för männen respektive 5 år och 10 
månader för de kvinnliga. Att den senare siffran är högre beror i princip uteslutande 
på att några av de kvinnliga doktoranderna varit föräldralediga under sin 
doktorandtid. 
 
En relevant aspekt är att en stor andel av våra doktorander kommer via 
biståndsfinansierad verksamhet, samt några med egna stipendier. 
Framförallt har vi haft doktorander från bilaterala program med ett antal afrikanska 
universitet som finansierats av Sida, samt doktorander via det så kallade ISP-
programmet som koordineras av Uppsala universitet. Vi har haft 14 doktorander via 
de bilaterala programmen och 12 via ISP.  
Rekryteringen av dessa doktorander görs inte vid LiU utan vid deras respektive 
hemuniversitet. När det gäller de bilaterala programmen är dock personal från LiU 
inblandad i rekryteringen och doktoranderna väljs ut i konkurrens. De bilaterala 
programmen är också välfinansierade, med ersättning för viss kursverksamhet, 
handledningstid och institutionens övriga kostnader. När det gäller ISP-
programmet är finansieringen tyvärr sämre. 
Vidare har vi haft 5 doktorander under perioden 2010-2019 som finansierats av 
stipendier från sina hemländer. Sedan några år tillbaka antar vi dock inte längre 
doktorander med egna stipendier. 
 

Nätverk 

De flesta av våra huvudhandledare har ett omfattande nätverk med kontakter vid 
andra universitet inom sitt eget område. Forskningsprojekt inom dessa områden 
omfattar i normalfallet ganska få personer, men å andra sidan är det inte ovanligt 
att en forskare inom området över tid har olika projekt med ett relativt stort antal 
forskare från andra universitet (eller andra aktörer) både inom och utanför Sverige. 
Dessa samarbeten leder ofta indirekt till kontakter med andra forskare som man 
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kanske inte har några publikationer med, där det ändå förekommer omfattande 
utbyten och viktiga diskussioner vid till exempel konferenser.  
 
I den mån det finns forskargrupper eller liknande vid en institution är det normalt 
bara så att det finns ett antal personer inom samma eller närliggande 
forskningsområden där. Samarbeten och sampublikationer kan ofta finnas inom 
gruppen men typiskt inte i någon större utsträckning.  
 
Många inom mer tillämpade grenar har dessutom kopplingar till industrin eller 
institutioner inom andra ämnen. Ämnesområdet är stort internationellt och det 
finns gott om relevanta konferenser och potentiella samarbetspartners i större delen 
av världen.  
 
 
 

Externa forskarutbildningskurser 

Den stora merparten av de kurser som läses inom utbildningen (borträknat de 
kurser som tillgodoräknas från deras tidigare studier) läses vid LiU. Dock har vi haft 
en hel del kurser, främst inom beräkningsmatematik, som lästs vid andra 
universitet, som tex Uppsala universitet och KTH.  

Kvalitet på avhandlingar 

Enligt den allmänna studieplanen ska avhandlingarna normalt vara av 
sammanläggningstyp samt innehålla minst två artiklar som är accepterade eller 
publicerade i relevanta tidskrifter som utför en anonym granskning av materialet av 
en eller flera experter inom området. Det senare kravet ska säkerställa att det är en 
rimlig kvalitet på arbetet innan det släpps fram att försvaras. Som framgår från den 
bifogade listan över doktorander, brukar det i en klar majoritet av fallen vara 
uppfyllt, och i de fall det inte är uppfyllt måste de inblandade motivera varför det 
ändå är rimligt att låta doktoranden försvara sin avhandling. 
 
När disputationen närmar sig är det praxis att doktoranden håller ett seminarium 
vid institutionen som också blir en typ av kontroll av att doktoranden behärskar 
materialet. Sedan blir den slutgiltiga garanten för kvalitet den granskning av 
avhandlingen och utfrågningen, som görs i samband med disputationen av 
opponent och betygskommitté.  
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Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik 

Vi har vid LiU en forskarskola i tvärvetenskaplig matematik som vissa av våra 
doktorander ovan är kopplade till. För närvarande har vi tre sådana doktorander, en 
med inriktning mot matematik, en mot matematisk statistik och en inom 
optimeringslära. Tidigare har totalt 16 doktorander kopplade till forskarskolan 
disputerat.  
 
Målet med forskarskolan är att främja projekt som har både ett starkt matematiskt 
innehåll samtidigt som det har en stor komponent bestående av någon tillämpning. 
På så sätt stimuleras kontakter mellan matematiker och kompetenser inom andra 
discipliner. 
 
För mer information om denna verksamhet finns forskarskolans hemsida: 
https://liu.se/forskning/forskarskolan-i-tvarvetenskaplig-matematik. 

