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1 Bakgrundsinformation 
1.1 Forskarutbildningsämnet i materialvetenskap 

Forskarutbildningsämne 
 
Basdata 
Forskarutbildningsämne: Materialvetenskap 
SCB-kod: 21001, 10304, 20599 
Examensbenämning: Teknisk/filosofie doktor/licentiat  

Nyckeltal 
Gemensamma nyckeltal: Genomsnittlig forskarutbildningstid till examen (1 år = 100%), 
examen inom 8 år (kalendertid), uppdelat på män och kvinnor. Det totala antalet 
doktorsexamina sedan 2016 (inklusive första delen av 2021) 48 st, 13 kvinnor och 35 män. 
Antal doktorander som formellt avbrutit sina studier utan examen under samma period är 2 
(män). 
 
Siffrorna inkluderar Materialvetenskap men även de som antagits inom de tidigare 
inriktningarna halvledarfysik, nanostrukturerade material, plasma- och ytbeläggningsfysik, 
samt tunnfilmsfysik. 
 

Kvinnor    Män    Total    

Nettostudietid Bruttostudietid Antal Nettostudietid Bruttostudietid Antal Nettostudietid Bruttostudietid Antal 

4,65 (5,03) 5,5 (5,875)  12(13) 4,43 5,1 35 4,56 5,25 
 

48 

4,61 (5,05) 5,8 (6,1) 12(13) 4,57 5,55 35 4,58 5,55 48 

 
Första raden är mediantid, andra medelvärde. Siffrorna för kvinnor anges med (13) och 
utan (12) en person som disputerade efter 7 år (brutto), 6,26 år (netto).  
 
För endast materialvetenskap (exklusive de tidigare inriktningarna) gäller:  
 

Kvinnor    Män    Total    

Nettostudietid Bruttostudietid Antal Nettostudietid Bruttostudietid Antal Nettostudietid Bruttostudietid Antal 

4,795 6  5 4,28 5,5 16 4,47 5,5 
 

21 

4, 795 6,5 5 4,37 5,625 16 4,47 5,83 21 

 
Observera de överlag minskade tiderna till examen mellan samtliga inriktningar och de 
numera aktuella materialvetenskap utan inriktningar. Se avsnitt 3.4, där även den eventuella 
skillnaden kvinnor/män diskuteras. 
 
Länk till allmän studieplan: 
https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/asp-2016/1.691818/ASPMaterialvetenskap2016-
FST2016.pdf  
 
  

https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/asp-2016/1.691818/ASPMaterialvetenskap2016-FST2016.pdf
https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/asp-2016/1.691818/ASPMaterialvetenskap2016-FST2016.pdf
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Beskrivning av forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och avgränsning 
 
Forskarutbildningsämnet Materialvetenskap etablerades vid Linköpings universitet (LiU) i sin 
nuvarande form 2016. Ämnet i sig har funnits sedan mycket lång tid tillbaka men var tidigare 
indelat i ett antal olika inriktningar, men dessa avskaffades då. 

Materialvetenskap är en vetenskap som behandlar allmängiltiga principer och lagar inom fysik 
och kemi, både ur kvalitativ och ur kvantitativ synvinkel, och hur dessa tillämpas för att utforska 
och utveckla material. Området är till sin natur brett, tvärvetenskapligt och spänner över viktiga 
delar av fysik och kemi. Centralt är att studera sambanden mellan tillväxtprocesser, struktur 
och egenskaper hos avancerade funktionella och strukturella material, vilka kan vara metaller, 
halvledare, keramer och polymerer. Materialvetenskap möjliggör utveckling och anpassning av 
nya material med specifika egenskaper och användningsområden. Ämnet har mycket stor 
betydelse för industrin, då ett materials olika egenskaper är viktiga vid produktframställning. 

Forskarutbildningen i Materialvetenskap, med en särskild koppling till den kondenserade 
materiens fysik och nanoteknologi, är inriktad mot experimentell verksamhet på material, men 
inkluderar också beräkningar och modellering av dessa material. Forskarutbildningen innefattar 
simuleringar, framställning och karakterisering av material. Olika egenskaper hos materialet, 
såsom elektroniska, optiska, strukturella, mekaniska och transportrelaterade studeras. 
Forskningen inkluderar också tillämpningar/komponenter baserade på material. Våra 
examinerade materialforskare ska behärska viktiga samband mellan tillväxt, struktur och 
egenskaper hos avancerade funktionella och strukturella material.  

 

Forskningen är av ämnesöverskridande karaktär och sker ofta i samarbete med flera andra 
ämnesområden vid LiU, såsom kemi, tillämpad fysik, teoretisk fysik, konstruktionsmaterial, 
och i förekommande fall även biologi och medicin.   

Doktorander vid forskarutbildningsämnet Materialvetenskap är knutna till de aktuella 
avdelningarna vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM); Tunnfilmsfysik, 
Materialdesign,1 Halvledarmaterial, Funktionella Elektroniska material, Plasma- och 
ytbeläggningsfysik, Nanostrukturerade material, och Nanodesign. Därutöver finns även ett fåtal 
doktorander (i dagsläget 4) i materialvetenskap vid ITN i Norrköping. Dessa avdelningar vid 
IFM har tillsammans ca 120 anställda varav närmare ~25 professorer (13+gästprofessorer och 
adj. prof.) och ~25 biträdande professorer/lektorer. Forskargrupperna innehåller i skrivande 
stund 44 doktorander. Forskningsprojekt genomförs ofta i samarbete med andra avdelningar 
vid IFM och med andra nationella och internationella forskargrupper samt partners i industrin. 
De breda forskningsaktiviteterna inom materialvetenskap följer LiU:s tvärvetenskapliga 
inriktning och fokus på materialvetenskaperna, livsvetenskaperna och modellering.  

Avdelningarna ger forskarutbildningskurser och har arbetsmiljöansvar. Studierektorn för 
grundutbildningen ger i de flesta fall doktoranderna ett undervisningsuppdrag. Även andra 
former av institutionstjänstgöring förekommer för vissa doktorander, t.ex. de som är aktiva i 

 
1 Materialdesign var tidigare en enhet inom avdelningen för tunnfilmsfysik. Avdelningen för materialdesign 
bildades 1 april 2021, och har i dagsläget ungefär 20 anställda. 
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Doctoral Student Council (DoStuC) vid IFM. Omfattningen av undervisning och annan 
institutionstjänstgöring är i normalfallet ungefär 10% men individuella variationer förekommer. 
En doktorand tillhör en avdelning men är anställd vid institutionen. Det är på avdelningen som 
doktoranden vanligen har sin vardag och verksamhet.  

Forskarutbildningen vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH) syftar till att 
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. Utbildningen syftar både till djupa specialistkunskaper i ett delområde, 
dokumenterat i en avhandling som ska vara av en sådan kvalitet att den kan publiceras i en 
internationell vetenskaplig tidskrift inom området, och till bred kunskap inom 
forskningsområdet och förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet. 

 Forskarutbildningen inom materialvetenskap har som mål att utbilda doktorer med stor insikt 
och kunskap om materialvetenskap, sammanhang och tillämpningar och med förmåga att 
självständigt bedriva forskning, förmedla kunskap och tillämpa den i praktiska applikationer. 
Organisatoriskt inordnas samtliga grupperingar under respektive avdelning medan samarbetena 
är många. Forskarskolan Agora Materiae ger en bred kontaktyta för doktoranderna. 
Doktoranderna kan fokusera på en specifik aspekt inom materialvetenskap, men får därmed 
samtidigt tillgång till en generell vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet och verkar i ett 
större sammanhang med andra doktorander. Detta är viktigt eftersom forskningsprojekten inom 
området har en tvärvetenskaplig inriktning med kontaktytor gentemot andra discipliner vilket 
kräver kunskap från flera olika delområden.  

Inom de aktuella avdelningarna finns ett flertal forskargrupper med en egen inriktning men som 
också har ett nära samarbete sinsemellan i olika projekt. Det medför att det finns ett stort utbyte 
av kompetens inom området samt interaktioner och samverkan mellan doktorander som är 
anslutna till olika grupper. 

För närvarande (VT2021) finns det 44 doktorander inom forskarutbildningsämnet för 
materialvetenskap (bifogad tabell 1a) vid IFM, plus 4 vid ITN. Under de senaste fem åren (2016 
– 2021) har 63 personer avlagt doktorsexamina inom forskarutbildningsämnet 
materialvetenskap (bifogad tabell 1b).  
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2 Förutsättningar 
2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens 

Vetenskaplig och pedagogisk kompetens  

En huvudhandledare och minst en biträdande handledare ska utses för varje doktorand. 
Huvudhandledaren ska inneha en läraranställning vid LiU, vara docent inom relevant 
ämnesområde, och ha genomgått forskarhandledarutbildning, eller kunna uppvisa motsvarande 
kompetens. Biträdande handledare ska ha minst doktorsexamen. Bifogade lärartabeller (se 
bilaga) visar de aktiva huvud- och bihandledare inom forskarutbildningen under VT2021. Det 
är vanligt med biträdande handledare från andra ämnesområden, framför allt teoretisk fysik, 
tillämpad fysik och kemi. I forskningsmiljön ingår även ett flertal övriga seniora forskare. Det 
finns således en stor grupp av tillgängliga handledare med hög vetenskaplig kompetens som 
tillsammans täcker hela forskarutbildningsämnet. Doktoranderna (VT2021) har samtliga minst 
en bihandledare och varje huvudhandledare handleder i medel 1–2 doktorander. I de fall där 
huvudhandledaren handleder ett flertal doktorander tar normalt bihandledarna ett större ansvar 
för att stödja doktoranderna.  

 

Samtliga handledare är aktivt involverade i undervisning på grundutbildningen och 
forskarutbildningen, ofta i kurser nära deras forskningsområde. Samtliga huvudhandledare ska 
ha genomgått den obligatoriska forskarhandledningsutbildningen eller motsvarande. 
Handledarnas pedagogiska kompetensutveckling kan ske genom att de examineras i de 
obligatoriska kurserna för handledare och lärare vid LiU. Exempel på såna kurser i 
högskolepedagogiska utbildning är: Det akademiska lärarskapet (DAL, 6 hp), Handledning av 
forskarstuderande (HaFo, 4 hp), Design för lärande (DEL, 6 hp) som ges på Didacticum 
(centrum för pedagogisk utveckling inom Linköpings universitet). 

