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Bedömningsområde 
  Bedömningsgrund 

Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

Avgränsningen av 
forskarutbildningsämnet 
och dess koppling till 
den vetenskapliga 
grunden och beprövad 
erfarenhet är 
välmotiverad och 
adekvat. 

 x  Forskarutbildningen i kemi är indelad i fyra inriktningar, inriktning mot 
organisk kemi, fysikalisk kemi, proteinvetenskap respektive materialkemi.  

Forskarutbildningsämnet etablerades 1993 och bedrivs vid IFM. Under 
VT21 finns det 15 aktiva doktorander, 6 professorer, 10 lektorer 
kopplade till forskarutbildningen. 

I kvalitetsrapporten beskrivs dessa ämnen ingående samt syftet med 
forskarutbildning vid LiTH, dvs utbilda doktorer med förmåga att självständigt 
bedriva forskning och utvecklingsarbete inom eller utom akademin samt att 
skapa och sprida teknik- och naturvetenskaplig kunskap för samhälle och 
näringsliv.  

Ett antal nyckeltal redovisas i tabellform. Begreppen "brutto" och 
"netto" som används i tabellverken är inte definierade i rapporten, men 
det förefaller som studietiden ligger något över det nominella målet på 4 
år. Det är oklart vad anledningen till detta är, eller om någon åtgärd 
behöver vidtas - eller om inte, varför inte. Det är svårt att dra några 
konkreta slutsatser från tabellerna 2-5 då antalet individer är för litet för 
att utgöra ett meningsfullt statistiskt underlag.  
 
Det framgår inte tydligt från rapporten vilken relevans ämnet har för 
samhälle och industri, t.ex. nämns upprepade gånger i rapporten i 
generiska termer att området samverkar med "en mängd olika nationella 
och internationella forskargrupper, samt företag", "sker ofta i nära 



 
 

samarbeten också med nationella och internationella företag", men 
konkreta exempel eller en överskådlig sammanställning saknas 
väsentligen. Det är svårt att utifrån rapporten värdera de påståenden 
som görs. 

 
Det behöver säkerställas att forskarutbildningen i sin helhet och under 
de olika inriktningar inte är underkritisk. Forskargrupperna 
representerar mycket små miljöer. Inte tydlig hur utbildningens struktur 
i de små grupperingar bidrar till en bra forskarutbildning. 

Handledar- och 
lärarkompetens 
 

Antalet handledare och 
lärare och deras 
sammantagna kompetens 
(vetenskapliga, 
pedagogiska) är adekvat 
och står i proportion till 
antal forskarstuderande 
samt utbildningens 
innehåll  och 
genomförande på såväl 
kort som på lång sikt. 

 

  x Det finns 8 huvudhandledare, 7 bihandledare, och 15 doktorander. Bland 
huvudhandledarna är 6 professorer och 2 är docenter.   
De flesta, inte alla, handledarna har       genomgått handledarutbildning. 
Texten behöver revideras för att fokusera på de delar som är specifika för 
ämnet Kemi. Mycket av texten är generisk snarare än att fokusera på det som 
är specifikt för ämnet. 
Det finns administrativa rutiner för byte av handledare och doktoranderna 
informeras om dessa. Det blir dock otydligt om det finns en grupp av 
tillgängliga handledare. Kan huvudhandledaren handleda över 
inriktningsgränserna? Om inte hur säkerställa tillräcklig bas för 
handledarbyte. Dessutom presenteras ej någon konkret plan om när 
förestående pensionsavgångar. 
Det uppges vidare att en medarbetar/doktorand-undersökning inte 
gjorts sedan 2017 och att detta anses vara ett "generellt problem". Det är 
oklart varför, i den händelse att institutionen och/eller ämnet anser en 
sådan undersökning vara av väsentlig nytta, varför ingen undersökning 
genomförts i lokal regi.  

Forskarutbildningsmiljö 
 

Forskningen vid 
lärosätet har en sådan 
kvalitet och omfattning 
att utbildning på 
forskarnivå kan bedrivas 
med hög vetenskaplig 
nivå och med goda 
utbildningsmässiga 

 x   
Forskarutbildningen bedrivs inom fyra inriktningar.  Det finns 50 anställda vid 
Kemiavdelningen varav 6 professorer och 10 lektorer. Antalet doktorander är 
15 varav 8 är kvinnor.   Den genomsnittliga tiden till disputation är drygt 4 år. 
Kemi med inr proteinvetenskap – 6 doktorander (5 kv); Kemi med inr organisk 
kemi - 5 doktorander (3 kv); Kemi med inr materialkemi kemi – 3 doktorander 
(0 kv); Kemi med inr fysikalisk kemi - 1 doktorand(0 kv) 
 



 
 

förutsättningar i övrigt. 
Relevant samverkan sker 
med det omgivande 
samhället både nationellt 
och internationellt. 