Utvecklingsområden: 

I den nuvarande ekonomiska situationen har vi endast ett mindre antal doktorander 
som finansieras via fakultetsmedel. Inom de närmaste åren har vi dock ett stabilt 
doktorandunderlag via de biståndsfinansierade programmen. Det mesta pekar på 
att det kommer bli en minskning av antalet doktorander från dessa program i 
framtiden. Målet med dessa program är att bygga upp forskarutbildningar vid 
doktorandernas hemuniversitet, och när detta har åstadkommits ersätts utbildning 
av doktorander i Sverige med utbildning i hemlandet. Detta påverkar också 
ekonomin i den meningen att vi via denna verksamhet får en del pengar till 
doktorandkurser. På längre sikt kan det bli en utmaning att säkra ekonomiska 
resurser för fler doktorander; vilket är något vi kommer att ta upp i dialoger med 
Tekniska Fakulteten under hösten 2020.  
 
 
 

4 Utformning, genomförande och resultat 

4.1 Forskarutbildningens utformning 

Man kan dela upp ansvar och genomförande av forskarutbildningen i tre naturliga 
delar. Det som är LiU-gemensamt, det som ligger på fakultetsnivå samt det som 
ligger på institutionsnivå. 
 

https://liu.se/forskning/forskarskolan-i-tvarvetenskaplig-matematik
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I slutändan är det LiU som ansvarar för kvaliteten på de forskarutbildningar som 
ges inom universitetet. De genomför vartannat år en undersökning, via en enkät, 
bland alla forskarstuderande för att upptäcka eventuella brister. 
Även handledarutbildningen är till stor del LiU-gemensam, men med en 
fakultetsspecifik del. I övrigt ligger allt på fakultets- eller institutionsnivå. 
 
Matematiska vetenskaper ligger under tekniska fakulteten (Tekfak), som är en av 
fyra fakulteter vid LiU. Fakultetsstyrelsen har i praktiken det slutgiltiga ansvaret för 
forskarutbildningen, och har inrättat en forskarutbildningsnämnd (FUN) speciellt 
för detta ändamål. Tekfak arbetar kontinuerligt med att bevaka kvaliteten på sina 
forskarutbildningar, till exempel genom att bevaka att de allmänna studieplanerna 
är adekvat uppdaterade samt att individuella studieplaner upprättas och revideras 
enligt gällande föreskrifter. Vidare anordnas regelbundna möten med 
forskarstudierektorer för att ta upp aktuella ämnen och sprida relevant information 
vidare till institutionsnivå. 
 
I övrigt ligger i princip allt praktiskt på de institutioner som har rätten att anta 
forskarstuderande till det aktuella ämnet, i detta fall MAI och ITN, att administrera 
och bedriva forskarutbildningen enligt gällande allmänna studieplan och relevanta 
föreskrifter. Till exempel är det prefekten vid den aktuella institutionen som antar 
doktorander, utser handledare samt beslutar om nya kursplaner. Vidare finns en 
forskarstudierektor vid varje institution som bevakar att individuella studieplaner 
upprättas och beslutar om eventuella tillgodoräknanden.  
 
Inom alla områden är kursdelen i princip halva utbildningen (något mindre, 100 
poäng, för beräkningsmatematik). Kurserna spänner över fakultetsgemensamma, 
ämnesgemensamma och områdesspecifika krav. Alla har sin roll att fylla för att 
garantera att alla examensmål ska uppfyllas. De fakultetsgemensamma för att 
garantera en allmängiltig insikt om vetenskapens förutsättningar, begränsningar 
och eventuella etiska dilemman som kan uppkomma. De ämnesgemensamma för 
att ge en övergripande bredd inom hela ämnet. Den största delen rör dock de 
områdesspecifika, som ska säkerställa både bredd inom den aktuella inriktningen 
och ett djup inom de mer specifika delarna kopplade till doktorandens eget 
forskningsområde. En del grundläggande centrala kurser erbjuds kontinuerligt 
(såvida behovet finns) vartannat år. 
 
Den andra halvan av utbildningen handlar om aktiviteter som leder till den egna 
forskningsproduktionen. Denna del innefattar allt från att läsa relevanta artiklar 
och böcker till eventuella datorstödda beräkningar eller simuleringar samt 
utförande av stringenta bevis och slutligen författande av artiklar. Det är också ett 
krav att doktoranden presenterar sina resultat i samband med såväl interna 
seminarier som internationella konferenser.  
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När det gäller handledning planeras dess omfattning och former i samband med 
upprättande och revidering av de individuella studieplanerna. I samband med den 
årliga revideringen av studieplanerna diskuteras också om den tidigare 
omfattningen upplevts som tillräcklig.  
 