 

 

Vetenskaplig kompetensutveckling 

Enligt arbetsavtalet DNR-LIU-2017-01688 anges “Inom ramen för planeringen ska det i 
vetenskapligt kompetenta lärares arbetsuppgifter normalt ingå forskning”, samt “En professor 
ska normalt använda merparten av sin arbetstid åt forskning” och “Utrymmet för forskning och 
annan kompetensutveckling uppgår för lektorskollektivet till minst 20 procent av 
årsarbetstiden”.  Som ett kollektiv uppfyller det materialvetenskapsrelaterade området detta 
med bred marginal eftersom flertalet av forskningsledarna har anslag från externa 
forskningsfinansiärer (se nedan). Den sammantagna bedömningen är att huvudhandledarna och 
övriga personal har utmärkta möjligheter att kontinuerligt forska och vidareutveckla sin 
vetenskapliga kompetens inom respektive område.  
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Handledarnas vetenskapliga kompetensutveckling sker också via deltagande i gemensamma 
forskningsprojekt och publicering av vetenskapliga artiklar tillsammans med doktoranderna, 
och genom regelbunden seminarieverksamhet där både handledare och doktorander deltar. 
Forskningen inom materialvetenskap har stöd från institutionen och utvecklingen inom området 
har varit synnerligen framgångsrik under de senaste fem åren, men är starkt beroende av extern 
finansiering. Det strategiska forskningsområdet Advanced Functional Materials ger riktad 
basfinansiering om ~30 MSEK/år till materialforskningen vid LiU. En sammanfattning av 
forskargruppernas erhållna externa anslag sedan ~2015 återfinns i Tabell 1 och påvisar 
excellens inom forskningen som möjliggör forskarutbildningsmiljöns höga kvalitet. I denna 
sammanfattning listas större forskningscentra, rambidrag, Wallenbergprojekt och 
prestigefyllda individuella anslag såsom European Research Council, Wallenberg Academy 
Fellow och Scholar, och SSF Framtidens forskningsledare. 
Tabell 1: Exempel på större erhållna externa forskningsanslag för handledare inom forskarutbildningsämnet 
Materialvetenskap sedan ~2015. 

Anslagsgivare Typ Antal 
European Research Council Starting Grant 2 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Academy Fellow 

 
2 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Academy Fellow fortsättning 
(“Consolidator”) 

2 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Scholar 3 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Projekt med hög vetenskaplig potential  5 
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) Framtidens forskningsledare 3 
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) Rambidrag 4 
VINNOVA Excellenscenter (2006-2016) 1 

VINNOVA Kompetenscenter (2017-) 2 

Vetenskapsrådet Projektbidrag >25 

Energimyndigheten  Projektbidrag  >15 

 

 

Kompetensförsörjning och stabilitet över tid  

Avdelningarnas personalresurser med dess individuella kompetenser och dess åldersstruktur 
regleras ytterst av kommande behov inom grund- och forskarutbildning samt forskning samt av 
lika villkor. Strategiskt långsiktiga kompetensförsörjningsplaner genomförs där säkring av 
stabilitet i handledarresurser är en del. 

Prefekt, avdelningschefer och ämnesföreträdare för kontinuerliga diskussioner om 
rekryteringsstrategier för långsiktig kompetensförsörjning av lärare och handledare. Bland 
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annat sker dessa diskussioner på avdelningsmöten och inom ramen för IFM:s samrådsmöten 
och i strategirådet. IFM har en stabil personalsituation, där det för kommande pensionsavgångar 
finns en successionsplan. Här pågår planering för fortsatt verksamhet mellan avdelningschefer 
och prefekt. 

Handledarbyte  

Fakulteten har delegerat till prefekt att utse huvud- och bihandledare.  Alla doktorander har rätt 
att byta handledare. Inför ett handledarbyte förs en dialog mellan doktorand och 
forskarstudierektor och även handledaren. Beslut om ett handledarbyte tas därefter formellt av 
prefekt. Administrativa rutiner och blanketter för detta finns. Uppgifter om handledare, 
biträdande handledare samt eventuellt byte av handledare dokumenteras i Ladok. 

Nyantagna doktorander bjuds in på ett individuellt introduktionsmöte med forskarstudierektor. 
Under detta möte ges information om att doktorander har rätt att byta handledare. 
Doktoranderna informeras också om att de kan vända sig till forskarstudierektor, mentor eller 
prefekt för att diskutera eventuella problem kring handledningen och möjliga åtgärder. Vid 
behov kan doktoranderna även vända sig till DoStuC vid IFM. Eftersom det finns en stor grupp 
av tillgängliga handledare finns en god beredskap att utse nya handledare om behovet skulle 
uppstå. 

Säkerställning av kvaliteten på handledning och undervisning 

Forskarstudierektor vid IFM ansvarar för den löpande verksamheten inom institutionens 
forskarutbildning, t ex att de individuella studieplanerna regelbundet följs upp och revideras. 
Forskarstudierektorn ansvarar också för informationsutbytet mellan fakulteten å ena sidan och 
institutionens handledare och doktorander å andra sidan. Forskarstudierektor har regelbundna 
möten med prodekanen för forskarutbildning, fakultetens utbildningsledare för 
forskarutbildning och forskarstudierektorer från andra institutioner. 

Doktorandens individuella studieplan (ISP) klargör doktorandens uppgifter och skyldigheter 
liksom lärosätets skyldigheter mot doktoranden med avseende på handledningens omfattning. 
Prefekten garanterar att institutionen och avdelningen tillhandahåller resurser för utbildningens 
genomförande vad avser arbetsvillkor, forskningsmiljö, tillgång till arbetsrum och övriga 
lokaler, kontorsutrustning och utrustning för forskning, deltagande i personalaktiviteter och 
tillgång till handledning. Doktorandernas ISP revideras en gång per år, och revideringen 
fastställs av prefekt. Fr.o.m. 2022 kommer elektronisk ISP (eISP) att införas fullt ut, för nya 
doktorander används eISP sedan 1 april 2021. Doktorand och handledare har också ett 
strukturerat uppföljningssamtal en gång per år i samband med uppdatering av ISP:n.  

Kvaliteten i handledningen följs systematiskt upp på flera sätt. LiU erbjuder pedagogiska kurser 
i doktorandhandledning. Vid de aktuella avdelningarna följs årligen alla medarbetares, 
inklusive doktoranders, arbetsmiljö upp med utgångspunkt ifrån medarbetarundersökningen. I 
normalfallet genomför LiU även vartannat år en doktorandundersökning (enkät), utifrån vilken 
prefekt tillsammans med forskarutbildning formulerar en handlingsplan. Det är dock ett 
problem att denna undersökning inte genomförts sedan 2017, inte bara p.g.a. corona utan även 
på grund av förseningar i övrigt. Detta är ett generellt problem för samtliga medarbetare och 
inte specifikt för doktorander. 
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Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid LiTH har ansvaret för uppföljning av avhandlingen. 
Inför varje disputation skriver huvudhandledare och forskarstuderande under en anmälan om 
disputation till FUN. Denna anmälan innehåller bl.a. förslag på opponent och ledamöter i 
betygsnämnd samt en motivering för dessa. Dessutom innehåller den en sammanfattning av 
avhandlingen, en lista på ingående publikationer (med en specifikation av doktorandens 
bidrag), konferenser, redovisning av genomförda kurser och senaste versionen av den 
individuella studieplanen. Huvudhandledaren kallas därefter till ett möte med FUN, eller 
nämndens ordförande, där man går igenom materialet. FUN (eller dess ordförande) beslutar 
därefter om opponent och betygsnämndsledamöter efter att ha bedömt dels deras kompetens i 
relation till avhandlingen, dels säkerställt att jäv inte föreligger. I december 2016 beslutades i 
FUN att avhandlingarna ska förhandsgranskas av de ordinarie betygsnämndsledamöterna. 
Denna rutin infördes från och med höstterminen 2017. Förhandsgranskningen innebär att varje 
ledamot ska ta ställning till huruvida avhandlingen håller sådan kvalitet att den kan läggas fram 
och försvaras vid en offentlig disputation. Sedan 1 juli 2021 genomförs även en motsvarande 
granskning för licentiatavhandlingar. Utlåtandena skickas in till, och sammanställs av 
fakultetskansliet som därmed kan övervaka kvaliteten på avhandlingarna inom fakulteten. 

Analys och värdering 

I sin helhet är antalet personer i handledarkollegiet mycket tillfredställande. Handledarnas 
samlade kompetens är omfattande och såväl bred som djup och möjliggör därmed att ge 
doktoranderna en forskarutbildning av hög kvalitet inom materialvetenskap. Vi arbetar 
kontinuerligt för att upprätthålla och utveckla handledarnas kompetenser och att vi kontinuerligt 
möts och diskuterar våra roller som handledare. Handledarnas nationella och internationella 
förankring vid ämnets forskningsfront leder också till god vägledning i att identifiera 
forskningsfrågor, bygga nätverk och kritiskt granska prestationer i forskarutbildningen. 

Vi bedömer handledarnas möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk kompetensutveckling som 
god och handledarnas kompetens är mycket hög. Exempelvis är handledarna och bihandledarna 
mycket aktiva publiceringsmässigt inom materialvetenskap; ämnet har uppvisat en synnerligen 
omfattande och högkvalitativ publicering under de senaste fem åren. Ytterligare något som 
stärker denna analys är att handledarna regelbundet får uppdrag, både nationellt och 
internationellt som fakultetsopponent och ledamot i betygsnämnder, som inbjudna talare, och 
som granskare i tidskrifter och i vetenskapliga kommittéer. 

Det finns inom ämnet en öppenhet och dialog mellan äldre kollegor och yngre forskare och 
forskarstuderande. Detta skapar inspiration och kunskapsutbyte som hjälper till att utveckla 
forskning och karriärmöjligheter och bidrar till forskarutbildningar av hög kvalitet. 

Forskningen inom materialvetenskap har stöd från institutionen (strategiska forskningsområdet 
Advanced Functional Materials – AFM) och utvecklingen inom inriktningen har varit mycket 
framgångsrik under de senaste fem åren, men är starkt beroende av extern finansiering (jämför 
Tabell 1).  

Vi bedömer doktorandernas möjlighet att byta handledare som goda. Det finns ett etablerat och 
strukturerat stöd för doktorander vid IFM om de skulle vilja byta handledare. Vår bedömning 
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är att relationen mellan handledare och doktorand fungerar väl på materialvetenskap och att 
doktoranderna överlag är nöjda med sin handledning. 

Vi bedömer att LiU och LiTH har rimligt goda möjligheter att identifiera eventuella brister i 
handledning, eftersom det sker en årligen återkommande rapportering till studierektor och 
prefekt genom revidering av ISP, med vid behov uppföljande dialoger. ISP:n har utvecklats vid 
fakulteten och doktoranderna vid IFM använder den gemensamma ISP:n som bedöms vara ett 
mycket väl fungerade verktyg. ISP:na signeras formellt av prefekt men granskas innan det av 
studierektor som vi bedömer vara ytterligare en styrka i forskarutbildningen. Fr.o.m. 2022 
kommer elektronisk ISP att införas fullt ut, för nya doktorander används eISP sedan 1 april 
2021. 

Doktorandundersökningen som i normalfallet genomförs vartannat år (i samband med 
medarbetarundersökningen) bedömer vi ger goda insikter i doktorandens arbetsmiljö kopplad 
till forskarutbildningen. Återkoppling på kvalitetsutvecklande åtgärder, utifrån 
doktorandundersökningen, ges till doktorander och till handledarna vid avdelningsmöten. Det 
är dock ett problem att denna undersökning inte genomförts sedan 2017, inte bara p.g.a. corona 
utan även på grund av förseningar i övrigt. Detta är ett generellt problem för samtliga 
medarbetare och inte specifikt för doktorander. 