Handledare och doktorander ingår i lokala, nationella och internationella 
nätverk. Doktorander kan bli medlemmar i forskarskolorna Agora Materiae 
(grundad 2012) och Forum Scientium (grundad 1996). 
Kvinnor är underrepresenterade bland handledare. Jämn fördelning mellan 
kvinnor och män hos doktoranderna. 

 
Strukturen på forskutbildningsmiljön framstår som splittrat. Det framgår 
inte om forskarutbildningen skapar en sammanhållen miljö, med 
exempelvis en relativ liten inriktning som organisk kemi som beskrivs 
utifrån tre olika forskningsgrupperingar – var finns sammanhållningen?  

 
Det finns seminarier på kemiavdelningen och även seminarieverksamheten 
är bara kopplat till forskarskolorna. 
Det framgår inte hur ofta och med vilken regelbundenhet de olika kurserna 
som listas i rapporten ges. 

 
En av inriktningarna har endast en doktorand inskriven. Det framgår 
inte tydligt från rapporten hur situationen för denna doktorand ser ut i 
mer detalj, vad planerna är för inriktningen framgent, etc. eller huruvida 
det anses att en "kritik massa" inte behövs. 

 
Forskningen inom en av inriktningarna har enligt rapporten inget 
fakultetsstöd utan bedrivs helt med extern finansiering från stiftelser och 
industripartners. Det är oklart vilka industripartners som finansierar, t.ex. 
redovisas i tabell 7 endast stiftelser och center, inga direkta företag(?). Det är 
också oklart hur akademisk frihet säkerställs i en miljö som helt saknar 
basfinansiering för lärar/professorstjänsterna, och hur frågor som 
immaterialrätt, rätten att publicera forskning fritt hanteras i en miljö med 
endast externa finansiärer. 

 
UKÄs kritik att analytisk kemi projekt genomför inom ramen för organisk 
kemi. 

 



 
 

Uppfyllelse av 
examensmål 

 
Utbildningen möjliggör 
genom utformning och 
genomförande samt 
säkerställer genom 
examination att 
doktoranden, när 
examen utfärdas, 
uppfyller samtliga 
examensmål. 

 x  Systematisk uppföljning av måluppfyllelsen görs med hjälp av ISPn. 
ISPn är det enda verktyget för planeringen och uppföljning av 
forskarutbildningen.     Det finns rutiner för dess hantering och 
uppföljning. Den fakultetsgemensamma bilagan med examensmålen 
används för att säkerställa uppfyllelse av examensmålen. Framgår inte 
hur progressionen att uppfylla examenmålen utvärderas kontinuerlig 
och systematiskt innehållsmässigt. 
För att uppnå djup och bred förståelse inom ämnet finns krav på 
kärnämnen. Minst 38 hp i områdets kärnämnen (inklusive eventuella 
tillgodoräknade moment) krävs för doktorsexamen. Minst 15 hp i 
områdets kärnämnen (inklusive eventuella tillgodoräknade moment) 
krävs för licentiatexamen. Frågan är om en doktorand kan tillgodoräkna 
dig 30 hp från tidigare utbildning (ej forskarutbildning) inom 
kärnämnena. Ämnet behöver säkerställa att samtliga doktorander 
uppnår bred och djup förståelse inom sin inriktning. 
 
Det är oklart hur man tillgodoser och följer upp att samtliga 
doktorander visar förmåga att planera och med adekvata metoder 
bedriva forskning inom givna tidsramar. Oklart hur ofta och om det 
finns tillräcklig med fördjupningskurser inom respektive inriktning. 

 
Texten om mål #8 är vag, det framgår till exempel inte *hur* eller i 
vilken omfattning doktorander som inte undervisar sprider kunskap 
inom organisationen och hur det säkerställs från ett FU-perspektiv att 
doktoranden får professionell återkoppling på dessa aktiviteter. 
 
Förslaget om sänka minsta kurspoängkrav till 40hp ger inte 
förutsättningar för att uppnå examenmålen (bredd och djup), bör 
analyseras in förhållande till tillgodoräknande praxis och 
kärnämnekurspoängs krav. Det anges som en målbild i rapporten att 
kursdelen i utbildningen på sikt ska ligga i spannet 40-60 poäng. 
Beaktat att ett väsentligt antal poäng ligger inom "mjuka" kurser, t.ex., 
pedagogik, vetenskapsfilosofi, "embracing your Ph.D.", "practical 



 
 

presentation techniques", "leadership...", "scientific publishing", så 
förefaller 40 hp (och kanske även 60 hp) vara i underkant. 