Utvecklingsområden:  

Det kan vara svårt att tillgodose behovet av doktorandkurser. En hel del måste i 
praktiken lämnas till läskurser/självstudier som på lämpligt sätt examineras, typiskt 
av handledarna. Vi kräver dock att även sådana kurser har en kortfattad studieplan 
som underlag, där det ska framgå vad som examinerats och hur examinationen gått 
till.  

4.2 Uppfyllelse av examensmål 

Eftersom vi nästan bara har licentiatexamen i praktiken som ett delmål på vägen till 
doktorsexamen väljer vi att endast fokusera på examensmålen för doktorsexamen. 
Vi har visserligen haft några studenter inom biståndsfinansierad verksamhet där 
målet vid LiU varit en licentiatexamen, med målet att ta en doktorsexamen vid 
doktorandens hemuniversitet. Men eftersom slutmålet ändå varit en 
doktorsexamen ser vi att det rimligaste är att behandla dessa på samma sätt som 
våra övriga doktorander. Notera att vissa av lärandeaktiviteterna som beskrivs 
nedan inte är lika direkta att kontrollera som en del andra. Men alla målen 
diskuteras i samband med revisionen av de individuella studieplanerna. Denna 
process beskrivs efter tabellerna. 
 
 

Mål för doktorsexamen enligt 
Högskoleförordningen   

Lärandeaktiviteter kopplade till målet 

Kunskap och förståelse   
  
  

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

De allmänna kurskraven i studieplanen garanterar 
att detta uppfylls på bredden, och tillsammans med 
planeringen för respektive student att det även görs 
på djupet inom det aktuella området. 

Mål 2: visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i 
allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

På generell nivå täcks detta in av fakultetens 
obligatoriska kurser i vetenskapsteori och etik. När 
det gäller det egna forskningsområdet fås detta 
genom studier av tidigare resultat såväl som i 
samband med den egna forskningen. 

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

Genom att studera och tillämpa tidigare resultat från 
andras artiklar i den egna forskningen på ett korrekt 
och relevant sätt garanteras att denna 
analysförmåga är säkerställd. 

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. 

Detta säkerställs genom att doktoranden succesivt 
får mer ansvar att bedriva forskningen, med mer 
behov att själv ta reda på vilka angreppssätt som är 
lämpliga för det aktuella problemet, samt att 
självständigt få utforma presentationer till 
seminarier och konferenser.  

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

Inom detta område är praktiskt taget alla 
avhandlingar av sammanläggningstyp. Doktoranden 
ska dock, även om det finns medförfattare till de 
ingående artiklarna, skriva kappan helt självständigt. 

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 

Vi ställer minimikrav på deltagande vid konferenser. 
Nästan alla konferenser inom vårt område är 
internationella (de kan givetvis äga rum i Sverige, 
men typiskt är det deltagare från flera länder med). 
Vi har även en specifik seminarieserie utformad som 
en kurs, kallad forskningsseminarier, riktad specifikt 
till doktoranderna. Deltagarna är doktorander, och 
seminarierna ges normalt av doktorander. 

Mål 7: visa förmåga att identifiera behov av 
ytterligare kunskap. 

I samband med den egna forskningen ska 
doktoranden, när den kommit att bli tillräckligt 
självständig, ges tid och möjlighet att identifiera 
sådana behov själv utifrån det aktuella 
forskningsproblemet med liten styrning från 
handledaren. 

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. 

Alla våra doktorander producerar publicerbart 
forskningsmaterial, och presenterar sina resultat vid 
konferenser eller seminarier. Nästan alla är 
inblandade i undervisning, antingen här vid LiU eller 
vid andra universitet (vi har många doktorander 
inom SIDA-finansierad verksamhet, där denna 
undervisning sker vid hemuniversiteten). I de fall 
doktoranderna inte undervisar har 
forskningsprojektet en industrikoppling istället, vilket 
säkerställer att de sprider sin kunskap inom den 
organisationen. Ett undantag skulle kunna vara när 
det gäller doktorander med egna stipendier. Vi har 
dock beslutat att inte anta sådana i framtiden, vilket 
gör att detta inte kommer vara ett problem 
framöver. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
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Mål 9: Visa intellektuell självständighet och 
vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar. 

 Studenterna visar intellektuell självständighet 
genom att producera nya inte tidigare kända 
resultat, eller tillämpa kända resultat på nya 
problem. Inom vårt område blir frågan om 
vetenskaplig redlighet främst att vara tydlig med vad 
det egna bidraget är, och referera tydligt till tidigare 
kända resultat som tillämpas. Att detta efterlevs ska 
garanteras av bedömningsprocessen vid 
publiceringar av artiklar samt vid disputationen.  I 
vissa fall kan det finnas fler etiska bedömningar att 
göra, men över lag är de få inom vårt område. Att 
studenterna ändå får en bredare förståelse för 
sådana frågor, som kan bli viktiga i deras senare 
yrkesliv, ska garanteras av fakultetens obligatoriska 
kurser i vetenskapsteori och etik. 