Utvecklingsområden 

Forskningen inom materialvetenskap är starkt beroende av extern finansiering. Därför behöver 
vi en strategisk plan för ansökningar av anslag och bidrag. Planering bör genomföra på 
avdelningarna och i samråd med prefekt och strategiråd för att behålla kompetens, rekrytera 
och utveckla området.  

Doktorand- och medarbetarundersökningen har inte genomförts sedan 2017, vilket är ett 
generellt problem för samtliga medarbetare och inte specifikt för doktorander. 

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Doktorandgruppens sammansättning  

För närvarande så finns det 44 doktorander (VT2021) som är aktiva och anslutna till 
forskarutbildningen i materialvetenskap vid de aktuella avdelningarna. Spridningen av 
doktorander över ett antal avdelningar gör att doktoranderna kan fokusera på sitt eget respektive 
område och samtidigt ingå i en större gruppering inom det gemensamma ämnesområdet 
materialvetenskap.  Gemensamma seminarier sker (i normalläge) oftast på avdelningsnivå en 
eller två gånger i månaden. Därutöver organiseras seminarieserier inom forskarskolan Agora 
Materiae.  

Genom denna organisation minimeras även risken för att enskilda doktorander kan bli isolerade, 
Detta motverkas även genom att flertalet doktorandkurser läses av doktorander från de olika 
avdelningarna och andra forskarutbildningsämnen samt att huvudhandledaren och 
bihandledaren till doktorandernas kan vara aktiva inom olika vetenskapliga inriktningar. 
Interdisciplinära samarbeten är vanliga och dessa tvärvetenskapliga projekt innefattar oftast 

Iryna Yakymenko
Lena will check number at present
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även samarbeten mellan doktorander med olika inriktningar som leder till gemensamma 
vetenskapliga artiklar.  

Omfattning av forskningsmiljön 

Forskningen inom materialvetenskap har stöd från institutionen och utvecklingen inom området 
har varit synnerligen framgångsrik under de senaste fem åren med excellens inom forskningen 
som möjliggör forskarutbildningsmiljöns höga kvalitet, men är som sagts tidigare starkt 
beroende av extern finansiering.  

Lokala, nationella och internationella nätverk 

Handledare och doktorander ingår i lokala, nationella och internationella nätverk för att inhämta 
kunskap, inleda samarbeten och perspektiv på hur verksamheten positionerar sig i ett större 
sammanhang. Internationella samarbeten är fokuserade på vetenskapliga frågeställningar inom 
avancerade material och modellering. Aktuella nationella nätverk är bland annat Svenska 
fysikersamfundet och Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik. Lokala viktiga 
nätverk är CeNano och det strategiska forskningsområdet Advanced Functional Materials 
(AFM). 

Doktorander kan bli medlemmar i forskarskolor vid IFM. Det finns två tvärvetenskapliga 
forskarskolor:  

- Agora Materiae grundades 2012 och har ca 60 medlemmar från tre institutioner vid 
LiU: IFM, ITN och IEI. Medlemmarnas projekt faller inom ramen för såväl hårda som 
mjuka material samt teori. Agora finansieras med stöd från den strategiska 
forskningsmiljön Advanced Functional Materials. En föreståndare leder arbetet inom 
forskarskolan. 

- Forum Scientium grundades 1996 och har ca 65 medlemmar från 4 institutioner; IFM, 
BKV, IMT och HMV. Medlemmarna arbetar inom naturvetenskap, teknik och 
biomedicin, ofta med tvärvetenskaplig ansats. Forum Scientium finansieras av LiU och 
har även ett välfungerande samarbete med Wallenbergs Centrum för Molekylär Medicin 
(WCMM).  En föreståndare leder arbetet inom Forum Scientium. 

De allra flesta doktoranderna inom Materialvetenskap är medlemmar i Agora Materiae. 
Gemensamt för forskarskolorna är att de syftar till att stödja medlemmarna i deras 
forskarutbildning, från start till mål. Konkret görs detta genom bl.a. organisation av kurser, 
seminarier och workshops, sommarkonferenser, studiebesök och olika outreach-aktiviteter. 
Medlemmarna får under sin tid i forskarskolorna gedigen träning i att genomföra presentationer, 
ge konstruktiv kritik, samt moderera seminarier. Forskarskolorna är även en mycket god grund 
för etablering av samarbetsprojekt och fyller även en viktig psykosocial roll.  

 

Industridoktorander  

Inom materialvetenskap finns, och har historiskt funnits, ett flertal industridoktorander. 
Industridoktorander är anställda på ett företag men har som huvuduppgift att bedriva 
forskarutbildning vid ett universitet. Även institutsdoktorander, främst anställda vid Research 
Institutes of Sweden (RISE) finns. Det individuella upplägget varierar, vissa 
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industridoktorander är anställda vid företag men till stor del baserade vid universitetet, andra 
har den allra största delen av sin verksamhet vid företaget, och ytterligare ett antal delar sin tid 
i spannet 1/3 - 2/3. Exempel på företag där forskarutbildningsämnet har eller i närtid har haft 
industridoktorander är Sandvik Coromant, Husqvarna, Impact Coatings och Asante Gold.  

 

För industridoktorander ställs samma krav för examination som en universitetsanställd 
doktorand. De industridoktorander som i huvudsak är baserade på företag har dock inte alltid 
daglig kontakt med andra doktorander, eller med undervisning, i samma omfattning som 
anställda doktorander. Industridoktorander är genomgående ett utmärkt sätt att driva samverkan 
med omgivande samhället och få praktiskt genomslag för forskning och effektiv 
kunskapsöverföring till olika samhällssektorer, och uppfylla regeringens mål om 
kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

 

Forskarutbildningskurser vid andra lärosäten 

Doktorander ges regelbundet möjlighet att läsa forskarutbildningskurser vid andra lärosäten, 
liksom sommarskolor och intensivkurser. Detta sköts dock i huvudsak ad hoc och skulle kunna 
systematiseras. Särskilt i ljuset av covid-situationen är det viktigt att underlätta deltagandet för 
doktoranderna i externa forskarutbildningskurser som ges av andra lärosäten (distanskurser 
eller, när covid-situationen lättat, på plats), liksom att underlätta för doktorander från andra 
lärosäten att delta i våra kurser på samma vis. 

 

Säkerställande av kvaliteten på avhandlingar 

Forskarutbildningens examenskrav finns beskriven i den allmänna studieplanen (ASP) för 
Materialvetenskap. LiTH:s rutiner följs för att säkerställa kvaliteten på avhandlingar som går 
till disputation. I denna rutin ska anmälan om disputation skickas till 
forskarutbildningsnämnden senast tre månader innan framläggning. Rutinen inbegriper en 
förhandsgranskning av avhandlingen. Granskningen utförs av ordinarie 
betygsnämndsledamöter vars utlåtanden anger huruvida de anser att avhandlingen håller en 
tillräckligt hög kvalitet för att läggas fram och försvaras vid en offentlig disputation. Utöver 
denna rutin är det även kutym att materialet i doktorsavhandlingarna har presenterats på 
internationella konferenser och publicerats i internationella tidskrifter med högt vetenskapligt 
renommé. För materialvetenskap är en stark rekommendation att ha minst 5 artiklar i 
avhandlingen varav minst två publicerade (två artiklar för licentiat). Det är dock viktigt att 
understryka att det alltid ska ske en helhetsbedömning och att kvalitet och nivå är viktigare är 
det exakta antalet. Materialet har således granskats externt kontinuerligt under 
doktorandstudierna vilket säkerställer en hög vetenskaplig kvalitet genom hela utbildningen.  

Vad gäller innehållet för de i avhandlingen ingående artiklar så sker sedvanlig kollegial 
granskningsprocess för alla artiklar i samband med att de publiceras i vetenskapliga tidskrifter 
med direkt återkoppling. 
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Möjligheter respektive utmaning då handledare eller doktorand befinner sig på annan ort 

Ett antal doktorander, inte minst industridoktorander, befinner sig av naturliga på annan ort. 
Detta hanteras sedan länge med distansarbete. 

Analys och värdering 

Vår bedömning är att forskarutbildningen i materialvetenskap ger utmärkta förutsättningar för 
de forskarstuderande att bedriva sitt eget projekt och skapa avhandlingsarbete av god kvalitet. 
Seminarier och forskningsmiljön, liksom forskarskolan Agora Materiae ger god möjlighet att 
diskutera med kollegor, samt att ge synpunkter på andras projekt och avhandlingsarbeten. 
Baserat på våra erfarenheter är dessa verksamheter viktiga fora för återkoppling i en miljö som 
präglas av stor öppenhet. 

Vi bedömer att materialvetenskap varit synnerligen framgångsrikt i att under lång tid erhålla 
externa anslag i samarbete med andra lärosäten, näringsliv och offentliga aktörer (Tabell 1 
ovan), vilket inneburit att doktorander inom ramen för sin forskning samverkar nära med det 
omgivande samhället men i en högkvalitetsmiljö inom kärnämnet. Ett exempel på detta är att 
sampublicering sker i forskarutbildningsämnet. Detta samarbete som doktorander får, ger i sin 
tur en direkt formativ återkoppling på den forskning doktoranden bedriver. Det är viktig del av 
forskarutbildningsämnet i materialvetenskap att samarbete sker idag med ett mycket stort antal 
forskare inom andra forskarutbildningsämnen vid IFM och andra lärosäten. 

Det är mycket positivt att våra doktorander deltar i IFMs forskarskolor eftersom doktorerna har 
de nätverk som skapades i forskarskolan som levt vidare efter examen och varit till nytta i deras 
vidare yrkesliv. 

Uppföljning och struktur avseende arbetsmiljön bedöms som goda. Även uppföljning av 
universitetets doktorandundersökning presenteras och diskuteras på avdelningsmötena med de 
forskarstuderande. 

