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1. Forskarutbildningsämne 

Basdata 

Forskarutbildningsämne: Tillämpad fysik 

SCB-koder: 10399, 10499, 20999, 21001 

Examensbenämning: Teknisk/Filosofie Doktor, Teknisk/Filosofie Licentiat 

Länk till Allmän studieplan: ASPTillmpadfysik2016-FST2016.pdf (liu.se) 

 

Gemensamma nyckeltal  

-genomsnittlig forskarutbildningstid (i år) till examen ges i tabellen nedan.  

 Nettotid Bruttotid 

 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Alla doktorander  
(IFM + ITN) 

4,3 4,4 4,2 5,4 5,6 5,2 

 

-examen inom 8 år (kalendertid, 2016-2020), ges i tabellen nedan  

 Totalt Kvinnor Män 

Alla doktorander 
(IFM + ITN) 

55 19 36 

IFM 42 13 29 

ITN 13 6 7 

 

Det totala antalet doktorsexamina var under de senaste 5 åren 55 st, 19 kvinnor och 36 män. 
Antal doktorander som tagit uppehåll/avbrutit i sina studier utan examen under de senaste 5 
åren är totalt 7 st (4 kvinnor och 3 män), se även Figur 2.7. 

 

(Observera att tabellerna ovan inkluderar även doktorander i nedlagda ämnen som ersattes av 
”Tillämpad fysik” 1 september 2016). 

 

Ytterligare nyckeltal och relaterad redovisning finns nedan i sektion 2.2. 
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Beskrivning av forskarutbildningsämnet, vetenskaplig grund och avgränsning 

Det övergripande målet med forskarutbildningen i Tillämpad fysik är att studenten ska 
tillgodogöra sig ämneskunskaper inom de områden av biologi, fysik, kemi, elektronik, 
materialvetenskap och bioteknik som är relevanta för den valda forskningsinriktningen. Vidare 
ska studenten efter genomgången forskarutbildning inneha färdigheter i att planera 
experiment och använda modern forskningsutrustning och/eller datorbaserade 
beräkningsmetoder som är relevanta för den valda forskningsinriktningen.  

Forskarutbildningsområdet Tillämpad fysik har således en stor bredd och många av 
doktorandprojekten har en ämnesöverskridande karaktär där tvärvetenskapliga samarbeten 
över disciplingränserna är vanliga. Ett flertal projekt har t.ex en koppling till livsvetenskaperna.  

Tillämpad fysik inrättades som forskarutbildningsämne vid Linköpings universitet (LiU) första 
gången år 1978 och den senaste revideringen av den allmänna studieplanen gäller från och 
med den 1 september 2016. För att ge en korrekt bild av forskarutbildningen inom området 
så har också de forskarutbildningsämnen som år 2016 gick upp i ämnet Tillämpad fysik tagits 
med i denna utvärdering. På så sätt så blir antal examina under perioden 2016-2020 
jämförbara, och även de som antogs mellan den 1 januari och den 31 augusti 2016 kommer 
med. 

Inom forskningsområdet behandlas fysikens tillämpningar inom biologi, kemi, medicin, 
livsvetenskap, elektronik, nanovetenskap, materialvetenskap och andra områden. Fysikens 
metoder, modeller och angreppssätt används inom ett flertal olika vetenskapsområden t.ex. 
yt- och molekylärfysik, bioteknik, lab-on-a-chip, organisk elektronik, självorganiserande 
material samt polymera och mjuka material.  

Forskarutbildningsämnet finns vid följande institutioner och avdelningar;  

 Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), inom följande avdelningar; Komplexa 
material och system, Elektroniska och fotoniska material, Molekylär ytfysik och 
nanovetenskap, Sensor-och aktuatorsystem, Biofysik och bioteknik, Ytors fysik och 
kemi, och Biomolekylär och organisk elektronik, Campus Linköping 
 

 Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), avdelningen LOE (Laboratoriet for 
Organisk Elektronik), Campus Norrköping  
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Institutionen för fysik, kemi och biologi  
Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) etablerades 1969, och har idag 420 anställda 
varav cirka 50 professorer och 150 doktorander (90 av dessa är män och 50 är kvinnor). Utöver 
det tillkommer varje år ett hundratal besökande forskare från hela världen. IFM är organiserat 
i 14 avdelningar vilka grupperas i vetenskapliga områden; Tillämpad fysik, Materialfysik, Kemi, 
Biologi, Teori och Modellering. IFM ger årligen ca 200 kurser på grundutbildningsnivå 
(civilingenjörs-, master-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram). Vid IFM finns 
forskarutbildningsämnena Tillämpad Fysik, Materialvetenskap, Teori och Modellering inom 
Naturvetenskap, Biologi, och Kemi vilka alla utformades i sin nuvarande form 2016. Ytterligare 
ett forskarutbildningsämne, Medicinteknisk Vetenskap introducerades 2018, och detta finns 
vid IFM samt vid Institutionen för Medicinsk teknik (IMT) på Campus US. IFM nyrekryterar ca 
20–30 doktorander varje år (2020 tillkom t. ex 26 nya doktorander varav 11 kvinnor och 15 
män).  

Institutionen för teknik och naturvetenskap  

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) är en del av Campus Norrköping. ITN 
etablerades 1 juli 1997, och har idag 306 anställda varav cirka 19 professorer (1 kvinna och 18 
män). ITN har 104 doktorander (69 av dessa är män och 36 är kvinnor). Utöver det tillkommer 
varje år ett hundratal besökande forskare från hela världen. Institutionen ger ungefär 200 
kurser årligen för våra civilingenjörs-, master-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram. ITN 
är organiserat i 4 avdelningar, Fysik, elektroteknik och matematik; Laboratoriet för organisk 
elektronik, Kommunikations- och transportsystem, och Medie- och informationsteknik. Vid ITN 
finns forskarutbildningsämnena Tillämpad Fysik, Materialvetenskap, Design, 
Naturvetenskapernas och ingenjörvetenskapernas didaktik, Visualisering och medieteknik, 
Infrainformatik, Elektro och Systemteknik, vilka alla utformades i sin nuvarande form 2016. 
ITN nyrekryterar ca 20 doktorander varje år (2020 tillkom t. ex 20 nya doktorander varav 8 
kvinnor och 12 män).  

Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) 

LOE ligger i den absoluta forskningsframkanten inom organisk elektronik och är världsledande 
inom vissa inriktningar. Specifikt är fokus på kopplingen mellan joners och elektroners 
egenskaper för att utveckla nya teknologier inom områden såsom omvandling och lagring av 
energi, "internet of things", medicinsk teknologi och biologi. Forskningen spänner över kemisk 
syntes, materialvetenskap, komponenter, system och applikationer. Projekt närmare 
applikationer och kommersialisering sker i nära samarbete med RISE. Resultat publiceras 
regelbundet i ledande high-impact tidskrifter. Forskningen vid LOE stöds av stora bidrag från 
den svenska regeringen, Europeiska kommissionen och flera svenska stiftelser. Forskning 
utförs i det över 1000 m2 stora Renrummet och vid Printed Electronics Arena på Campus 
Norrköping. 
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Forskargrupper vid IFM och ITN med doktorander inom ämnet Tillämpad fysik 

Ett flertal forskargrupper har doktorander antagna inom forskarutbildningsämnet, ofta i 
samarbetsprojekt där flera av grupperna är involverade (Fig 1). Nedan återfinns korta 
beskrivningar av de ingående forskargrupperna. Det är vanligt att en doktorand utöver sin 
huvudhandledare också har en eller flera biträdande handledare från andra grupperingar 
inom ämnet, vilket ger ett stort nätverk och ytterligare stärker möjligheterna för handledning. 
Ett flertal av doktoranderna är också medlemmar i någon av forskarskolorna, Forum Scientium 
eller Agora Materiae (beskrivna under rubriken nätverk nedan), vilka också bidrar till 
forskarutbildningsmiljön med specifikt fokus på nätverk och tvärvetenskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bionik och transduktionsvetenskap  

Interdisciplinär forskning i gränslandet mellan material 
(specifikt ledande polymerer), mikrosystem och biologi. 
Grund och Tillämpad forskning inom mikrofysiologiska 
anordningar för mekanotransduktion, elektroaktiva ytor för 
cellbiologiska tillämpningar och tissue engineering, samt 
bärbara textila aktuatorer och konstgjorda muskler. 

Kemiska sensorsystem 

Kemiska sensorer och elektrokemi. Resultaten tillämpas i 
sensorsystem, ofta i samarbete med olika företag och andra 
samhällsaktörer. 

 
 

 

Figur 1. Illustration av de starka 
samband som finns mellan de 
professorer och docenter som har 
doktorander antagna vid 
forskarutbildningsämnet Tillämpad 
Fysik.  

En stor del av doktorandernas 
publikationer har medförfattare från 
flera forskargrupper inom 
forskarutbildningsämnet.  
(Nodens placering är beroende av med vilka andra 
och hur mycket forskaren har sampublicerat. 
Tjockleken på linjerna mellan noderna indikerar hur 
mycket forskarna har sampublicerat med varandra 
under perioden. Nodens storlek beror på forskarens 
totala antal publikationer i DIVA åren 2016-2020. 
(Alla publikationer behöver inte ha sampublicerats 
med någon i nätverket.)) 
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Tillämpad sensorvetenskap  

Utveckling av nya sensormaterial och sensorer, och 
definiering och integrering av sensorsystem för 
miljöövervakning, utsläppskontroll och luftkvalitetskontroll. 

Optiska system  

Metoder och anordningar för optisk och kemisk avkänning. 
Autonoma engångs-lab-on-a-chip (LOC) system, och optiska 
enheter utformade för universella gränssnitt baserade på 
vanlig konsumentelektronik, som exempelvis 
mobiltelefoner. 

Biosensorer och bioelektronik  

Utveckling av avancerade bearbetningsbara funktionella 
material för applikationer inom biosensorer, regenerativ 
medicin, läkemedelsleverans och energilagring, med 
särskilt intresse för att förstå den kemiska och morfologiska 
effekten av mikrostrukturerade bearbetningsbara material, 
interpartikelorganisation och kommunikation för att uppnå 
flera funktioner och synergetiska prestanda för tryckt 
bioelektronik. 

Molekylär fysik  

Forskning kring molekylära fenomen vid ytor, företrädesvis 
grundforskning inom marin bioadhesion. Spektroskopiska 
studier av gränsskikt med IR, Raman, SPR, ellipsometri, 
neutronreflektometri etc. Beredning och karakterisering av 
ytor med väldefinierade egenskaper, via molekylär 
självorganisation, polymerisering på ytor, samt preparation 
av substrat för ytförstärkt Ramanspektroskopi. 
Metodutveckling inom dessa områden. 

Bioteknologi  

Mekanistisk modellering av bioreaktorer och mikrofluidik 
för stamcellsforskning och biologiska 
produktionsprocesser. In vitro modeller för 
läkemedelstestning.  
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Molekylära material  

Design och utveckling av molekyler, mjuka material och 
hybrida komponenter i nanostorlek, samt enheter för ett 
brett spektrum av biomedicinska applikationer, 
biosensorer, läkemedelsleverans, regenerativ medicin och 
diagnostik. 

Molekylär ytfysik och nanovetenskap  

Tvärvetenskaplig forskning inom området medicinskt 
inspirerad nanovetenskap. Fokusområden är nanoprober för 
ökad kontrast inom biomedicinsk avbildning, nanosystem för 
biosensing och multifunktionella lättviktsmaterial. Design av 
nanopartiklar med dedikerad ytfunktionaliseringsstrategi ger 
material med unika egenskaper och levererar nanoprober 
med biospecifika taggar för att möjliggöra smart målsökning 
genom sk biomolekylär igenkänning. 

Biomolekylär och organisk elektronik  
Forskning kring användning av biopolymerer inom organisk 
elektronik och fotonik, samt även användning av 
biopolymerer inom vattenrening.  
Funktionaliserar biopolymerer med tex luminiscenta eller 
elektriskt ledande material och undersöker användning av 
dessa i tex lysdioder, batterier, eller nya typer av 
energikällor.  

Optoelektronik  

Tvärvetenskaplig forskning fokuserad på organiska 
optoelektroniska enheter. Optoelektroniska enheter, såsom 
lysdioder (LED), solceller, fotodetektorer, lasrar och optiska 
sändare och mottagare, som är en viktig del för att 
upprätthålla en hållbar värld. 