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

I likhet med mål 9 har de flesta av våra doktorander 
begränsade behov att göra sådana bedömningar, då 
forskningen är av en så pass teoretisk natur. Här är 
fakultetens obligatoriska kurser i vetenskapsteori 
och etik oumbärliga för att säkerställa att detta mål 
uppfylls. 

Mål för licentiatexamen enligt 
Högskoleförordningen   

Lärandeaktiviteter kopplade till målet 

Kunskap och förståelse   
  
  

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. 

De allmänna kurskraven i studieplanen garanterar 
att detta uppfylls på bredden, och tillsammans med 
planeringen för respektive student att det även görs 
på djupet inom det aktuella området. Allmän 
vetenskaplig metodik täcks också in i fakultetens 
obligatoriska kurs i vetenskapsteori. 

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. 

På generell nivå täcks detta in av fakultetens 
obligatoriska kurser i vetenskapsteori och etik. När 
det gäller det egna forskningsområdet fås detta 
genom studier av tidigare resultat såväl som i 
samband med den egna forskningen. 

Färdighet och förmåga    
  

Mål 3: visa förmåga att i såväl nationella som 
internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
klart presentera och diskutera forskning och 

Vi ställer minimikrav på deltagande vid konferenser. 
Nästan alla konferenser inom vårt område är 
internationella (de kan givetvis äga rum i Sverige, 
men typiskt är det deltagare från flera länder med). 
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Säkerställande av måluppfyllelse:  

Vi har vissa komponenter som kontrolleras av en bredare grupp. Inte minst när det 
gäller forskningsresultaten som doktoranden producerar, som förutom av 
handledaren också bedöms vid seminarier och vid publikation. Vi försöker 
säkerställa att en ansenlig del av materialet i avhandlingarna (som i princip 
uteslutande är sammanläggningsavhandlingar) är publicerade, eller åtminstone 
accepterade, av välrenommerade och granskande tidskrifter.  
Vidare är den allmänna studieplanen, inte minst när det gäller kursdelen, utformad 
så att den garanterar att målen blir uppfyllda automatiskt då denna följs. 

 

forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället 
och samhället i övrigt. 

Vi har även en specifik seminarieserie utformad som 
en kurs, kallad forskningsseminarier, riktad specifikt 
till doktoranderna. Deltagarna är doktorander, och 
seminarierna ges normalt av doktorander. 

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

Detta säkerställs genom att doktoranden succesivt 
får mer ansvar att bedriva forskningen, med mer 
behov att själv ta reda på vilka angreppssätt som är 
lämpliga för det aktuella problemet, samt att 
självständigt få utforma presentationer till 
seminarier och konferenser.  

Mål 5: visa förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar i sin egen forskning. 

I vissa fall kan det finnas etiska bedömningar att göra 
som är direkt kopplade till det egna 
forskningsprojektet, men över lag är de få inom vårt 
område. Att studenterna ändå får en bredare 
förståelse för sådana frågor, som kan bli viktiga i 
deras senare yrkesliv, ska garanteras av fakultetens 
obligatoriska kurser i vetenskapsteori och etik. 

 
 

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

I likhet med mål 5 har de flesta av våra doktorander 
begränsade behov att göra sådana bedömningar, då 
forskningen är av en så pass teoretisk natur. Här är 
fakultetens obligatoriska kurser i vetenskapsteori 
och etik oumbärliga för att säkerställa att detta mål 
uppfylls. 

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

I samband med den egna forskningen ska 
doktoranden, när den kommit att bli tillräckligt 
självständig, ges tid och möjlighet att identifiera 
sådana behov själv utifrån det aktuella 
forskningsproblemet med liten styrning från 
handledaren. För en licentiatexamen blir detta 
ansvar dock betydligt mer begränsat än för en 
doktorsexamen. 
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I slutändan åligger det dock i första hand huvudhandledaren att garantera att målen 
uppfyllts på ett adekvat sätt. Detta arbete följs upp i bilagan till den individuella 
studieplanen i samband med den årliga revisionen av dessa. När det gäller 
revisionen av studieplanerna går det till så att varje doktorand först, i samråd med 
sina handledare, gör ett utkast till uppdatering av studieplanen. Sedan har vi ett 
möte med handledare, doktorand samt en extra bisittare (avdelningschefen för det 
aktuella området, eller om avdelningschefen är en av handledarna 
forskarstudierektor). Under detta möte går man tillsammans igenom varje punkt i 
bilagan till den individuella studieplanen för att säkerställa att doktoranden har 
visat en progression och kommer att uppnå målen i slutet av sin utbildning. Efter 
detta överlämnas den underskrivna studieplanen till forskarstudierektor för en 
allmän översyn, och om denna bedömer att planen ser rimlig ut lämnas den senare 
in till forskarutbildningsadministratören för diarieföring och registrering i Ladok.  
 