Utvecklingsområden  

Det är viktigt att kunna bibehålla och utöka de täta samarbetena mellan de olika avdelningarna 
inom forskarutbildningsämnet och att upprätthålla arbetet med att kontinuerligt ansöka om 
gemensamma projekt. Särskilt i ljuset av covid-situationen är det viktigt att underlätta 
deltagandet för doktoranderna i externa forskarutbildningskurser som ges av andra lärosäten 
(distanskurser eller, när covid-situationen lättat, på plats), liksom att underlätta för doktorander 
från andra lärosäten att deltaga i våra kurser på samma vis. 
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3 Utformning, genomförande och resultat 
3.1 Forskarutbildningens utformning 

De olika fakulteterna vid Linköpings universitet har det övergripande ansvaret för 
forskarutbildningen. I forskarutbildningen i Materialvetenskap är det Tekniska fakulteten som 
ansvarar. För den löpande planeringen och uppföljningen av utbildning på forskarnivå har 
fakultetsstyrelsen inrättat en särskild forskarutbildningsnämnd (FUN). FUN ska följa upp och 
utvärdera forskarutbildningen samt verka för ständig kvalitetsförbättring inom sitt 
ansvarsområde. Det åligger särskilt nämnden att fatta beslut enligt rektors och 
fakultetsstyrelsens delegationsordningar med beaktande av nationella och lokala bestämmelser. 
Vidare åligger det nämnden att: föreslå till fakultetsstyrelsen ämnen samt allmän studieplan för 
forskarutbildning inom fakultetens ansvarsområde, beakta närmare föreskrifter för tillträde till 
forskarutbildning, besluta om närmare föreskrifter för utbildningens genomförande samt rutiner 
för examination, tillgodoräknande, upprättande och uppföljning av individuell studieplan samt 
besluta om föreskrifter i fakultetens Studiehandbok för forskarutbildning, svara för att 
verksamheten planeras, följs upp, utvärderas och kvalitetssäkras utgående från universitetets 
och fakultetens processer och system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, bidra till 
fakultetens handlingsplaner och genomförande av aktiviteter i syfte att främja jämställdhet och 
lika villkor. FUN beslutar om tidpunkt för disputation samt utser ordförande, fakultetsopponent 
och ledamöter i betygsnämnd, regelbundet arrangerar fakultetsövergripande 
forskarstudierektorsmöten, arrangerar årlig forskarutbildningsdag, arrangerar 
fakultetsobligatoriska kurser, och organiserar fakultetsspecifik forskarhandledarutbildning. 

 

Allmän information om examensmål, handledning, studiefinansiering, studieplaner, 
individuella studieplaner finns i Studiehandbok för utbildning på forskarnivå vid LiTH. 
Rekryteringsförfarande syftar till att få högt kvalificerade doktorander från hela världen till 
forskarutbildning och styrs av principerna om jämställdhet som ligger till grund för 
universitetsverksamhet.  

 

Det vardagliga arbetet för respektive forskarutbildning har fakultetsstyrelsen delegerat till den 
institution där forskarutbildningen är placerad. Handledare och minst en bihandledare utses för 
varje antagen doktorand i samråd mellan avdelningschefen, handledare och doktorand, och 
fastslås sedan av prefekt. Huvudhandledaren är sedan huvudansvarig för det faktiska 
genomförandet av forskarutbildningen, men en årlig uppföljning genomförs av doktorand, 
handledare, mentor, forskarstudierektor och prefekt då de individuella studieplanerna 
uppdateras. Handledningen utförs i enlighet med LiTH:s policy för handledning inom 
forskarutbildningen, vilken anger vilka åtaganden som gäller för handledare respektive 
doktorander, och studiehandboken för utbildning på forskarnivå som beskriver utbildningens 
mål och syfte och ger riktlinjer för handledning, examination, obligatoriska prov i utbildningen, 
tillgodoräknande av kurser, och ISP:er.  
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Alla doktorander har en mentor. De är erfarna forskningshandledare som är ett bra stöd för 
doktoranderna. Mentorerna väljs från andra forskningsområden och andra avdelningar än de 
som doktoranderna tillhör utan koppling till huvud eller bihandledare. I en mentors skyldighet 
ingår också att diskutera den individuella studieplanen för doktoranderna en gång per år, och 
vid behov prata med doktorander om diverse frågor kring deras studier. 

Forskarstudierektor, forskarutbildningsadministratör och forskarutbildningsråd ger stöd till 
doktorander. Forskarstudierektor beslutar om tillgodoräknade kurser, formar doktorand-
kursernas utbud, utvärderar ISP:er ger stöd vid behov till handledare och doktorander. 
Forskarutbildningsadministratör hjälpar med organisatoriska frågor om antagning, Ladok, 
registrering av blanketter mm. Forskarutbildningsråd vid IFM består av fem medlemmar från 
de olika forskarutbildningsämnena och två doktorandrepresentanter. Forskarutbildningsrådet 
möts fyra till sex gånger om året för att diskutera ISP, doktorandkurser utbud, allmänna 
studieplaner, att analysera och utvärdera doktorandkurser, att analysera statistik för antagning 
och genomförande, samt att diskutera alla andra aspekter i forskarutbildning som till exempel, 
handledning, resurser, studieplaner för doktorandkurser och mentorer. 

På hemsidan för IFM:s forskarutbildning finns information om allmänna studieplaner för 
forskarutbildningsprogram, individuella studieplaner blanketter, doktorandkurser, regler för 
disputation, information från DoStuC. 

Varje år uppdaterar doktoranderna sina individuella studieplaner och ett annex om hur 
examensmålen för doktorandutbildningen planeras att respektive har uppfyllts. Doktorander 
skall diskutera ISP och annexet med handledarna och mentorerna. Därefter godkänns ISP av 
forskarstudierektor och undertecknas av prefekten. Den ISP som används på IFM innehåller 
information om forskarutbildningsämnet, handledarna och mentor, studietid, vetenskapliga 
projekt, publikationer, konferenser, kurser etc. Annexet för examensmål för doktorand-
utbildning innehåller information om hur man planerar att uppnå, respektive hur man har 
uppnått examensmålen. 

Forskarutbildningen i Materialvetenskap genomförs med utgångspunkt i ett generellt regelverk 
för forskarutbildning vid Linköpings universitet. Därutöver finns ett kompletterande regelverk 
och policyer som gäller forskarutbildningar som fastställs på fakultetsnivå. Det finns även 
rutiner vid institutionen och de avdelningar som ingår i materialvetenskaps område. De lokala 
reglerna bygger på de nationella lagarna och förordningarna och beskriver hur dessa ska 
tillämpas. Rutiner och processer har formulerats för att säkerställa en forskarutbildning med 
hög kvalitet. 

Forskarutbildningen i materialvetenskap organiseras som en del av forskarutbildningen inom 
institutionen. Doktoranderna är anställda eller kopplade till IFM. IFM etablerades 1969 vid LiU 
och är idag universitets näst största institution (efter IEI) med ca 400 anställda. Vid IFM finns 
fem forskarutbildningsämnen som utformades 2016: Tillämpad Fysik (finns också på 
Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)), Materialvetenskap, Teori och Modellering 
inom Naturvetenskap, Biologi, Kemi. Dessa fem motsvarar väsentligen de tidigare 
organisatoriska vetenskapliga områdena vid IFM: Tillämpad fysik, Materialfysik, Kemi, 
Biologi, Teori och Modellering. Ett sjätte forskarutbildningsämne inom Medicinteknisk 
Vetenskap som finns på IFM och Institutionen för Medicinsk teknik (IMT) introducerades 2018.  
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Vid IFM finns totalt ungefär 140 doktorander, 90 av dessa är män och 50 är kvinnor. Drygt 
60% har en utländsk grundexamen. De flesta av dessa doktorander finansieras via externa 
forskningsbidrag och har en doktorandanställning vid IFM. Runt 10% är industridoktorander 
som är anställda vid företag. Varje år rekryterar IFM ca 20–30 nya doktorander; till exempel, 
under 2020 rekryterades 26 nya doktorander (11 kvinnor och 15 män). Varje år tar ca 30 
doktorander sina examina. Under 2020 har 34 doktorander tagit doktorsexamen. Ett antal 
doktorander tar ut licentiatexamen. Detta används i de allra flesta fall som ett mellansteg i 
doktorandutbildningen; endast ett försvinnande litet fåtal avslutar sina forskarstudier vid 
licentiatexamen. 

Forskarutbildningen i materialvetenskap innefattar experimentellt och teoretiskt 
forskningsarbete, kurser, deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella 
konferenser och samverkan med industrin. Doktoranderna förvärvar kunskap och förståelse 
genom att aktivt delta i några av fördjupningskurserna inom ämnesområdet, utföra självständigt 
arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser 
och samarbeta med industrin. 

Utbildningen leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Det senare utgör i normalfallet 
en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng varav kurser motsvarar 
studier om 45 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser 
motsvarar studier om 90 högskolepoäng (varav det finns möjlighet att tillgodoräkna 30 hp från 
kurser på masternivå). 

 Avhandlingen omfattar ett aktuellt ämne inom materialvetenskap och bestäms tillsammans av 
handledare och doktorand. Resultaten som ingår i avhandlingen ska ha publicerats eller vara på 
väg att publiceras i välrenommerade internationella tidskrifter. 

 

Interna och Externa forskarutbildningskurser  
Kurser som läses vid LiU sker huvudsakligen på IFM och genom forskarskolan Agora 
Materiae. Det finns också några fakultetsgemensamma kurser. Kurser listas på IFM 
forskarutbildnings sida och ges gemensamt för flera forskarutbildningsprogram. Kurser läses 
även vid andra lärosäten, men i begränsad omfattning.  

Exempel på kärnämneskurser som kontinuerligt ges inom Materialvetenskap är 
Vakuumvetenskap och -teknik, Material och hållbar utveckling, Theoretical methods in 
Materials Physics for experimentalists, Analytiska Metoder i Materialvetenskap, Avancerad 
Elektrodynamik / Magnetism, Dislokationer /defekter, Fasta tillståndets fysik I & II, 
Halvledarfysik, Komponentfysik,  Kvantmekanik I & II , Materialoptik, Materialkemi, 
Materiefysik, Raman och IR spektroskopi, Nanofysik, Statistisk och termisk fysik I & II, 
Tunnfilmsfysik, Density Functional Theory, Ytfysik, Röntgendiffraktion. 

Fakultetsgemensamma kurskrav  

Vetenskapsteori, metodik och etik  

Iryna Yakymenko
Lena will update these numbers
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Samtliga doktorander antagna från och med 1 januari 2010 ska för att få examen ha genomgått 
av fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik och etik eller bedömts ha motsvarande 
kompetens.  

Pedagogisk utbildning  

Alla doktorander som undervisar ska genomgå en grundläggande pedagogisk kurs. Minst 3 
högskolepoäng från denna kurs ska ingå i utbildningen på forskarnivå. Även webbkursen genus 
och jämställdhetsmedveten undervisning för kursassistenter på LiTH” är obligatorisk för 
undervisande doktorander. 

Licentiatexamen 

Vad gäller licentiatexamen så används denna inom forskarutbildningsämnet i stort sett 
uteslutande som ett mellansteg till doktorsexamen. För materialvetenskap är en stark 
rekommendation att ha minst två artiklar i licentiatavhandlingen. Även för licentiat sker numera 
en förhandsgranskning av opponent och examinator. Observera att lärandemålen (dvs 
examensmåeln som diskuteras i avsnitt 3.2) inte i sig skiljer sig mellan licentiat- och 
doktorsexamen utan skillnaden ligger i omfattning och nivå. 

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

Mål avseende kunskap och förståelse 

För att uppnå mål om kunskap och förståelse så ska doktorander visa brett kunnande och en 
systematisk förståelse av forskningsområdet samt en djup och aktuell specialistkunskap inom 
en avgränsad del av forskningsområdet relaterad till forskningsämnet. Det kan uppnås genom 
att doktorander följer kurser som listas i kursplanen. 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 i materialvetenskap. Doktorandkurser har 
både mer allmän och speciell karaktär inom respektive område. 

Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledarna och 
dokumenteras i ISP. Minst 68 hp i områdets kärnämnen (inklusive eventuella tillgodoräknade 
moment) krävs för doktorsexamen (90 hp totalt). Minst 30 hp i områdets kärnämnen (inklusive 
eventuella tillgodoräknade moment) krävs för licentiatexamen (45 hp totalt). Kärnämneskurser 
inom inriktningen mot materialvetenskap listades i det förra avsnittet. Förutom 
kärnämneskurser kan också icke-kärnämneskurser (t.ex. presentationsteknik, ledarskap, 
immaterialrätt, projektledning, entreprenörskap, vetenskaplig publicering, etc.) ingå. Vilka 
kurser som doktoranden genomför under doktorandtiden bestämmer doktoranden i samråd med 
handledare. Dessa kurser utgör en stor källa till kunskap och förståelse kring olika aspekter 
rörande forskarutbildningen. Även kurser vid andra institutioner eller lärosäten, liksom 
sommarskolor, kan inkluderas, likaväl som självstudier inom speciella områden. Också 
speciella verksamheter såsom aktivt deltagande i symposier, seminarier, konferenser och 
uppdragsforskning kan rapporteras in som forskarutbildningsmoment. Doktorander 
uppmuntras att läsa och, under seminarier, presentera vetenskapliga artiklar i forskningsämnet. 
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Alla doktorander som undervisar måste följa antingen en kurs i ”Science education for 
postgraduate/graduate students” (3 hp) som ges på IFM, eller en kurs i ”Det akademiska 
lärarskapet”, (6 hp) som ges på Didacticum. Den kurs som ges på IFM har som fokus att vara 
ett stöd för nya doktorander som inte undervisat tidigare samtidigt som att den ger perspektiv 
på undervisning. Den kurs som ges av Didacticum har fokus på personer som planerar att 
fortsätta sin karriär inom akademin. Pedagogikkursen ger en introduktion till olika 
teoribildningar kring begreppen lärande och kunskap, ger en teoretisk grund kring studenters 
lärande, samt om en lärares kommunikation och ledarskap. 

Doktorander ska kunna visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Den Tekniska fakulteten ger två 
gemensamma obligatoriska kurser (på engelska): Research Ethics (2 hp) och Methodology of 
Science and Technology (4 hp).  

Forskarutbildningens examenskrav finns beskriven i den allmänna studieplanen (ASP) för 
Materialvetenskap, som beskrevs i avsnitt 2.2. Observera att lärandemålen inte i sig skiljer sig 
mellan licentiat- och doktorsexamen utan skillnaden ligger i omfattning och nivå. 

Vad gäller innehåll i avhandling och artiklar så granskas detta vid seminarier. Vidare så sker en 
kollegial granskningsprocess för de artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter med 
direkt återkoppling. 

Analys och värdering 

Vår bedömning är att planeringen av att följa upp kunskap och förståelse är tillfredsställande. 
Planeringen av forskarutbildningen i materialvetenskap har sin grund i ASP:n. Denna följs upp 
och revideras med viss regelbundenhet, vilket säkerställer dess relevans kopplat till 
forskarutbildningen och utbudet av doktorandkurser.  Utifrån ASP:n planerar varje doktorand 
sin utbildning tillsammans med sin handledare med hjälp av en ISP-mall som säkerställer att 
aktiviteterna relateras till högskoleförordningens mål. 

Varje enskild doktorandkurs följs upp med fokus på innehåll, omfattning och måluppfyllelse 
avseende lärandemål. Detta skulle leda till kursförbättringar för nästa kursomgång. 

Vår bedömning är att publicering i välrenommerade tidskrifter säkerställer att den forskar-
studerandes kunskap och förståelse inom det egna forskningsområdet håller en hög nivå. 

Utvecklingsområden 

Det finns ett behov av ett tydligare organiserat utbud av doktorandkurser. Många doktorander 
efterfrågar en tydligare bild av kursutbudet och längre framförhållning. I praktiken är detta svårt 
att tillmötesgå, dels på grund av begränsade resurser, dels då ett stort antal kurser är 
specialiserade och läses av få doktorander, och därmed erbjuds endast då behov uppstår. Men 
det kan ändå finnas förbättringar som kan genomföras. 

Mål avseende färdighet och förmåga 

Doktorander ska visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk 
granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer 
genom läsning av aktuella vetenskapliga tidskrifter och granskning av vetenskapliga artiklar. 
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Doktorander ska även erhålla 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. Det uppnås genom att doktoranden succesivt får mer ansvar 
att bedriva forskningen samt att självständigt få utforma presentationer till seminarier och 
konferenser och skriva konferens- och tidskrifts-artiklar, delta och presentera egen forskning 
vid nationella och internationella konferenser och publicera egen forskning i vetenskapliga 
tidskrifter. Som en följd av covid-situationen ökar också virtuella konferenser (och 
motsvarande) i betydelse; att anpassa aktiviteterna för doktorander till detta är en pågående 
utmaning. 

Samarbeten med andra doktorander, gästföreläsningar och handledning av examensarbeten på 
grundnivå ger doktoranderna ytterligare färdigheter att planera sin forskarutbildning och att 
hitta de lämpligaste forskningsmetoderna för att bedriva sin forskning. 

Forskarutbildningen sker med utgångspunkt från ASP:n. Planeringen av forskarutbildningen 
för varje doktorand sker med hjälp av ISP:n som doktoranden och handledarna (samt mentor) 
har uppdaterat varje år och som följs upp av fakulteten. Vid inlämning av ISP granskas denna 
av forskarstudierektorn samt prefekt. Uppföljningen gäller progression, kurspoäng, 
måluppfyllelse avseende högskoleförordningen mål för planerade doktorandkurser, 
vetenskapliga artiklar och presentationer samt institutionstjänstgöring. Även doktorandens 
progression och hur planeringen fram till examen ser ut granskas årligen med direkt 
återkoppling från forskarstudierektorer och prefekt. De årliga uppföljningarna av ISP:n syftar 
till att upptäcka eventuella avvikelser från tidsplanen så att institutionen då kan vidta åtgärder 
tillsammans med handledare och doktorand för att åtgärda eventuella problem som kan orsaka 
fördröjning av utbildningen. Dessutom sker en kontinuerlig uppföljning av doktorandens 
progression vid återkommande handledningstillfällen. I enlighet med ISP genomförs 
regelbundet karriärsamtal med doktoranderna. 

Doktoranden ska med sin avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt 
bidra till kunskapsutvecklingen. Genom sitt avhandlingsarbete, som ska ha utförts självständigt, 
och som normalt ska ha publicerats i välrenommerade internationella tidskrifter, ska 
doktoranden visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Doktoranden ska 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. Det är viktigt att träna sin förmåga att 
presentera inför kollegor från sitt eget och angränsande forskningsfält och att kritiskt granska 
både sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbeten. Det uppnås genom 
redovisning av uppnådda resultat vid regelbundna seminarier, deltagande och presentation av 
egen forskning vid nationella och internationella konferenser, publicering av egen forskning i 
vetenskapliga tidskrifter. Doktorander som är medlemmar i forskarskolan Agora Materiae (eller 
Forum Scientium) vid IFM deltar årligen i dess konferenser.  

Förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap uppnås genom egen forskning, deltagande 
vid konferenser och läsning av aktuella tidskrifter. 
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Doktorander ska 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 som 
lärarassistenter vid LiU (lektions- och labbassistent, handledning av exjobb och projekt), med 
en maximal omfattning av 20% (en typisk omfattning är ~10%). I de fall doktoranderna inte 
undervisar har forskningsprojektet en industrikoppling istället, vilket säkerställer att de sprider 
sin kunskap inom den organisationen. 

Analys och värdering 

Forskarutbildningsmiljön bedömer vi vara väl fungerande avseende internationellt och 
nationellt samarbete. 

Det viktigaste sättet att säkra att doktoranderna kan bedriva forskning självständigt, presentera 
sin forskning, kan interagera med forskningssamhället och det civila samhället samt kan stödja 
andras lärande inom forskningsområdet materialvetenskap är att doktorandprojekt eller 
avhandlingsarbetet sker i nära samarbete med andra forskningsinriktningar och/eller externa 
parter. Detta sker genomgående för doktorandprojekt i materialvetenskap.  

Uppföljnings av studier och progressen sker på regelbundet möte med handledare, på 
seminarier och årligen uppdatering av ISP. Doktorander deltar i nationella och internationella 
konferenser och presenterar forskningsresultat muntligt och/eller i form av poster. FUN följer 
upp vid ansökningar om disputationer om doktorander har deltagit i konferenser. 

Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

Doktorander ska visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att 
göra forskningsetiska bedömningar genom att producera nya, inte tidigare kända resultat, eller 
tillämpa kända resultat på nya problem. De följer obligatoriska kurser i vetenskapsteori och 
etik. I den obligatoriska grundläggande kursen ”Research Ethics” ingår etik och vetenskaplig 
redlighet som en central del. En systematisk utvärdering av kursen görs efter varje avslutad 
kursomgång vilket ger FUN återkoppling om hur kursen kan vidareutvecklas, samt vilka etiska 
frågeställningar doktoranderna är intresserade av och möter i sin forskning. 

Doktorander ska visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för hur den används genom att följa obligatoriska kurser 
i vetenskapsteori och etik, bedriva egen forskning, avhandlingsarbete, ta del av andras forskning 
och forskningsprojekt. Det anges i ASP:n för Materialvetenskap och tas regelbundet upp i 
seminarier där dessa frågor behandlas löpande som en del. Högskoleförordningens mål 
säkerställs även via den obligatoriska kursen ”Methodology of Science and Technology”, samt 
de vid ämnets specifika kurser. 

Analys och värdering 

Vi jobbar på att säkerställa måluppfyllelse på olika sätt. Framförallt, så följer vi upp och 
uppdaterar ASP:n. När en doktorand antagits upprättas ISP:n. Till denna biläggs också en bilaga 
som anger examensmål och motsvarande aktiviteter för att uppnå målen. Under 
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doktorandstudierna säkerställs sedan måluppfyllelsen kontinuerligt genom regelbundna möten 
med handledare, och genom en årlig uppföljning av ISP:n.  

Under den årliga revisionen så uppdaterar först varje doktorand tillsammans med sina 
handledare ISP:n. Som en del i detta uppdateras också bilagan som anger aktiviteter för att 
uppnå målen och i hur stor utsträckning (%) målen har uppfyllts. Forskarstudierektor går sedan 
igenom varje ISP för att säkerställa förväntad progression. I de fall avvikelser förekommer 
återkopplar forskarstudierektor, eventuellt tillsammans med prefekt, till doktorand och 
handledare. 