Funktionella elektroniska material  

Elektroniska egenskaper hos nya halvledarmaterial och 
nanostrukturer som är lovande för optoelektroniska och 
spintroniska applikationer. Tyngdpunkten ligger på 
experimentella studier med optiska och 
spinresonanstekniker. 
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Organiska solceller  

Enhetsfysik och bearbetningsteknik av organiska solceller 
med och utan fullerener. Studerar morfologibildningen från 
lösningar till fasta filmer och korrelationen med enheternas 
prestanda. Arbetar också med att förstå energiförlusten och 
transportbegränsningen i organiska solceller. Studerar också 
integrerade organiska solceller med superkondensatorer 
(fotokondensatorer) för bärbara kraftenheter, och hybrid-
superkondensatorer baserade på MXene och polymerer. 

Organiska energimaterial  

Här utnyttjar man och undersöker fysiska och kemiska 
egenskaper hos nya organiska material och 
kompositmaterial för att förbättra elektroniska och 
elektrokemiska komponenter som används i 
energiomvandling och energilagring.  

Organisk bioelektronik  

I bioelektronikgruppen undersöker man övergången mellan 
elektroniska signaler och joniska/molekylära signaler i 
elektroaktiva ytor och “iontronic" kemisk leverans och 
kretsar. Man arbetar också med biosensorer, växt-baserade 
digitala kretsar, artificiella neuralfunktioner, utökning av 
växtsignalering (vilket ger växter ett "nervsystem") och 
många andra områden. 

Tryckt elektronik  

Många elektroniska material, särskilt organiska, kan erhållas 
i flytande form, som en sorts bläck. Detta öppnar upp 
spännande möjligheter att tillverka elektronik med vanliga 
tryckmetoder. 

Teori och modellering för organisk elektronik  

Experimentella framsteg och utveckling av nya material och 
komponenter kräver fundamental förståelse av deras 
grundläggande egenskaper såsom morfologi, 
elektronstruktur, jonisk- och elektrontransport, och 
komponentens funktionalitet. Teoretisk simulering och 
modellering av de grundläggande egenskaperna hos 
organiska material och komponenter representerar 
huvudinriktningen av vår forskning. 
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Ytors fysik och kemi  

Denna grupp studerar ytors fysik och kemi relaterade till 
energimaterial, optoelektroniska komponenter och 
katalytiska processer. Gruppen fokuserar för närvarande på 
fundamentala egenskaper hos organiska-organiska och 
organiska-oorganiska gränsytor, dopning av organiska 
halvledare, funktionella skogsbaserade material och 
gränsytor mellan organiska elektroniska material och 
biomaterial. 

Organisk fotonik och nanooptik  

Gruppen utvecklar och studerar optiska och 
optoelektroniska system baserade på ledande polymerer 
och plasmoniska nanostrukturer av metall. Utöver hybrida 
organiska/inorganiska komponenter så studerar gruppen 
även (nano)-optiska effekter i rena organiska eller 
inorganiska system. 

Organiska nanokristaller  

Kristallisation styrs av samspelet mellan vätebindning, π-π 
stapling och van der Waals-krafter. Genom att förstå och 
utnyttja dessa interaktioner kan ett obegränsat antal nya 
slags material skapas, med avseende på storlek, form och 
funktion. Vi arbetar med att göra nästa generations 
halvledarkatalysatorer av billiga och vanligt förekommande 
organiska pigment för att uppnå olika användbara katalytiska omvandlingar. Den organiska 
nanokristallgruppen är en del av Wallenbergs centrum för molekylärmedicin vid Linköpings 
universitet 

Mjuk elektronik  

Den levande världen omkring oss är sällan platt och hård 
utan oftast mjuk och föränderlig. Det är en stor utmaning att 
anpassa vår hårda teknologi till denna mjuka och 
deformerbara värld. Forskningsgruppen i Mjuk elektronik 
utvecklar och studerar kompositmaterial, designkoncept och 
komponenter för att möta dessa utmaningar och därigenom 
förflytta elektroniken in i det mjukas värld. 

Organisk nanoelektronik  

Forskningen i Organisk nanoelektronik-gruppen fokuserar 
på optoelektroniska och transportegenskaper hos organiska 
halvledare på nanoskalan. Egenskaper vid en sådan liten 
skala ger ofta upphov till oväntade beteenden. Detta ger 
många möjligheter att skapa komponenter och optimera 
deras funktionalitet för tillämpningar inom transistorer, 
elektrokemiska anordningar, icke-flyktiga ferroelektriska 
minnen och solceller.  
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Elektroniska växter  
Elektroniska Växter (E-växter) är en organisk 
bioelektronisk plattform som tillåter elektroniskt 
gränssnitt med levande växter. Forskningen inom 
gruppen syftar till att utveckla en teknik som bygger på 
in vivo tillverkningstekniker och självorganisering av 
organiska elektronikmaterial. Målet är koncept för 
energitillämpningar, tillverkning av nya material, växt-
styrning och hybridsystem. 

 

 

 

Sammanfattning av styrkor, svagheter samt identifierade utvecklingsområden inom 
forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik 

Styrkor 

Forskarutbildningsämnet är av tvärvetenskaplig karaktär. Avgränsningarna i ASPn definieras 
huvudsakligen av de forskningsområden som beskrivs mer utförligt ovan. Notera att ett 
forskningsområde så som beskrivet här inte nödvändigtvis är detsamma som en avdelning 
eller enhet, sett rent organisatoriskt, utan istället återspeglar de olika ingående 
forskargrupperna/doktorandprojekten. Avgränsningen är således välmotiverad, med god 
förankring till den vetenskapliga grunden och därmed adekvat. Tilläggas ska att ett 
doktorandprojekt många gånger spänner över flertal av de ovan beskrivna områdena.  

Genomströmningen är god, med totalt 55 disputerade under senaste 5 åren (alla dessa inom 
ramen för 8 års kalendertid). Under samma tidsperiod har 7 doktorander avbrutit sina studier. 
Detta bör sättas i relation till det totala antalet antagna doktorander under samma tidsperiod 
vilket är totalt 131 st.  