Utvecklingsområden: 

Arbetet med bilagan till den individuella studieplanen, samt ansvaret som ligger på 
huvudhandledaren att garantera måluppfyllelsen skulle behöva förstärkas.  
 
Speciellt ska nämnas att vi kanske måste stärka arbetet kring examensmålen för 
licentiatexamen, i de fall en sådan tas ut på vägen. I dagsläget görs ingen speciell 
bedömning av läget för dessa mål i samband med en sådan. 
 
Då det i dagsläget ser ut som att den nuvarande mallen för den individuella 
studieplanen fakulteten har kommer att ersättas med en elektronisk variant bör 
detta dock utformas efter att den nya mallen antagits, då det kan komma att 
påverka arbetsgången. 
 
 

4.3 Jämställdhet  

Detta område är delvis bekymmersamt inom vårt område, då det historiskt sett har 
varit väldigt mansdominerat i Sverige. Bland de aktiva handledarna har vi endast 3 
kvinnor på MAI, att jämföra med 18 manliga. Möjligheten att välja tex böcker 
författade av kvinnor är dessutom högst begränsade.  
När det gäller sammansättningen i doktorandgruppen är läget något bättre där ca 
en tredjedel för närvarande är kvinnor.  
Det ska dock noteras att denna fördelning till stor del beror på våra Sida-
finansierade program och några internationella rekryteringar. När det gäller 
rekrytering till våra doktorandtjänster har vi väldigt få kvinnliga sökande, och oftast 
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har inga av dessa en grundutbildning från Sverige. Vår strävan är att öka både 
antalet kvinnliga handledare och antalet kvinnliga doktorander.  

 
Vid rekrytering och anställning av doktorander har det beslutats om en gemensam 
rekryteringsprocess för hela institutionen för att tillse att rekryteringen är 
strukturerad, objektiv och professionell. Vid anställning av doktorander ges 
företräde till kvinnliga sökande, vid huvudsakligen lika meriter, som 
underrepresenterat kön, enligt LiUs anvisningar. Vi har också arbetat med att se 
över våra kungörelser vid rekrytering av doktorander för att det i större 
utsträckning ska kännas intressant för en bredare grupp av sökande. 
Vi har som mål att lyfta fram fler kvinnliga förebilder för våra doktorander genom 
att bland annat i möjligaste mån arbeta för att ha fler kvinnliga handledare, fler 
kvinnliga gästföreläsare och mer kurslitteratur av kvinnliga författare.  
I den pedagogiska kurs som doktorander på institutionen som undervisar går finns 
ett avsnitt som behandlar jämställdhetsperspektivet. 
Alla timarvoderade studenter och amanuenser vid MAI genomgår tekniska 
fakultetens webbkurs i genus och jämställdhetsmedveten undervisning för 
kursassistenter. Den kursen ska utredas om den kan göras obligatorisk att 
genomföra även för doktorander som ska undervisa. Idag uppmuntras de till att 
genomgå den. 
Handledarnas kompetens inom området jämställdhet varierar säkerligen, men alla 
ska ha genomgått handledarutbildning där värderingar bland annat gällande 
jämställdhet tas upp. 
Det finns en särskild arbetsgrupp utsedd på institutionen som arbetar fram förslag 
till handlingsplaner efter medarbetarundersökningen.  I den arbetsgruppen deltar 
ett doktorandombud. Medarbetarundersökningen behandlar bland annat frågor 
kring kränkande särbehandling på grund av kön. Doktorandombudet deltar även 
vid analys och utarbetande av handlingsplan efter doktorandundersökningen. 
 
När det gäller upprättande av individuell studieplan, utformning av kurser och vid 
examination har vi inte fått några signaler om att det skulle finnas någon form av 
diskriminering eller att någon doktorand skulle känna sig särbehandlad. För att 
motverka att könsstereotypa föreställningar påverkar bedömningar vid t ex 
examination inom forskarutbildningen och för att säkerställa att jämställdhet 
integreras i utbildningen för alla doktorander har vi framförallt arbetat med 
aktiviteterna som beskrivits ovan. 
 