 
Från statistiken kan man se att det tillgodoräknas standardmässigt 30 
hp från tidigare studier. Man bör se över tillgodoräknade av tidigare 
studier. Man bör tillgodoräkna endast kurser som är med relevans för 
utbildningen. 
Oklart om kravet på kärnämneskurser i ASP uppfylls. Det är väldigt 
bred definition om kärnämneskurser om man betraktar kursexempel 
som ges. 

 
Jämställdhetsperspektiv 

 
Ett 
jämställdhetsperspektiv 
beaktas, kommuniceras 
och förankras i 
utbildningens innehåll, 
utformning och 
genomförande. 

 x  Ett jämställdhetsperspektiv är delvis integrerat i utbildningens utformning och 
genomförande. Policy  för lika villkor finns på institutions-, fakultets- och 
universitetsnivå. Behöver utvecklas ett mer systematiskt arbete för att 
säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar 
jämställdhet och att utbildningen inkluderar ett jämställdhetsperspektiv.   
 
Könsbalansen kvantitativt är god i hela doktorandgruppen, dock ser det olika ut 
i de olika inriktningarna. Jämställdhet genomsyras inte i det seniora 
handledarkollektivet (trots flertalet kvinnor på avdelningen). 
 
IFM arbetar för att det finns en medvetenhet om jämställdhetsfrågan i alla 
delar av forskningsutbildningen. Vissa åtgärder görs för att integrera 
jämställdhetsperspektiv i utbildningen. T.ex jämställdhetsfrågan tas upp i den 
obligatoriska kursen vid IFM för doktorander som undervisar och även tas upp 
i kursen ”Webbkursen genus och jämställdhetsmedveten undervisning för 
kursassistenter på LiTH”. Oklart hur man integrerar frågan i utbildningen för 
doktorander som inte undervisar. Hur många av doktoranderna inom ämnet 
undervisar? 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

 
Utbildningens innehåll, 
utformning och 

 x  Progression i doktorandernas utbildning säkerställs genom möten med 
handledarna. Det exemplifieras ej specifikt för kemiämnet hur man arbetar 
med att utbildningen genomförs inom planeradtid. Genomströmningstiden 
bör analyseras – olika för olika inriktningar och män och kvinnor. 



 
 

genomförande och 
examination följs 
systematiskt upp, 
resultaten av 
uppföljningen omsätts vid 
behov i åtgärder för 
kvalitetsutveckling och 
återkoppling sker till 
relevanta intressenter; 
Lärosätet verkar för att 
doktoranden genomför 
utbildningen inom 
planerad studietid. 

Utbildningen behöver  vidta åtgärder för att doktoranderna 
genomför utbildningen inom planerad studietid. 
 
Det föreslås att implementera en formell halvtidskontroll för 
doktoranderna, men inga detaljer ges kring detta, vilket gör det 
svårt att bedöma det potentiella värdet av förslaget. 
 
En modell med mentorer är implementerad och verkar fungera bra. 
Mentorerna involveras vid planering och uppföljning av 
forskarstudierna. 
 
Kursutbudet diskuteras årligen av forskarutbildningsrådet på IFM. 
Från vårterminen 2021 kursutvärdering obligatorisk för samtliga. 
Utvärdering av doktorandkurser bör säkerställas. Finns behov att 
kursutbudet ses över. 
 
 

Doktorandperspektiv 
 

Doktoranden ges 
möjlighet att ta en aktiv 
roll i arbetet med att 
utveckla utbildningens 
innehåll och 
genomförande; 
Utbildningen 
säkerställer en god fysisk 
psykosocial arbetsmiljö 
för doktoranden. 

x   Doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och   
doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. 
Doktorandperspektivet beaktas av doktorandrepresentanter vid IFM, FUN och 
LiTH – styrelsen, även på LiU-nivå vid Kvalitetsrådet, nätverket LiU-PHD och 
Universitetsstyrelsen. 
 

Arbetsliv och samverkan 
 

Utbildningen är 
utformad och genomförs 
på ett sådant sätt att den 
är användbar och 
utvecklar doktorandens 

x    Det är positivt att ämnet har många och aktiva samarbeten med industri och 
offentlig sektor. 
  

Forskarutbildningen är anpassad för doktorander  som tänker sig en 
fortsättning inom akademin. Doktorander som är anställda vid universitet 
deltar i         grundutbildningen och utför institutionstjänstgöring. Utbildningen 
är användbar och förbereder doktorander för ett arbetsliv inom akademin. 