Svagheter 

Den genomsnittliga forskarutbildningstiden är längre än önskvärt, 4.3 år netto (Kvinnor 4.4 
och män 4.2 år) 

Utvecklingsområden 

Möjliga bakomliggande orsaker till att den genomsnittliga forskarutbildningstiden är längre 
än de stipulerade 4 åren (netto) bör utredas ytterligare. 
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2. Förutsättningar 

De generella förutsättningarna för forskarutbildningen vid LiTH beskrivs i “studiehandbok för 
utbildning på forskarnivå” Dnr LiU-2021-00107 (Länk till PDF , 2021-04-22) vilket innehåller de 
riktlinjer, regelverk och ansvarsfördelning som gäller för forskarutbildning vid LiTH. Följande 
stycken belyser mer specifikt förutsättningarna och genomförandet för forskarutbildningen 
inom forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik 

 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens 

Pedagogisk kompetens 

För varje doktorand utses en huvudhandledare samt minst en biträdande handledare. 
Huvudhandledaren ska inneha en läraranställning vid LiU, och vara docent inom relevant 
ämnesområde, samt ska ha genomgått forskarhandledarutbildning (eller kunna uppvisa 
motsvarande kompetens). En biträdande handledare ska inneha minst doktorsexamen. 

I lärartabellen (bilaga 1) listas alla handledare som varit aktiva i forskarutbildningen i Tillämpad 
fysik under 2020. Antalet aktiva handledare under dessa två terminer var totalt 59 st (13 
kvinnor, 46 män) varav 25 huvudhandledare och 34 biträdande handledare. 12 av de 
biträdande handledarna är ”externa” dvs har sin hemvist inom industrin eller vid en annan 
institution än den där doktoranden har sin hemvist.  

Inom gruppen huvudhandledare återfinns 11 professorer (3 kvinnor 8 män), och resterande 
14 har docentkompetens (1 kvinna, 13 män). Av huvudhandledarna har 16 genomgått 
”Handledning av forskarstuderande (HaFo) kurs i högskolepedagogik” 4 hp, centrum för 
pedagogisk utveckling och lärande inom Linköpings universitet och övriga anses ha 
motsvarande kompetens baserat på mångårig erfarenhet eller genom att de läst 
tidigare/motsvarande versioner av handledningskursen. Under arbetet med den här 
utvärderingen har en del av handledarna inom ämnet återkopplat att de anser att pedagogisk- 
och handledarkompetens till största delen kommer från egen erfarenhet av handledning av 
masterstudenter och doktorander, och inte från ovannämnda kurser. Vidare diskuterades 
nyligen kvaliteten på kursen (HaFo) vid ett ledningsgruppsmöte på LOE, och där ansåg alla 
handledare som genomgått den i sin nuvarande form att endast en mindre del av av 
kursinnehållet är till god nytta i handledningen.  

Totalt fanns under perioden 34 aktiva biträdande handledare (9 kvinnor, 25 män) varav 11 är 
professorer (3 kvinnor, 8 män) och 8 docentkompetenta (2 kvinnor 6 män). Inom gruppen med 
biträdande handledare har 30 genomgått handledarutbildning eller har motsvarande 
kompetens. 
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En stor andel av handledarna är utöver sitt handledarskap även involverade inom 
grundutbildningen (grund och avancerad nivå), och har iom detta utöver kursen i 
forskarhandledning också genomgått ytterligare högskolepedagogiska kurser såsom “Det 
akademiska lärarskapet (DAL) kurs i högskolepedagogik (6 hp) och Design för lärande (DEL) 
kurs i högskolepedagogik (6 hp) som ges på Didacticum (centrum för pedagogisk utveckling 
inom Linköpings universitet), eller motsvarande. Sammantaget har lärarkollegiet således en 
bred pedagogisk kompetens som även kommer forskarutbildningen till gagn, t. ex när det 
gäller anordnande och genomförande av forskarutbildningskurser. En del av 
doktorandprojekten har också nära samarbete med externa parters. För att tillgodose behovet 
av handledning inom dessa projekt finns handledare som är verksamma inom industrin samt 
vid andra lärosäten.  

Generellt är det en god balans mellan antalet handledare och antalet doktorander aktiva inom 
ämnet. Ett flertal doktorander har mer än en biträdande handledare. I dessa fall är det ofta 
doktorandprojekt som har en stor laborativa del, och där alla handledarna har sina tydliga 
roller i handledningen. 

Sammantaget finns en stor grupp av handledare tillgängliga inom forskarutbildningsämnet 
vilket på ett tillfredställande sätt täcker behovet för forskarutbildningsämnet. Den stora 
gruppen engagerade handledare möjliggör även för byten av handledare i det fall detta skulle 
vara aktuellt (se mer under rubriken “rutiner för handledarbyten”).  

Vetenskaplig kompetens 

Handledarna inom ämnet har generellt sett goda möjligheter till att bredda sin vetenskapliga 
kompetens. IFM och ITN är båda mycket forskningstunga institutioner, och är framgångsrika 
när det kommer till att attrahera extern finansiering. Figur 2.1 visar externa anslag för LOE 
(ITN) och de avdelningar vid IFM som tillsammans är ansvariga för forskarutbildningsämnet. 
Sammanlagt uppgår de externa medlen erhållet av huvudhandledarna inom 
forskarutbildningsämnet år 2016-2020 till mer än 600 Mkr. Under året 2020 omfattade totala 
externa medel hela 168 Mkr. Handledarna inom forskarutbildningsämnet har bl.a. erhållit 
stora anslag från forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för strategisk 
forskning (SSF), Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), Vinnova, EU, Erling Perssons 
stiftelse, se Tabell 2.1 nedan. De har också anslag från mindre finansiärer, t.ex. Tröedssons 
stiftelse, Åforsk, J. Gust. Richert stiftelse, Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond, 
Wenner-Gren stiftelsen och andra.  
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Figur 2.1: Externa medel erhållna av huvudhandledarna inom Tillämpad fysik år 2016-2020. 
(Observera, data för 2016 för IFM ingår ej på grund av byte av ekonomiskt 
redovisningssystem).  