Utvecklingsområden: 

Vi kommer se över möjligheten att göra det obligatoriskt för de doktorander som 
ska undervisa att genomgå tekniska fakultetens genuskurs för kursassistenter. 
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Genom att kontinuerligt arbeta med våra rekryteringsprocesser försöker vi 
attrahera fler kvinnor att söka såväl våra doktorandtjänster som lärartjänster i syfte 
att öka antalet kvinnliga doktorander och handledare på längre sikt. 

 
Vår förhoppning är att vårt arbete med rekryteringsprocessen kommer leda till fler 
kvinnliga medarbetare som bidrar till vår forskarutbildning när det gäller 
handledning såväl som att ge kurser och seminarier. Vi ska även se över om det går 
att synliggöra kvinnors bidrag till matematiken mer, till exempel genom val av 
kurslitteratur, inbjudna föredragshållare, vid sammansättningen av betygsnämnder 
och vid val av opponent. 

4.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Som diskuterades ovan ser vår process för att revidera de individuella 
studieplanerna ut som följer. Först gör varje doktorand, i samråd med sina 
handledare, ett utkast till uppdatering av studieplanen. Sedan har vi ett möte med 
handledare, doktorand samt en extra bisittare (avdelningschefen för det aktuella 
området, eller i de fall då avdelningschefen är en av handledarna, 
forskarstudierektor). Efter detta överlämnas den underskrivna studieplanen till 
forskarstudierektor för en allmän översyn, och om denna bedömer att planen ser 
rimlig ut lämnas studieplanen senare in till forskarutbildningsadministratören för 
diarieföring och registrering i Ladok. Den senare bedömningen av 
forskarstudierektorn är av en övergripande natur i ett försök att hindra att något 
missas av handledarna. I slutändan är det främst huvudhandledaren som har 
ansvaret för att planen är rimlig. 
 
Vid eventuella avvikelser gentemot studieplanen dokumenteras detta vid behov som 
en bilaga till studieplanen, med en plan på vad som ska göras för att åtgärda 
problemen. I detta fall blir även forskarstudierektor och/eller avdelningschefen eller 
prefekt/proprefekt också inblandade i diskussionen. Detta har dock varit ytterst 
sällsynt. I ytterst sällsynta fall har även doktorander lyft vissa frågor med 
forskarstudierektor, som sedan söker en lösning på det aktuella problemet. Detta 
måste dock göras från fall till fall beroende på problemet. 
 
Den viktigaste återkopplingen och uppföljningen fås dock mer kontinuerligt i de 
regelbundna mötena mellan doktoranden och handledarna.   

Utvecklingsområden: 

Arbetet med bilagan till den individuella studieplanen, samt ansvaret som ligger på 
huvudhandledaren att garantera måluppfyllelsen skulle behöva förstärkas. Även ett 
förtydligande kring behovet att handledarna diskuterar tiden efter doktorsexamen, 
dvs karriärplanering, med doktoranden. 
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5 Doktorandperspektiv 

Alla nya doktorander (oavsett finansieringsform) har när de startar ett 
introduktionsmöte med vår administrativa chef och HR-partner, där viktig 
information kring vad det innebär att verka vid institutionen och vid Linköpings 
universitet tas upp. För anställda doktorander ges även information om 
anställningsvillkor mm. Internationella doktorander får även en särskild 
introduktion till att leva i Sverige med mycket information av mer praktisk karaktär. 
 
Sedan träffar forskarstudierektorn varje ny doktorand och informerar lite om 
dennes roll. Det kanske viktigaste med detta möte är att informera om att det alltid 
går att vända sig till forskarstudierektorn vid allmänna frågor rörande 
forskarutbildningen, eller för att diskutera eventuella problem som doktoranden 
kanske inte i första hand vill ta med sina handledare (sådana fall har dock varit 
ytterst sällsynta).  
 
Doktorandgruppen vid MAI är tillräckligt liten för att det ska vara möjligt att ha 
gemensamma aktiviteter för alla doktorander samtidigt. Detta gäller både vår 
gemensamma seminarieserie, forskningsseminarier, och doktorandernas egna 
aktiviteter.  

 
Doktoranderna har ett ombud som också är medlem i institutionsstyrelsen. Denna 
organiserar också en del gemensamma aktiviteter för alla doktorander på MAI. 
Dessa är av en social karaktär, men är viktiga för sammanhållningen inom 
doktorandgruppen. Doktoranderna har genomfört 3-4 sådana gemensamma 
aktiviteter per termin. Det har bland annat varit spelkvällar, bad och grillning, 
shuffleboard och filmkväll. Utöver det har de haft gemensamt fika ungefär en gång 
per månad. Förutom kontakt via e-post så finns det också en lite mindre formell 
Teams-grupp där alla doktorander är med. 
 