Utvecklingsområden 

IFM:s format för ISP:n följer det som används inom LiTH. Tillsammans med 
forskarutbildningsrådet vid IFM och Doctoral Student Council vid IFM så uppdateras ISP:n då 
behov ses. Arbetet med bilagan till den individuella studieplanen att garantera måluppfyllelsen 
skulle kunna förstärkas, samt ansvaret som ligger på huvudhandledaren. Frågan bör diskuteras 
om noggrannare kontroller behöver införas, till exempel, halvtidskontroll av studier. Särskilt 
viktigt är det att säkerställa att, i de fall avvikelser förekommer, återkopplingen från 
forskarstudierektor till doktorand och handledare genomförs. 

Det pågående arbetet med att ersätta den tidigare mallen för den individuella studieplanen på 
fakulteten med en elektronisk variant har i viss utsträckning påverkat denna arbetsgång, i och 
med att det är väsentligt att den elektroniska versionen av ISP är genomförd innan ytterligare 
revisioner implementeras. 

 

 

3.3 Jämställdhet 

Universitetet har centralt en policy för lika villkor som regelbundet följs upp och revideras. Den 
jämställdhetsstrategi som avdelningarna följer, inom ramen för forskarutbildning, är del av en 
bredare jämställdhetsstrategi som finns i den utvecklade strategin och handlingsplanen på 
universitetet och institutionen. Det övergripande målet är att förebygga och bekämpa 
diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier i alla aspekter av forskarutbildningen från 
rekrytering till disputation. Detta är en integrerad del av vårt arbete för hög kvalitet av 
forskarutbildningen.  Det har tidigare skett med en särskild ”Lika villkor” grupp men sköts 
fr.o.m. 2021 som en integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IFM, i samarbete 
tillsammans med LiU:s centrala funktion. Lika villkor gäller i detta sammanhang för arbets- 
och studievillkor, löner, undervisning, karriärutveckling och möjligheter att kombinera en 
yrkeskarriär med ansvar för familj. Det är viktigt att säkerställa att alla känner sig välkomna. 
Hur vi ser varandra som människor beror ofta på kön och könsmedvetenhet. Vi arbetar för att 
se till att det finns en medvetenhet om jämställdhetsfrågan i alla delar av 
forskningsutbildningen. Detta uppnås genom den obligatoriska kursen vid IFM för doktorander 
som undervisar: ”Webbkursen genus och jämställdhetsmedveten undervisning för 
kursassistenter på LiTH”. Målet med genusmedvetenhetskursen för lärarassistenter vid IFM är 
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att skapa medvetenhet om att kvinnliga och manliga studenter ska mötas på samma sätt av lärare 
och andra studenter. För att nå detta mål bör utbildningen utformas så att den inte missgynnar 
studenter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnicitet, 
religion/annan tro, funktionshinder eller ålder. 

På IFM uppvisar vi ett professionellt uppförande och behandlar alla människor likvärdigt. Så 
även om läraruppgifterna förefaller ”könsneutrala” kommer medvetenheten om de processerna 
som är involverade i kön och jämställdhet att berika lärarassistenternas övergripande inställning 
till utbildning, lärande och studenter. Fokus inom ”Webbkursen genus och 
jämställdhetsmedveten undervisning för kursassistenter på LiTH” ligger på de praktiska 
könsmedvetenhetsrelaterade frågor som lärarassistenter kan möta och att ge dem några riktlinjer 
för hur de ska hantera dessa situationer. Jämställdhetsfrågor behandlas också i IFM:s kurs i 
pedagogik: ”Science education for postgraduate/doctoral students”, som är obligatorisk för alla 
doktorander som deltar i undervisningen. Alternativet fakultetens kurs i pedagogik som ges på 
Didacticum är också en integrerad del av jämställdhetsarbetet. Vidare inbegrips jämställdhet 
som en del av introduktionen till nya anställda vid LiU som forskarstuderande och deras 
handledare inbjuds till att delta. 

Alla våra regler och processer är utformade för att verka för jämställdhet. Ett kontinuerligt 
arbete görs för att försäkra lika villkor i praktiken. Vi arbetar kontinuerligt med aktiva åtgärder 
som syftar till att motverka diskriminering avseende kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion/annan tro, funktionshinder eller ålder. Arbetet sker 
fortlöpande i fyra steg: att undersöka om det finns risker för diskriminering, att analysera 
orsaker till upptäckta risker och hinder, att vidta de förebyggande och främjande åtgärder som 
skäligen kan krävas, att följa upp och utvärdera arbetet. I undervisningen följer vi dokumentet: 
”Checklista för lärare inom tekniska fakulteten”. 

I forskarutbildningen arbetas aktivt med jämställdhet på samtliga nivåer: doktorandantagning 
och anställning av lärare och forskare samt att möjliggöra meritering för befordran och val av 
fakultetsopponent och betygsnämndledamöter.  

På forskarutbildning i materialvetenskap finns 14 kvinnliga aktuella doktorander (våren 2021) 
av 44. Av de 63 doktorander som disputerat sedan 2016 är 15 kvinnor.  Sju kvinnor är aktiva 
huvudhandledare (professorer eller universitetslektor/docent). Vi strävar efter att bjuda in lika 
många män som kvinnor till forskningsseminarier, och att ha en könsbalans i betygskommittéer 
och bland opponenter.  

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår könsbalans. Detta arbete börjar med rekrytering 
av doktorander, där vi ständigt uppmuntrar lovande kvinnliga kandidater från våra 
grundutbildningsprogram att ansöka om öppna doktorandtjänster. 

Vår utbildning i materialvetenskap är öppen för doktorander såväl från andra länder som från 
andra akademiska och industriella miljöer. De flesta av våra doktorander kommer från utlandet. 
Då vi inte tidigare sett några diskrimineringstendenser utifrån ursprunget har detta inte i sig 
påverkat utbildningens utformning eller genomförande. 

Analys och värdering 



23 

Vår bedömning är att jämställdheten i utbildningsmiljön är hyfsad men ändå kan behöva 
utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv. Sju aktiva huvudhandledare är kvinnor, och vikten av 
att karriärutveckla fler kvinnor till att vara behöriga och ha uppdrag som huvudhandledare kan 
inte understrykas nog. Under det senaste året (dvs 2020) har två kvinnliga biträdande lektorer 
befordrats till lektorer och blivit docenter; båda är nu aktiva huvudhandledare. För de som 
disputerat (eller avlagt licentiatexamen) i forskarutbildningsämnet materialvetenskap är det fler 
män än kvinnor (48 resp. 15), för aktiva doktorander likaså (30 resp. 14). Även om dessa siffror 
är uppmuntrande i ett historiskt perspektiv är det fortfarande viktigt att fler kvinnliga 
doktorander bör rekryteras. Vad gäller ekonomisk jämställdhet betalas kvinnor och män lika 
lön utifrån den s.k. doktorandlönestegen. 

Uppföljningen av jämställdhetsarbetet sker löpande. Det utvärderingsarbetet består av 
medarbetare och doktorandenkäten samt medarbetarsamtal med doktorander där jämställdhets-
perspektivet följs upp. Vid behov i samråd med doktorand har åtgärder genomförts. I sin helhet 
är vår bedömning att jämställdhetsperspektivet beaktas effektivt i vår forskarutbildning. 

Utvecklingsområden 

För att rekrytera fler kvinnor, både som doktorander och handledare, arbetar vi kontinuerligt 
med att förbättra vår könsbalans. Grundidén är att inte förlora potentiella kvinnliga kandidater 
för doktorandstudier, att stödja karriärplanering av kvinnliga forskare och lärare samt att 
upptäcka eventuell könsdiskriminering och bristande rättvisa i forskningens 
utbildningsprocess. 

Den viktigaste är tillräckligt arbete för att integrera jämställdhetsperspektiv i 
doktorandutbildningen. Vi skulle kunna erbjuda fler kvinnliga förebilder genom att t.ex. bjuda 
in gästföreläsare till doktorandkurser och vetenskapliga seminarier. Detta gäller även 
karriärseminarier, vilket redan görs. Vi bör sträva mot att kunna utse ännu fler kvinnliga 
opponenter och betygskommittémedlemmar än vad vi redan gör.  

3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Doktorandernas progression säkerställs kontinuerligt genom de regelbundna mötena med 
respektive handledare där olika aktiviteter följs upp och kommande närliggande aktiviteter 
planeras. Det görs också genom den årliga uppdateringen och uppföljningen av ISP:n. Arbetet 
i samband med bilagan till den individuella studieplanen, samt ansvaret som ligger på 
huvudhandledare skall garantera måluppfyllelsen av forskarutbildningen. Varje doktorand, i 
samråd med sina handledare, gör ett utkast mot en uppdatering av studieplanen. Sedan har 
doktoranden ett möte med sin mentor. 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 prefekten för signatur och vidare till 
forskarutbildningsadministratören för diarieföring och registrering i Ladok. Vid eventuella 
avvikelser, till exempel, om det finns en tydlig risk att forskarstudierna inte kan slutföras inom 
den stipulerade tiden, återkopplar forskarstudierektor (eventuellt tillsammans med prefekt och 
avdelningschef) till berörda doktorander och handledare och diskuterar möjliga åtgärder. 
Mediantiden (netto) till examen på materialvetenskap är 4,47 år vilket som är över den 
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nominella tiden fyra år. Vi ser dock redan nu en tydlig minskning relativt tiderna för några år 
sedan (se avsnitt 1.1). Det finns skillnad i median- och medeltiden för kvinnliga och manliga 
doktorander, men med tanke på det begränsade antalet personer är det knappast fråga om någon 
statistiskt säkerställd skillnad.  

Vidare så gör fakulteten varje år i mars en ISP-uppföljning för att säkerställa att varje doktorand 
har en aktuell ISP. I denna följs det upp att en doktorand har minst huvud- och bihandledare 
och att det finns en plan fram till licentiat-/doktorsexamen.  Utöver detta så genomför LiU i 
normalläget vartannat år en doktorandundersökning där en handlingsplan tas fram för att 
åtgärda de brister som framkommer från enkäten.  

På de gemensamma fakultetskurserna sker återkoppling till examinatorerna genom skriftliga 
kursutvärderingar som genomförs på fakulteten. På kurser vid IFM är det vanligt, men behöver 
förbättras, att återkoppling sker genom att doktoranderna dels framför sina åsikter antingen 
direkt till examinatorerna eller via handledarna, och dels genom enkäter som de kursansvariga 
genomför. Ett formulär för kursutvärderingar har tagits from av forskarutbildningsrådet, 
kommer att implementeras och i närtid bli obligatoriskt. Kursutbudet diskuteras årligen av 
forskarutbildningsrådet på IFM. 

Doktoranderna vid LiU är representerade vid FUN, LiTH-styrelsen och LiU-styrelsen. Vid IFM 
är doktoranderna representerade i forskarutbildningsrådet på IFM, i institutionsstyrelsen och i 
IFM:s Doctoral Student Council. Vid behov kan doktoranderna ge förslag på förbättring av 
kursutbudet, ISP-blankett, webb, kursutvärdering och olika andra aspekter av 
forskarutbildningen samt diskutera relaterade frågor. 