Tabell 2.1: Sammanställning av de 20 största anslagen beviljade till handledare inom 
Tillämpad fysik under 2016-2020 (ITN + IFM).  

Finansiär (antal anslag) Totalt Belopp (Mkr) 
SSF (6) 175 
KAW (4) 127 
VR (4) 58 
Vinnova (1) 35 
ERC (1) 32 
Erling-Perssons stiftelse (2) 19 
EU-H2020 (1) 7 
Energimyndigheten (1) 5 

Antalet publikationer för huvud- och bihandledare under åren 2016-2020 inom ämnet 
återfinns i Figur 2.2. Observera att figuren endast presenterar publikationer i peer-reviewed 
internationella tidskrifter (d.v.s. konferensbidrag är exkluderade)  
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Figur 2.2: antalet publikationer i peer-reviewed artiklar publicerades av huvud- och 
bihandledare på IFM och ITN, 2016–2020 

Utöver handledarnas egen forskningsverksamhet ges goda möjligheter till vetenskaplig 
kompetensutveckling genom en stor mängd samarbetsprojekt, såväl inom 
forskarutbildningsämnet som med andra forskarutbildningsämnen vid institutionen, och 
industri.  

Sammantaget bedriver handledarna inom forskarutbildningsämnet en mycket omfattande 
forskningsverksamhet, vilket väl täcker forskarutbildningens behov.   

Långsiktiga lärar- och handledarresurser, samt stabilitet över tid 

Sett över tid ses en stabil situation när det gäller handledarresurser inom hela 
forskarutbildningsämnet. Handledargruppen är stor och det finns goda möjligheter att ta in 
ytterligare kompetens i ett doktorandprojekt i det fall det skulle behövas. Viktigt i 
sammanhanget är att ett flertal doktorander arbetar inom projekt som väl etablerade 
samarbetsprojekt mellan forskare vid båda institutionerna. Detta är en styrka för 
forskarutbildningen då det är fullt möjligt att en doktorand kan ha en handledare som rent 
organisatoriskt har sin tillhörighet vid respektive institution. I och med den goda tillgången på 
handledare finns bra möjligheter att efterfrågad kompetens finns tillgänglig inom befintlig 
handledargrupp om det t.ex. skulle bli aktuellt med handledarbyte.  

Doktorandprojekten inom Tillämpad fysik har oftast ett stort inslag av praktiskt laborativt 
arbete. Här har många gånger den/de biträdande handledarna en viktig roll i den mer praktiskt 
orienterade handledningen. Där finns även inom många projekt väl inarbetade samarbeten 
med externa partners, vilket ger en god förankring mot industrin.  
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I och med att den externa finansieringen är av mycket stor betydelse för handledarnas 
möjlighet att forska skulle detta i praktiken kunna utgöra ett problem när det gäller 
långsiktighet och kontinuitet i handledningen. Den över åren stabila och goda tillgången till 
externa medel visar dock på att inga sådana problem är överhängande för forskarutbildningen 
i tillämpad fysik. 

Huvudhandledarna inom ämnet är idag alla aktiva forskare med goda möjligheter till egen 
forskningstid. Inom gruppen biträdande handledare är bilden mer heterogen, då det finns 
handledare som idag saknar egna forskningsmedel och därför har en begränsad tid tillgänglig 
för egen forskning. Dock bör belysas att en del av dessa har en stor del andra uppdrag, såsom 
undervisningsuppdrag. Det bidrar till en mycket god pedagogisk kompetens inom 
handledarkollegiet samt till att det finns en god utveckling framåt när det gäller nya potentiella 
huvudhandledare sett över tid.   

Prefekt, avdelningschef och ämnesföreträdare för kontinuerliga diskussioner om rekryterings-
strategier för lärare och handledare, med målet att upprätthålla en stabil och långsiktig 
kompetensförsörjning. Vid IFM diskuteras frågorna vid bl.a samrådsmöten och inom 
strategirådet. Inför kommande pensionsavgångar finns en successionsplan. Vid ITN diskuteras 
dessa frågor i LOEs ledningsgrupp som består av ledare för tio LOEs vetenskapliga områden. 
(Alla dessa ledare är i sin tur huvudhandledare av doktorander).  

Handledarnas reella möjligheter att kontinuerligt forska; vidareutveckling av vetenskaplig 
kompetens  

I stort beror handledarnas möjligheter till att bedriva forskning på extern finansiering. Som 
angivet i arbetsavtalet DNR-LIU-2017-01688 ska det “i vetenskapligt kompetenta lärares 
arbetsuppgifter normalt ingå forskning”. Vidare anges att “En professor ska normalt använda 
merparten av sin arbetstid åt forskning” samt att “Utrymmet för forskning och annan 
kompetensutveckling uppgår för lektorskollektivet till minst 20 procent av årsarbetstiden”. 
Inom kollektivet av handledare inom Tillämpad fysik har de flesta, men inte alla handledare 
goda möjligheter att bedriva egen forskning. 

Rutiner för handledarbyte 

I det fall ett handledarbyte är aktuellt förs en dialog mellan doktorand, forskarstudierektor, 
forskarutbildningsutbildningsansvarig (ITN), mentor (IFM) och handledare. Beslut om 
handledarbyte tas sedan av prefekt på delegation av fakulteten. Administrativa rutiner finns 
uppsatta och alla ändringar (uppgifter om handledare, biträdande handledare och byte av 
handledare dokumenteras i ladok). Som framgår av lärartabellen är gruppen av potentiella 
handledare stor vilket förenklar ett handledarbyte vid behov. Det finns även ytterligare lärare 
vid institutionerna som är kompetenta att vara handledare men som inte var aktiva 
handledare vid tiden för denna utvärdering, och således inte finns med i lärarlistan. 
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Information om rättigheten att byta handledare ges i de skriftliga allmänna bestämmelserna 
för handledning (Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, Kapitel 4 och i Policy för 
handledning inom forskarutbildning vid LiTH), och även vid individuella introduktionsmöten 
för nyantagna forskarstuderande. Vid dessa möten ges även information om att den 
forskarstuderande har möjlighet att vända sig till forskarstudierektor, mentor eller prefekt för 
att diskutera handledningen, inklusive eventuella problem och möjliga åtgärder.  