När det gäller andra gemensamma aktiviteter har forskarstudierektor valt att istället 
för vanliga regelrätta möten träffa doktorandgruppen i sammanhang kopplade till 
tex kursen forskningsseminarier, som denna examinerar.  Kursen består av att 
doktoranderna ska hålla (minst) ett seminarium, och alla ska delta i så många som 
möjligt (minst tolv). Då antalet seminarier inom kursen beror så pass mycket på hur 
många doktorander som för tillfället har något de vill tala om har vi dock vissa 
perioder nöjt oss med informella fika-möten, ibland med ett seminarium, och 
ibland haft andra än doktorander som givit seminarier. Tex 2019-2020 ger 
proprefekt och våra fyra avdelningschefer varsitt seminarium direkt riktade till 
doktoranderna. Dessa tillfällen är också bra för forskarstudierektorn att vid behov 
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ge relevanta nyheter till doktorandgruppen. All sådan information skickas också via 
e-post till doktoranderna. 
 
Vi har också, i likhet med alla institutioner, arbetat med medarbetar- och 
doktorandundersökningen som görs från centralt håll. I arbetet med uppföljning 
har vi haft med vårt doktorandombud, en handledarrepresentant, vår 
administrativa chef, vår forskarutbildningsadministratör samt vår 
forskarstudierektor.  
 
Vi erbjuder även aktivt Feelgoods trestegsprogram för doktorander, för att möta 
utmaningar med tex stress. I år har det varit fler anmälda än tidigare, åtta 
doktorander, fördelade över alla tre stegen. 
 
När det gäller representation i styrelser är som sagt MAIs doktorandombud en aktiv 
medlem i institutionsstyrelsen. Vidare är alla doktorander representerade i både 
fakultetsstyrelsen (för närvarande av en doktorand vid IEI) samt i 
universitetsstyrelsen (för närvarande av en doktorand vid IBL). Vi har också en 
representant från MAI med i styrelsen för LiUPhD, som är en organisation som 
representerar doktoranderna vid LiU. 
 

Utvecklingsområden: 

Inför i år hade forskarstudierektor och doktorandombud en diskussion om hur vi 
skulle göra med möten med doktoranderna, som utmynnade i ovan nämnda 
seminarier med avdelningschefer och proprefekt. Detta samspel skulle behöva 
användas mer i framtiden, då det verkar som att en planering baserat på 
förutsättningarna inför varje läsår är det som verkar fungera bäst i praktiken.  

6 Arbetsliv och samverkan 

Många av våra doktorander kommer, som nämnts ovan, via biståndsfinansierade 
program. Dessa har anställningar vid universitet i sina hemländer som de 
återvänder till efter avslutad utbildning. Så de kommer stärkta att fortsätta inom 
den akademiska världen.  
Sedan har vi en grupp av de övriga doktoranderna som i första hand tänker sig en 
fortsättning inom akademien. På många sätt ser det kanske ut som att vår 
forskarutbildning främst är anpassad för dessa studenter, men även för studenter 
som forskat inom väldigt abstrakta och teoretiska delar av matematiken har det gått 
bra att hitta arbetsgivare utanför akademin som är högst intresserade av deras 
analytiska förmågor.  
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Doktoranderna inom mer tillämpade projekt har ofta en direkt industrikoppling, så 
där är anställbarheten utanför akademien ännu mer uppenbar. 
 
Samverkan för de som inte är inom dessa mer tillämpade projekt är dock en 
utmaning, precis som det är en utmaning för vår fast anställda personal till stor del.  
Detta bedöms dock vara oundvikligt på grund av ämnets natur, och ses inte över lag 
som ett problem för kvalitén i utbildningen. De får ju träning i kommunikation med 
personer som inte är experter på matematik i samband med sin undervisning. 
 
Vi har dock identifierat behovet av en process för alumniuppföljning. Vi borde mer 
systematiskt försöka se var våra doktorander tar vägen efter examen. Vi har i och 
med denna utvärdering försökt spåra så många som möjligt av de som antagits efter 
2004, och har lyckats i de allra flesta fallen. Vi kan se en ganska stor bredd bland 
arbetsgivarna inom allt från fortsatt akademisk karriär till konsultverksamhet och 
vanliga anställningar av diverse tekniktunga företag. Eftersom denna kartläggning 
gjorts utan inblandning av alumnerna väljer vi dock att inte redogöra för detta i 
detalj i dagsläget, utan behåller informationen internt. 

Utvecklingsområden: 

Vi anser att detta är ett område där vi är ganska starka, och ser inget behov av 
åtgärder, bortsett från att se över möjligheten till en process för alumniuppföljning 
som diskuterades ovan. 

7 Hållbarhetsperspektiv 

Enligt LiUs hållbarhetsmål ska vi förhålla oss till de tre kategorierna socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.  
 