 
 

 
 
 
 
Vid dialogen: Lars-Göran Mårtensson (ansvarigperson för rapporten), Mattias Severin (prefekt IFM), Irina Yakymenko (forskarstudierektor IFM),  
Nicolette Lakemond (ordförande FUN, prodekan), Maria Mitradjieva (utbildningsledare för forskarutbildning) 
 
 
Områden som ska med i handlingsplanen och som diskuteras under dialogen: 

1. Omorganisering av ämnet som eventuellt uppdatering av ASP 
2. Arbeta med kursutbudet och tillgodoräknanden. Lite doktorandmassa och svårt att ge kurser som blir anledningen för att tillgodoräknas kurser från tidigare 

studier. 
3. Jämställdhetsperspektivet och fler kvinnliga förebilder 

 

beredskap att möta 
förändringar i 
arbetslivet, både inom 
och utanför akademin. 

 
Karriärsamtal genomförs med varje doktorand. Karriärsamtalet handlar om 
att förbereda en doktorand för ett framtida yrkesliv utanför eller inom 
akademien. 

Hållbarhetsperspektiv 
 

Ett hållbarhetsperspektiv 
är integrerat i 
forskarutbildningens 
innehåll, utformning och 
genomförande. 

x   
 

Det finns en uppenbar hållbarhetsaspekt på hela ämnet kemi och detta 
reflekteras även relativt väl i rapporten. Arbetet med att integrera hållbar 
utveckling i utbildningen sker främst genom forskningen. Hållbarhetsfrågor 
genomsyrar en stor del av forskningen och undervisning som bedrivs inom 
kemiområdet.  
 
Utbildningen bör synliggöra i ASPn hur man säkerställer att 
hållbarhetsperspektivet är integrerat i forskarutbildningen för samtliga 
doktorander. 
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Handlingsplan för forskarutbildningarna i kemi 
Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är 
aktuella, hur och när de ska genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. 
Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört. 
 

Vad ska åtgärdas? Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart? 

Vem ansvarar för att 
åtgärden genomförs? 

Säkerställa en mer 
sammanhållen 
forskarutbildning 
 

• Diskutera om de olika inriktningarna 
för forskarutbildningarna i kemi har 
relevanta beteckningar i förhållande till 
sina forskningsområden 
• Göra en översyn av ASP för de olika 
inriktningarna 
• Initiera rekrytering av en ny 
forskningsledare i organisk kemi för att 
säkra forskningsverksamhet och 
handledarresurser efter pensioneringar 
• Anställa en lektor inom analytisk kemi 
för att konsolidera forskningsmiljön 
• Inleda förstudier om lämpligheten och 
genomförbarheten av att införa en 
gemensam forskarutbildning i kemi 
utan inriktningar 
• Värna seminarieverksamheten för att 
trygga en stimulerande och stödjande 
intellektuell miljö för alla doktorander 
och handledare. 

VT2022 Prefekt 
Avdelningschef 

Ordna bättre överblick av 
kursutbudet i 
forskarutbildningen 

• Granska utbudet av obligatoriska 
kurser for inriktningen i organisk kemi  
• Se över och komplettera kursutbudet 
för forskarutbildningarna där brister 
konstaterats och uppdatera därvid ASPs 
kursutbudslistor 
• Beakta möjligheten att komplettera 
kursutbudet genom samarbete med 
andra universitet 

VT2022 Prefekt 
Forskarstudierektor 
Avdelningschef 

Arbeta aktivt med 
jämställdhetsperspektivet 

• Arbeta med att bredda 
rekryteringsbasen bl. a. genom att lyfta 
kvinnliga förebilder. 

December 
2022 

Prefekt 
Forskarstudierektor 

Uppdatera ASP utifrån 
resultaten av punkterna 
ovan 

• Uppdatera ASP i enlighet med 
ovanstående punkter för att säkerställa 
kontinuitet och kvalitet 

VT2022 Prefekt 
Forskarstudierektor 
Avdelningschef 

Diskutera och planera 
former för obligatorisk 
halvtidskontroll 

• Utveckla förslag till halvtidskontroll 
för införande i ASP 

VT2022 Forskarutbildningsråd IFM 
Forskarstudierektor 

Inrapportering av tid i 
LADOK, se över rutiner 
(t.ex. dokumenterar doktorander 
ofta inte föräldraledighet, 
sjukskrivning, vab, mm, vilket 
ger intrycket att de tar för långt 
tid på sig trots att så inte är 
fallet) 

• Översiktlig kontroll av statistik på 
individnivå 
• Tydligare instruktioner om hur 
förseningar p.g.a. yttre omständigheter, 
däribland föräldraledighet och 
sjukskrivning, ska rapporteras till 
LADOK 
 

December 
2022 

Forskarstudierektor 
 

 