Säkerställning av kvaliteten på handledning och undervisning 

Forskarutbildningens utformning, inklusive information om hur ansvarsfördelningen för 
forskarutbildningen ser ut, beskrivs mer utförligt under kommande rubriker. Kort 
sammanfattat är det forskarstudierektor som ansvarar för kontrollen av den löpande 
verksamheten, vilket bl.a. inkluderar att bevaka att de individuella studieplanerna (ISP) 
revideras och följs upp. I ISPn klargörs rättigheter och skyldigheter gällande bl.a 
handledningens omfattning. 

Kvaliteten i handledningen följs systematiskt upp på flera sätt. LiU erbjuder bl.a pedagogiska 
kurser i doktorandhandledning (obligatoriskt för den som ansöker om docentur). Med 
regelbundenhet genomförs vid LiU en doktorandundersökning (enkät), och baserat på denna 
utformar prefekt tillsammans med forskarutbildningen en handlingsplan.  

Vid ansökan om att få lägga fram en avhandling kontrollerar forskarutbildningsnämnden 
(FUN) vid LiTH att de formella kraven ör uppfyllda. Kvaliteten på avhandlingen granskas i det 
sista steget av betygsnämnden.  
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Sammanfattning av styrkor, svagheter samt identifierade utvecklingsområden; 
Förutsättningar (Handledar- och lärarkompetens) 

Styrkor 

- Forskarutbildningsmiljön är stark, såväl när det gäller vetenskaplig som pedagogisk 
kompetens  

- Handledarna har som kollektiv goda möjligheter att bedriva egen forskning, baserat på 
en mycket god, och över tid stabil tillgång till externa anslag  

- Majoriteten av handledarna har genomgått forskarhandledningskursen (nuvarande 
kurs via Didacticum (indikerad som H i lärartabellen) eller besitter motsvarande 
kompetens (indikerad som M i lärartabellen). De som indikerats ha motsvarande 
kompetens har alla mångårig erfarenhet av handledning, vid såväl inom 
grundutbildning som på forskarnivå. 
Den stora gruppen tillgängliga handledare ger möjlighet till bredd och spets i 
vetenskaplig kompetens och handledningen samt möjliggör handledarbyte om behov 
uppstår. En större och stabil grupp biträdande handledare ger goda möjligheter till 
långsiktighet. Inom gruppen biträdande handledare medverkar även ett antal externa 
handledare inom utbildningen (lektorer/professorer/docenter/gästforskare från 
andra lärosäten och näringslivet) 

Svagheter 

- Tid för handledarnas egen forskning är i stort beroende på externa medel, och samtliga 
biträdande handledare har inte egna forskningsmedel. Flertalet av dessa har dock 
docentkompetens och söker kontinuerligt forskningsmedel. Detta är dock inte 
specifikt för ITN eller IFM utan är ett generellt problem för alla universitet och 
högskolor i Sverige. 

- Könsfördelningen inom handledargruppen är ojämn. Speciellt bland 
huvudhandledarna (16% kvinnor, 84 % män) men även bland bihandledarna (26% 
kvinnor, 74 % män) 

- Ett fåtal handledare börjar närma sig pensionsåldern, men det finns en god tillgång till 
docenter som idag får erfarenheter som biträdande handledare, vilket gör att 
återväxten på sikt är god.  

 

Utvecklingsområden 

Det finns en inbyggd utmaning i att forskarutbildningsämnet är lokaliserat vid två campus, och 
institutioner (ITN Campus Norrköping och IFM Campus Valla). Institutionerna har t.ex delvis 
olika förutsättningar och rutiner. Samarbetet mellan de ansvariga för forskarutbildningen vid 
respektive institution fungerar redan idag väl men det finns med största sannolikhet delar i 
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utbildningens utformning som skulle stärkas av ytterligare samordning. Ett konkret exempel 
på bra samordning är att i princip alla doktorander både vid IFM Tillämpad fysik och ITN 
Tillämpad fysik är medlemmar i någon av de två forskarskolorna Agora Materiae eller Forum 
Scientium. Dessa forskarskolor har ett väl utvecklat samarbete med 
forskarutbildningsansvariga vid respektive institution. En gemensam kursportal är en planerad 
förbättring. Det skulle också vara av värde att undersöka möjligheterna till mer organiserade, 
periodiskt återkommande forum för utbyte av erfarenheter mellan handledarna inom hela 
ämnet. 

Könsfördelningen inom handledargruppen är ojämn. Det är av stor vikt att arbeta aktivt med 
denna fördelning vid t.ex rekrytering. Även viktigt att bereda förutsättningar för biträdande 
handledare att meritera sig för docentur och därmed kunna vara huvudhandledare. Inom 
ämnet finns idag en handfull kvinnliga biträdande handledare som i framtiden skulle kunna 
vara potentiella huvudhandledare.  

Ett flertal handledare inom ämnet har baserat på sina erfarenheter poängterat att det finns 
stora möjligheter till förbättring av den LiU gemensamma delen av den obligatoriska kursen i 
forskarhandledning. Detta då kursen i sin nuvarande form inte anses relevant för att möta upp 
de behov som finns när det gäller utveckling av handledningen och uppfattas vara av låg 
kvalité. Denna fråga ägs dock inte av forskarutbildningsämnet utan en översyn av HaFo kursen 
är en fråga för FUN som beställare av kursen och för Didacticum som utförare. 
Forskarutbildningsämnet deltar dock gärna i ev kommande diskussioner, för att på så sätt 
bidra till en revidering och vidareutveckling av kursen.  
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2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Doktorandgruppens sammansättning  

Forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik finns vid två institutioner; Institutionen för teknik 
och naturvetenskap (ITN,) Campus Norrköping och Institutionen för fysik, kemi och biologi 
(IFM), Campus Linköping. 

Totalt fanns det i april 2021 81 doktorander* (29 kvinnor och 52 män) antagna och 
registrerade inom forskarutbildningsämnet, fördelat med 43 vid ITN (16 kvinnor och 27 män) 
och 38 vid IFM (13 kvinnor och 25 män).  