På bred basis har dessa hållbarhetsfrågor inte så mycket direkt koppling till den 
forskning som doktoranderna arbetar med. Däremot är det lätt att se den potentiella 
nyttan av deras utbildning för alla dessa områden, då studier av allt från ekonomiska 
till ekologiska modeller oftast baseras på relativt komplexa matematiska modeller.    
Vi har vidare haft doktorander med forskningsprojekt med en mycket tydlig sådan 
koppling (till exempel projekt inom epidemiologi, blodflöden, snöröjning med mera). 
 
Dessutom anser vi att den arbetsmiljö som doktoranderna verkar i bidrar starkt till 
alla dessa tre områden. 
 
Främst skulle vi se den stora insatsen vi gör i våra program som finansieras av SIDA 
som viktiga bidrag till en socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling, då syftet 
med dessa till stor del är att stärka och/eller bygga upp dessa doktoranders 
motsvarande verksamheter vid sina hemuniversitet.   
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När det gäller den miljömässiga delen tycker vi också att den allmänna behandlingen 
kring detta på institutionen borde bidra positivt i den mening att doktoranderna får 
vara verksamma inom en organisation som ser behovet av att ta hänsyn till miljön 
som mycket viktig. Till exempel har vi ofta valt att servera endast vegetarisk mat vid 
många gemensamma evenemang och vi har installerat självsläckande belysning i 
vissa lokaler. 
 
 

Utvecklingsområden: 

Vi behöver få in hållbarhetsmålet tydligare i den allmänna studieplanen. 
I övrigt och ser vi inget behov av åtgärder här. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 

Arbetet med ovanstående kvalitetsrapport har koordinerats och utförts av 
forskarstudierektorn vid MAI. Flera personer har dock varit inblandade i olika delar 
av rapporten. Våra avdelningschefer har varit med och utformat texterna kring sina 
respektive områden, och vårt doktorandombud har hjälpt till med beskrivningen 
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kring doktorandperspektivet. När det gäller kapitlet om jämställdhet har vår 
administrativa chef varit med och bidragit. Slutligen har proprefekten varit med och 
läst och kommenterat rapporten. När rapporten och den efterföljande 
handlingsplanen antagits ska även dess innehåll presenteras för personalen på MAI. 
 
Eftersom matematiska vetenskaper även finns vid ITN, som dock i praktiken ännu 
inte haft någon direkt verksamhet, har dessutom företrädare för dem blivit 
tillfrågade om situationen där. På grund av situationen på ITN rör hela rapporten 
ovan, utom vid de ställen där det explicit framgår att det gäller ITN, verksamheten 
vid MAI.   

 
För att sammanfatta de områden där vi ser ett eventuellt behov av åtgärder har vi 
följande. 
  
En majoritet av våra doktorander är kopplade till biståndsfinansierade program, 
och denna verksamhet håller av allt att döma på att fasas ut, alternativt övergå i nya 
former. I dagsläget är anslagen från fakulteten sådana att vi endast kan finansiera 
ett fåtal doktorander med interna medel. Detta tillsammans med den begränsade 
möjligheten att söka extern finansiering för matematisk forskning gör det svårt att 
få till ett större antal doktorandanställningar. Det bör på grund av detta inledas 
breda diskussioner angående hur denna utveckling ska mötas för att bibehålla en 
hög kvalitet på vår utbildning. Detta är något vi kommer att lyfta under hösten 2020 
i dialog med Tekniska Fakulteten. 
 
Arbetet med bilagan till den individuella studieplanen, samt ansvaret som ligger på 
huvudhandledaren att säkerställa måluppfyllelsen skulle behöva förstärkas. Inte 
minst kanske i samband med licentiatexamen, då det på något sätt måste garanteras 
att målen för denna är uppfyllda när en sådan tas ut, även om det är ett steg på 
vägen till doktorsexamen.  
 
Även ett förtydligande kring behovet att handledarna diskuterar tiden efter 
doktorsexamen, dvs karriärplanering, med doktoranden vore en rimlig åtgärd.        

 
Vi kommer se över möjligheten att göra det obligatoriskt för de doktorander som 
ska undervisa att genomgå tekniska fakultetens genuskurs för kursassistenter. 
 
Vi ser ett värde i att utreda införandet av en rutin för alumniuppföljning. I arbetet 
med denna rapport har vi spårat de flesta av våra doktorander som tagit examen 
2004 och senare manuellt, och kan se en stor bredd bland arbetsgivarna. 
 
Vi behöver se över framtiden för inriktningen beräkningsmatematik på grund av 
den potentiella minskning av handledarresurser som förestår inom de närmsta 
åren. 
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En föreslagen åtgärd är att ITN får i uppdrag att göra en analys av framtiden för 
detta forskarutbildningsämne hos dem. 
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