Utvecklingsområden 

Mediantiden för forskarstudier inom materialvetenskap är något högre än de 4 år som man 
normalt siktar mot. Här skulle man kunna undersöka orsaker till detta och där det är möjligt att 
genomföra åtgärder för att förkorta mediantiden. Vi ser dock redan nu en tydlig minskning 
relativt tiderna för några år sedan. Det finns skillnad i median- och medeltiden för kvinnliga 
och manliga doktorander, men med tanke på det begränsade antalet personer är det knappast 
fråga om någon statistiskt säkerställd skillnad. Vi bör undersöka om detta är en verklig skillnad 
och om så är fallet undersöka om och hur detta kan förändras.  

DoStuC och forskarutbildningsrådet har tillsammans utvecklat en gemensam modell för 
doktorandkursernas utvärdering och arbetet med att implementera denna har inletts. 
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4 Doktorandperspektiv 

Doktorandrepresentation 

Det finns flera forum för utvecklingen av forskarutbildningen på både fakultets- och 
institutionsnivå där doktoranderna är representerande. Några exempel är Doctoral Student 
Council vid IFM (DoStuC), doktorandrepresentation vid institutionsstyrelsen, 
Forskarutbildningsnämnden vid LiTH och forskarutbildningsrådet vid IFM. Doktoranderna 
bestämmer själva eller i samråd med IFM ledning och studierektor om vem som ska delta i 
dessa forum. 

 
 
Vid IFM finns DoStuC som är en grupp på cirka 10 doktorander som representerar 
doktoranderna på forskarutbildningen vid IFM. DoStuC har representanter bl.a. i 
institutionsstyrelsen samt i forskarutbildningsrådet, där de deltar i diskussioner och bidrar med 
synpunkter från doktorandernas ståndpunkt. De har även nära kontakt och samarbetar i flera 
frågor med LinTek, studentkåren vid tekniska fakulteten för både grundutbildnings- och 
forskarstudenter, samt med LiUPhD, sektionen för doktorander vid Linköpings universitet. 
Utöver representativa uppdrag håller DoStuC i informationsseminarier för nya doktorander 
flera gånger per år, informerar doktoranderna om relevanta ämnen via InForMationsbladet som 
skickas ut veckovis och organiserar sociala aktiviteter. Medlemmarna i DoStuC får ersättning 
för den tid de lägger ner. 
Kommunikation 

Forskarutbildningsrådet vid IFM har minst två möten varje termin och sprider sedan 
informationen genom kontaktpersoner på de olika forskarutbildningsämnena. Dessutom har 
DoStuC vid IFM möten månadsvis. Studierektor skickar regelbundet information (e-mail, 
webb) och DoStuC informerar via InForMationsbladet som skickas ut veckovis. Studierektor 
skickar välkomstbrevet till nya doktorander med information om forskarutbildningen. 

Doktorander deltar i enhets- och avdelningsmöten där man bland annat diskuterar frågor 
relaterade till de olika forskarutbildningarna. Avdelningscheferna vid de olika avdelningarna 
ansvarar för arbetsmiljöarbetet. I detta sammanhang är frågor kring forskarutbildningen är 
centrala utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Vid regelbundna seminarier är doktoranderna aktiva 
i att kommentera andras arbeten och med detta tar de en aktiv del i att utveckla 
forskarutbildningen och dess läroprocesser. Varje doktorand vid IFM har en mentor med vilken 
den kan diskutera olika frågor kring forskarutbildningen och arbetsmiljön. DoStuCdelar också 
viktig information via IFM:s nyhetsbrev. 

Doktorander som är medlemmar i forskarskolan Agora Materiae (eller Forum Scientium) deltar 
årligen i en konferens där de utbyter åsikter om deras studier, lyssnar på gästföreläsningar om 
stresshantering, möjliga karriärer osv. Utöver konferenserna finns det månadsvisa seminarier 
och ett årligt studiebesök. En viktig del är att forskarskolorna har mycket god kontakt med sina 
tidigare doktorander och bjuder in dem till möten där de presenterar erfarenheter från sin 
doktorandtid, och hur deras karriär sett ut efter examen. Under covidsituationen sköts detta 
uteslutande på distans och fungerar därefter. 
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Utvärderingar av forskarutbildning 

Samtliga utbildningar på forskarnivå vid LiU kvalitetssäkras i enlighet med de anvisningar som 
framgår av LiU:s modell för kvalitetssäkring. LiU:s modell för kvalitetssäkring tar sin 
utgångspunkt i de bedömningsområden och bedömningsgrunder som 
universitetskanslersämbetet (UKÄ) har identifierat som centrala för kvalitetssäkring av högre 
utbildning i Sverige. Dekanen på respektive fakultet ansvarar för att alla utbildningar på 
forskarnivå kvalitetssäkras i enlighet med LiU:s gemensamma modell för kvalitetssäkring 
under en sexårscykel. För varje forskarutbildning som kvalitetssäkras ska en kvalitetsrapport 
upprättas. Kvalitetsrapporten skrivs enligt en särskild mall och ska belysa följande områden: 
forskarutbildningsämne, handledar- och lärarkompetens, forskarutbildningsmiljön, 
måluppfyllelse, arbetslivsperspektiv, doktorandperspektiv, jämställdhetsperspektiv samt 
hållbarhetsperspektiv. 

Kvalitetsrapporten behandlas i Forskarutbildningsnämnden vid respektive fakultet och en 
dialog om kvalitetsrapporten med berörda institutioner genomförs. Vid dialogen lyfts och 
diskuteras såväl styrkor som utvecklingsområden för utbildningen. Dialogen ska mynna ut i en 
bedömning och en handlingsplan, som leder till utveckling av utbildningen. Berörda lärare och 
doktorander informeras kontinuerligt om pågående förbättringsarbete. 

Handlingsplanen samt uppföljning av denna diskuteras på FUN-möten samt 
institutionsstyrelsemöten och informeras till avdelningen. Resultat av UKÄ utvärderingar 
diskuteras regelbundet på FUN-möten och informeras om till institutionerna. FUN ansvarar för 
utveckling och uppföljning av de doktorandkurser som fakulteten finansierar. IFM:s 
forskarutbildningsråd ansvarar för beredning av doktorandkurser vid IFM. DoStuC vid IFM har 
tagit initiativet till att förbereda en utvärderingsenkät för doktorandkurser. Ett annat utmärkt 
initiativ från DoStuC är att organisera ett seminarium för att diskutera med doktoranderna hur 
man bäst använder sin ISP med annexet om måluppfyllelse för att få en forskarutbildning med 
hög kvalitet.  

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

Avdelningscheferna är ansvariga för arbetsmiljön, medan handledarna har en aktiv roll i den 
dagliga kontakten med doktoranderna.  Vidare sker en uppföljning av arbetsmiljön för de 
respektive avdelningarna utifrån medarbetarenkäten som distribueras vartannat år.  För 
framtagande av handlingsplan och uppföljning ansvarar avdelningschefen i samråd med 
prefekten. På den årliga uppföljningen av ISP har doktorander ett samtal med sin handledare 
samt mentor, och om det behövs också med forskarstudierektor om bland annat den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön. Doktorander i materialvetenskap har egna arbetsplatser.  De arbetar 
i moderna väl anpassade lokaler och med modern IT-utrustning. Under covidsituationen är 
hemarbete dock vanligt förekommande i enlighet med rekommendationerna.   

Doktoranderna har tillgång till fikarum väl anpassat både för fika- och lunchraster både inom- 
och utomhus. Modern köksutrustning finns. 

Våra doktorander kan delta i LARM-dagen (arbetsmarknadsdagen).  De deltar också i den 
Populärvetenskapliga veckan på LiU och i Pop Up Expo i Linköpings Science Park – Mjärdevi. 
En serie av karriärseminarier genomförs kontinuerligt (med en paus under 2020 pga covid) på 
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vår institution där före detta doktorander vid IFM som numera arbetar i olika industriella företag 
och akademiska institutioner har presentationer om sin karriär. Kurser i svenska språket för 
utländska doktorander (och potsdoktorer, etc.) har anordnats vid IFM sedan 2018–2019 med ett 
60-tal deltagare per år. 

Vid IFM finns ett Utvecklingsprogram som ges av företagshälsovården Feelgood och består av 
tre moduler: (1) Doktorandens roll - mitt personliga ledarskap, (2) En konkurrenskraftig miljö 
med höga prestanda och (3) Från doktorand till doktorsexamen. De ges på både svenska och 
engelska för doktorander i början och i mitten av sina studier och för de som närmar sig 
avslutningen av sina studier. För varje modul får doktoranderna 0.5 poäng. Det är dock 
problematiskt att de engelska upplagorna av programmet i vissa fall ställts in utan att ersättas. 
Vikten av att dessa moduler ges på engelska och faktiskt genomförs kan inte nog understrykas. 
Innehållet i programmet har fastställts baserat på intervjuer med studenter och uppdateras 
kontinuerligt. Våra doktorander är aktiva med att välja detta program. Feedbacken från 
deltagarna har varit mycket positiv.  Dessutom erbjuder företagshälsovården Feelgood hjälp 
med generella frågor om hälsa. Campushallen ligger nära universitetslokalerna där man kan 
träna (universitetet ger ekonomiskt stöd i form av friskvårdsbidrag).  På IFM har det 
organiserats tävlingar och gemensam träning i badminton och innebandy. 

En potentiellt svår period i varje doktorands liv är att anpassa sig till den nya miljön för 
forskarutbildning. Under denna inledande period stödjer vi nya doktorander på flera sätt och 
enligt deras individuella behov, som till exempel genom introduktionsdagen, anordnad av 
institutionen för nya anställda. DoStuC anordnar också välkomstmöten för nya doktorander. De 
får praktiskt stöd från administrationen och teknisk personal enligt en detaljerad checklista, och 
har en webb med råd, vanliga frågor och användbara länkar för doktorander. Vi har mentorskap 
på IFM och alla nya doktorander tilldelas en fadder som (oftast) också är doktorand. 

Uppföljning och åtgärder 

Avdelningschef, alternativt i förekommande fall enhetschefen, har ett medarbetarsamtal med 
doktoranderna. Varje doktorand vid IFM har en mentor och kan diskutera olika frågor omkring 
forskarutbildningen och arbetsmiljön. Vid eventuella problem kopplas IFM:s HR-avdelning in 
och i vissa fall även vårdgivaren Feelgood. Även doktorandenkäten och medarbetarenkäten är 
ett verktyg i detta arbete. Avdelningen skriver utifrån det underlaget en handlingsplan som 
rapporteras och följs på institutionen. 

Analys och värdering 

Baserad på det som redovisats ovan bedömer vi att det finns många kanaler såsom forskar-
utbildningsnämnden, institutionsstyrelsen, institutionens forskarutbildningsråd, forskarskolors 
ledningsgrupp, där doktoranderna har en stor möjlighet att påverka utvecklingen av 
forskarutbildningen och dess läroprocesser och återkoppla till avdelningen.  