Åldersspannet varierar mellan 25 och 48 år, med medelåldern 31 år (median 31 år) 

I Figur 2.3 sammanfattas nyckeldata för de senaste 5 åren (2016-2020) med avseende på antal 
antagna forskarstuderande, uppdelat på (a) män och kvinnor och (b) IFM och ITN. Figur 2.4 
illustrerar hur antal forskarstuderande ändrades under de senaste 5 åren (uppdelat på (a) män 
och kvinnor och (b) IFM och ITN).** 

*Vi har i rapporten valt att använda termen doktorander vilket innefattar alla 
forskarstuderande oavsett om de är anställda vid LiU, stipendiater eller industridoktorander.  

**Alla figurer i detta kapitel inkluderar även doktorander i nedlagda ämnen som ersatts av ”Tillämpad 
fysik”. 
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Figur 2.3: (a) antalet doktorander i Tillämpad fysik på ITN och IFM och (b) fördelning mellan 
kvinnor och män under 2016-2020. 
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Figur 2.4: utveckling i antalet doktorander i tillämpad fysik på (a) ITN och (b) IFM mellan 2016-
2020 

Som redan redovisats i sektion 1 (Gemensamma nyckeltal) disputerade under de senaste 5 
åren totalt 55 personer, varav 19 kvinnor och 36 män. Av dessa, disputerade 13 personer på 
ITN och 42 på IFM. Figur 2.5 sammanfattar antalet doktorsexamina för de senaste 5 åren 
(uppdelat på (a) IFM och ITN och (b) män och kvinnor).  
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Figur 2.5: (a) antalet disputationer i Tillämpad fysik på ITN och IFM och (b) fördelning mellan 
kvinnor och män under 2016-2020. 

Genomsnittlig bruttoforskarutbildningstid till examen är 5,5 år (5,6 år för kvinnor och 5,2 år 
för män) (sektion 1, Gemensamma nyckeltal). Figur 2.6 illustrerar genomströmning genom 
att visa antalet aktiva forskarstuderande som började under ett visst år. Till exempel det finns 
bara 5 doktorander som började år 2015 eller tidigare (d.v.s. mer än för 5 år sedan), vilket 
innebär att de allra flesta doktorander klarar sina studier inom 5 år.  
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Figur 2.6: Genomströmning av forskarstuderande: antalet aktiva forskarstuderande i april 
2021 som började under ett visst år under 2016-2020.  

 

Under de senaste fem år har 7 doktorander avbrutit sina studier (4 kvinnor och 3 män), se 
Figur 2.7. Av dessa var 4 verksamma på IFM and 3 på ITN. 

 

Figur 2.7: antalet forskarstuderande som avbrutit sina studier under 2016-2020.  

Anställningsform: De flesta forskarstuderande är anställda som doktorander (59 stycken). IFM 
har också 12 stipendiater och 2 industridoktorander. ITN har 4 industridoktorander, se Figur 
2.8.  

0 0 0 0 1

7
10

18

7
1 1 1 2 4

9

11

5

6

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Genomströmning av forskarstuderande

IFM

ITN

0

2

4

0 1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2016 2017 2018 2019 2020

avbrott av studier



Sida 24 av 54 
 

 

Figur 2.8: Anställningsform för forskarstuderande i Tillämpad fysik (april 2021).  

Doktorandgruppen innefattar personer med ett flertal olika nationaliteter. Samtliga 
doktorander talar engelska.  

 

Omfattning av forskarutbildningsmiljön  

Avhandlingsarbetet i form av forskning och författande av artiklar genomförs till största delen 
inom den forskargrupp doktoranden organisatoriskt tillhör. Samarbeten mellan 
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forskargrupper. Vissa projekt omfattar även samverkan med företag. I och med att 
forskarutbildningsmiljön är omfattande ges goda möjligheter för de forskarstuderande att 
delta i seminarier, forskningspresentationer, workshops och forskarutbildningskurser. I alla 
dessa har forskarskolorna beskrivna under rubriken nätverk en viktig roll. När det gäller kurser 
och workshops arrangeras dessa ofta i samarbete mellan forskarskolor och institutionerna 
såväl som med andra fakulteter. Inom specifika forskargrupper men även i större 
konstellationer finns vid såväl IFM som ITN seminarieverksamhet där den forskarstuderande 
har möjlighet att ta del av pågående forskning inom olika områden. Detta ger en bredd och 
utvecklad förståelse för närliggande fält såväl som djup när det gäller det egna projektet. 
Dessa seminarier präglas av en öppen atmosfär och är en viktig del där återkoppling kan ges 
och tas emot. En mindre del av de forskarstuderande är industridoktorander, dvs arbetar i 
projekt som bedrivs i nära anslutning till företag. Ett exempel är två doktorandprojekt vilka är 
kopplade till SAAB, och som berör multifunktionella lättviktsmaterial för flygindustrin. 
Självfallet är kraven för examen desamma för en industridoktorand som en 
universitetsanställd forskarstuderande, och som industridoktorand deltar man i lika stor 
utsträckning i forskning, seminarier, kurser, konferenser. Dock har man i vissa fall inte lika 
frekvent kontakt med andra forskarstuderande inom ämnet och med handledare på en daglig 
basis. Nätverken, såsom forskarskolorna är ett gott stöd för industridoktoranderna när det 
gäller att skapa och upprätthålla en samhörighet till andra doktorander.  

Som ses i figur 2.8 har under den aktuella perioden 2016 –2020 ett antal doktorander haft 
finansiering inom China Scholarship Council kompletterat med finansiering från LiU. Denna 
form av finansiering kräver extra noggrannhet från mottagande institution, i detta fall IFM, 
och när det gäller dessa doktorander finns avtal och rutiner vilket gör att det fungerat väl. Från 
och med 2018 antas i princip inga doktorander med stipendium som finansieringsform.  

Samarbetsprojekt med industrin och seminarier/presentationer där alumner från 
forskarutbildningen samt andra inbjudna talare från industrin medverkar är en viktig del och 
bidrar till målet om samverkan med det omgivande samhället samt regeringens mål om 
kompetensförsörjning. 