Utvecklingsområden 

Det pågående arbetet inom detta område är väl fungerande och bör fortgå. Det viktiga är att 
säkerställa en god fysisk miljö i kontor och laboratorielokaler och att garantera egen arbetsplats 
för varje doktorand. Under covidsituationen är hemarbete vanligt förekommande i enlighet med 
rekommendationerna, och vi bör förvänta oss ett ökat mått av hemarbete permanent även 
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postcovid jämfört med före pandemin. Detta är dock inte en särskild fråga för doktorander utan 
gäller generellt.   

Doktorander i materialvetenskap är i dagsläget väl representerade i organisationer på  
institutionsnivå, särskilt i DoStuC, och uppmuntran att fortsätta detta goda arbete ska 
understrykas.  

Det är viktigt att LiU central kan garantera att alla doktorander har möjlighet att utnyttja de 
resurser som erbjuds (t.ex. delta i alla moduler av Feelgoods utvecklingsprogram) vid den tid 
under studierna då respektive resurs är mest relevant och ger störst värde för den enskilda 
doktoranden, oavsett modersmål. Det är problematiskt att de engelska upplagorna av 
företagshälsovårdens doktorandprogram i vissa fall ställts in utan att ersättas. Vikten av att 
dessa moduler ges på engelska och faktiskt genomförs kan inte nog understrykas. 

Undersöka möjligheterna att utöka doktorandernas möjlighet att påverka arbetsmiljörelaterade 
frågor, t.ex. igenom en representationsplats i lokala samverkansgruppen (LSG). 
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5 Arbetsliv och samverkan 

Inom ramen för forskarutbildningen sker en del institutionstjänstgöring såsom deltagande i 
grundutbildning. Detta förbereder den forskarstuderande för ett yrkesliv inom akademien, men 
är också av vikt vid en karriär inom näringslivet. Det nära samarbetet med andra forskare inom 
och utanför det egna lärosätet, som till exempel visas genom den sampublicering som tidigare 
redovisats i avsnitt forskarutbildningsmiljön, innebär att doktoranden erhåller en ökad 
förståelse för andra discipliner, vilket stärker möjligheten att få anställning efter examen. 
Därutöver innefattar ett stort antal doktorandprojekt en nära samverkan med aktörer utanför 
akademien vilket förbereder den forskarstuderande för ett yrkesliv utanför akademien och 
stärker redan under forskarutbildningen doktorandens externa nätverk. 

I enlighet med allmänna studieplanen, ASP, utvecklas den forskarstuderande successivt mot 
självständighet i sin kommande yrkesroll. En annan viktig del i förberedelsen för arbetslivet är 
det karriärsamtal som genomförs med den forskarstuderande i enlighet med den individuella 
studieplanen. Karriärsamtalet handlar om att förbereda en doktorand för ett framtida yrkesliv 
utanför eller inom akademien. Karriärseminarier på IFM med före detta doktoranders 
presentationer genomförs normalt kontinuerligt och regelbundet (men har inte fungerat som 
önskvärt under pandemin) och ger en bra översikt av hur arbetlivet kan se ut. Kurser i svenska 
har getts under 2018–2019 med ca 60 deltagare per år som kan underlätta utländska doktorander 
att söka jobb efter forskarutbildning. Den återkommer hösten 2021 efter ett litet uppehåll på 
grund av covid. 

Avseende samverkan med det omgivande samhället så innebär den tillämpade forskningen att 
många forskarstuderande har kontakt med såväl näringsliv som offentliga aktörer, till exempel, 
genom industriella kontakter på Sandvik (Coromant och Materials Technology), SECO Tools, 
SAFT, Ericsson, Husqvarna samt små- och medelstora företag såsom Impact Coatings och 
SweGaN. De forskarstuderande uppmuntras även att regelbundet delta och presentera sin 
forskning på internationella och nationella konferenser. Företrädesvis så försöker 
huvudhandledarna att uppmuntra de forskarstuderande att själva hålla dessa artikel- och 
forskningspresentationer. 

Den stora involveringen av handledarna i forskningsprogram och forskningssamarbeten gör att 
ämnets inriktning i materialvetenskap kan hållas ständigt uppdaterad och relevant. Ny kunskap 
erhålls i dessa program, kring vad som är aktuellt i framtiden vilket i sin tur innebär att 
forskningen som bedrivs blir direkt användbar och ökar anställningsbarheten av den 
examinerade doktoranden. De internationella kontakter som ämnets verksamma handledare har 
stärker ytterligare forskningens relevans. En del av handledarkollegiet är aktivt även utanför 
akademien, exempelvis med spinoff-/startup-företag (Ionautics, HPViCo, NanoLith, SweGaN 
för att nämna några), kopplingar som ytterligare understryker forskarutbildningens relevans för 
arbetslivet. 

För att ge doktorander en kunskap i aspekter såsom ledning, management, organisation och 
innovation finns flera kurser, till exempel, i ”Entrepreneurship in Theory and Practice” (7,5 
poäng, ges av IEI), ”Embracing your PhD studies – perspektives for PhD work, planning, 
management, knowledge, creation and learning, 1,5 poäng, ges på IEI), ”Practical presentation 
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technique” (3 poäng, ges på IFM), ”Leadership Principles and Agile Management” (6 poäng, 
ges på IFM), ”Intellectual properties as a business tool” (3 poäng, ges på IEI). Som förberedelse 
för en akademisk karriär finns kurser i ”Professional Academic Presentation” (3 poäng), ”Being 
a good reviewer and a good author in the context of peer-review” (2 poäng), “Scientific 
publishing” (3 poäng) som alla ges på IFM. 

Analys och värdering 

Vi anser att det nära samarbetet med näringslivet gör att förståelsen för företags- och 
organisationskulturer inom andra organisationer såsom företag ökar och förbereder den 
forskarstuderande för en framtida yrkeskarriär. Den forskning som bedrivs bedömer vi 
tillhandahåller en mycket hög grad av nytta utanför akademien. Det visas av den goda spridning 
i samhällssektorer som de disputerade uppvisar, där en klar majoritet arbetar utanför akademin. 
Vi håller kontakten med våra alumner och använder deras erfarenhet så ofta som möjligt.  

I arbetet med att gemensamt driva projekt, skriva forskningsansökningar och planera framtida 
projekt inkluderas genomgående externa samarbetspartners. Denna strategi leder till att 
handledarkollektivet inom forskarutbildningsämnet är synnerligen framgångsrikt att erhålla 
externa anslag (se kapitel 2, tabell 1). Implicit innebär detta också att den forskarstuderande blir 
tränad i att arbeta både individuellt med det enskilda forskningsprojektet såväl som i nära 
samarbete med både doktorandkollegor, handledare och externa aktörer. På IFM anordnas 
månatliga möten med LiU Grant Office om externa forskningsanslag, liksom regelbundna 
institutionsseminarier, senast (24 augusti 2021) om VR-internationell postdoc. Junior LiU 
Junior Faculty har möten om hur man kan förbereda sig för sitt framtida yrkesliv och också om 
att söka externa forskningsmedel.  

Våra doktorander anställda vid universitetet deltar i undervisning, maximalt 20% av deras tid 
(normal omfattning är ungefär 10%). Detta är ännu ett tillfälle att förbereda sig för sin 
professionella karriär. De deltar också i en kurs i pedagogik som är obligatorisk.  

Karriärsamtalen är en länk mellan forskarstudierna och arbetslivet som är en naturlig del av 
handledningsprocessen. Vår bedömning är att karriärsamtalet är ett bra verktyg för planering 
av framtida yrkesverksamhet. I detta återfinns alltså en logisk koppling mellan uppföljning och 
åtgärder. Sammanfattningsvis är bedömningen att arbetslivets perspektiv är väl tillgodosett 
inom forskarutbildning i materialvetenskap. 

Våra disputerade forskare tas emot väl inom såväl näringsliv, offentlig sektor som akademin 
inom och utanför LiU och återfinns på ledande poster i samhället. För att nydisputerade forskare 
ska fortsätta vara attraktiva för arbetsgivare bör vi fortsätta vår framgångsrika 
samverkansverksamhet med företag och institutioner som kan applicera forskningen i sin 
verksamhet (se ovan). 

Utvecklingsområden  

Den akademiska nätverksverksamheten via till exempel forskarskolor och 
forskningsutbildningsämnet bör fortgå och utvecklas ytterligare. Det är viktigt att 
forskarutbildningen håller en hög nationell och internationell nivå så att de nyblivna doktorerna 
kan aktivt bidraga till och vara en tillgång inte bara för industrin men också för kunskapens och 
den akademiska världens fortlevnad och framtida utveckling. Särskilt viktigt är det att tydligt 
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kommunicera alla de existerande karriärmöjligheterna utanför (och inom) akademin till 
doktorander och då särskilt nya doktorander, men även till potentiella kandidater. 

6 Hållbarhetsperspektiv 

Forskarutbildningen i materialvetenskap genomsyras av hållbarhet. Forskningen och 
forskarutbildningen kring en filosofi om excellent grundforskning som samtidigt har högsta 
relevans för både nutidens och framtidens hållbara industri och samhälle. Vår forskning syftar 
till att förbättra egenskaper hos industriellt relevanta material, komponenter och verktyg.  
Genom arbetet mot ett hållbart samhälle har ämnet materialvetenskaps forskningsprofil drivits 
i riktningen mot material för lösningar inom områden som energi, miljövänlig teknik, 
medicinsk teknik, halvledare, katalys, infångning av koldioxid m.fl. Material som är designade 
på nanometernivå bidrar med slagkraftig forskning av högsta relevans för hållbarhet och de 
globala målen – som generellt exempel: ju mindre strukturer, desto högre volyms- och 
viktseffektivitet. Utan tvekan är det nya material som krävs för grön framställning av billig 
energi (mål 7) och energilagring, samt för uppfångning och konvertering at koldioxid, (mål 13).  
 
 
Hållbarhetsperspektiv är således en integrerad del av forskarutbildningen i Materialvetenskap. 
Hållbarhetsaspekter ingår även i de obligatoriska kurserna i vetenskapsteori och etik som bland 
annat adresserar examensmålet ”Visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används”. 
 
Även i många doktorandkurser är hållbarhetsperspektivet integrerat och kommer naturligt in i 
utbildningen. Det finns även specifika kurser, såsom Materials and sustainable development 
som är avsedd att ge en introduktion till material för hållbar utveckling, Agenda 2030, samt 
miljö-, ekonomi-, och politikaspekter. 
 

7. Kvalitetsrapportens genomförande 
 
Arbetet med kvalitetsrapporten för forskarutbildningen i materialvetenskap har genomförts 
under vårterminen 2021.  
Huvudansvarig för rapporten är Per Eklund, universitetslektor IFM. 
 
Ytterligare personer/grupper som har varit med i arbetet med rapporten är: 
- Iryna Yakymenko Professor IFM, Forskarstudierektor 
- Lena Martinsson, koordinator för forskarutbildningen vid IFM 
- Caroline Brommesson, ansvarig för forskarskolan Agora Materiae  
- Doktorandrådet vid IFM (DoStuC) har bidragit med information kring sina aktiviteter och 
utförliga synpunkter på rapporten  
- Specifika punkter har diskuterats med handledare vid IFM och ITN 

  