  

Interna och Externa forskarutbildningskurser 

Utöver den obligatoriska kursen i vetenskapsteori, metodik och etik om 6 hp, krävs minst 38 
hp inom områdets kärnämnen. Det finns även möjlighet att läsa kurser inom icke-kärnämnen 
såsom ledarskap, immaterialrätt o.s.v. Valet av forskarutbildningskurser görs i samråd mellan 
den forskarstuderande och handledaren, med målet att anpassa kursvalet baserat på den 
specifika studerandes bakgrund och behov inom forskarutbildningen. Alla kursval och 
aktiviteter dokumenteras och följs upp i den individuella studieplanen. Interna kurser ges vid 
IFM och ITN, ofta i samarbete, och anordnas även inom forskarskolorna, beskrivna nedan. Alla 
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forskarstuderande har också möjligheter att följa kurser vid andra lärosäten, både inom och 
utom Sverige. 

Exempel på forskarutbildningskurser vid IFM/ ITN 2020-2021, relevanta för antagna inom 
Tillämpad fysik  

- Supramolecular Chemistry 6 hp 
- Microsystems and Nanobiology 6 hp 
- Photoelectron Spectroscopy and its applications: an introduction 6 hp 
- Materials Chemistry of Solution-processed Semiconductors 4.5 hp 
- Ellipsometry in Material Science 4 hp 
- Scanning Probe Microscopy 3 hp 
- Surface Physics 6 hp 
- Spin Physics: The Experimental Techniques 6 hp 
- Biological Measurement 6 hp 
- Biostructural Technologies 6 hp 
- Practical Electrochemistry 6 hp 
- Biosensor Technology 6 hp 
- Advanced Peptide Chemistry 6 hp 
- Raman spectroscopy for soft materials and bioanalisys 
- Science education for postgraduate/doctoral students 6 hp 
- Scientific Publishing 6 hp 
- Leadership Principles and Agile Management 6 hp 
- Being a good reviewer and a good author in the context of peer-review 2 hp 
- Molekylär fysik 6 hp 
- Physics Modeling with the Finite Element Method, 4 hp 
- Labview course, 4 hp 
- Optical modeling with the finite-difference time-domain method, 1 hp 
- Organic Electronics 2, 6 hp 
- Organic Electronics 1, 6 hp 
- Practical Electrochemistry, 6 hp 
- FTIR Introduction Course 1 hp 
- Presentation Short Course 1.5 hp 
  

Doktorander i Tillämpad fysik som tillhör Wallenberg Wood Science Center Academy 
(WWSCA) läser ämnesspecifika kurser arrangerade av denna Academy. 
Forskarutbildningskurser vid WWSCA som gavs under senaste åren (2015-2020) och som 
kommer att ges under 2021-2022 är: 

- From Wood Chips to Material Components, Sarpsborg Norway with site visit to 
Biorefinery at Borregaard 

- Biotechnology: Biosynthesis and Wood cell wall assembly, Umeå with site visit to UPSC 
and Biorefinery Cluster at Örnsköldsvik 

- Wood based fibers and nanofibrils. Surface and colloidal properties, Göteborg with site 
visit to SCA Hygiene 
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- Wood Biopolymers. Characterization. Structure-Properties Relationships, Åland Joint 
with Åbo Academy and Alto University 

- Characterization of Hierarchical Order in Solid and Liquid Wood Based Systems, Site visit 
to Södra and MAXIV lab in Lund 

- Wood and Biocomposites; Materials and Processing, Luleå and Piteå, Site visits to Wood 
processing in Skellefteå and Sicomp in Piteå 

- IPR, Innovation process, From idea to product and market, Visit to Stora Enso 
- Wood Materials Biorefinery: From Wood Chips to Material Components, Site visit to 

cluster in Örnsköldsvik/Domsjö  
- Organic Electronics, Energy Storage, Electronic Plants, Lignocellulosic surfaces, Wetting, 

Adhesion, Printability, Wood based fibers and nanofibrils: Surface and colloidal 
properties, 

- Characterization of Hierarchical Order in Solid and Liquid Wood Based Systems 
Wood Nanotechnology, Biocomposites 

- Wood Biopolymers Characterization. Structure-Properties Relationships 
 

Nyligen, analyserade ledningsgruppen på LOE (bestående av i stort sett av alla PI med 
huvudhandledaransvar) bakgrund och kunskaper hos nya doktorander som börjar på LOE. På 
grund av den interdisciplinära karaktären av forskningen, saknar en del nyinkomna 
doktorander kunskaper i vissa områden som är relevanta för deras forskning. Därför, 
beslutade ledningsgruppen att införa ett ”baspaket” av kurser som alla nyantagna 
doktorander ska läsa. Förberedelserna för detta baspaketet beräknas vara klara under 2022, 
och paketet kommer att inkludera följande kurser: 

- Molecular Physics 
- Thermodynamics and Statistical Physics 
- Solid state physics 
- Electrochemistry 
- Experimental and theoretical techniques for organic electronics 

 

Nätverk (-lokala, nationella) 

Forskarskolor  

Flertalet doktorander inom ämnet Tillämpad fysik är medlemmar i någon av de två LiU-
baserade forskarskolorna Agora Materie och Forum Scientium, och en del också i den 
nationella forskarskolan Wallenberg Wood Science Center.  

Forskarskolorna syftar till att stödja medlemmarna i deras forskarutbildning, från start till mål. 
Konkret görs detta genom bl.a. arrangemang av kurser, seminarier och workshops. 
Sommarkonferenser, studiebesök och olika outreach-aktiviteter. Genom regelbunden 
seminarieverksamhet får doktoranderna i forskarskolorna ett starkt nätverk utanför sin egen 
forskargrupp. Medlemmarna får under sin tid i forskarskolorna gedigen träning i att 
genomföra presentationer, ge konstruktiv kritik, samt moderera seminarier. Forskarskolorna 
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är även en mycket god grund för etablering av samarbetsprojekt, och fyller även en viktig 
psykosocial roll. 

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 (AFM).  

Forum Scientium grundades 1996 och har ca 65 medlemmar (forskarstuderande samt post-
docs) från 5 institutioner; ITN, IFM, BKV, IMT och HMV, vid två fakulteter och tre Campus. 
Medlemmarna arbetar inom naturvetenskap, teknik och biomedicin, ofta med 
tvärvetenskaplig ansats. Forum Scientium finansieras av LiU och av handledarna, och har även 
ett välfungerande samarbete med Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin (WCMM) som 
även delfinansierar.  

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) Academy. Tio forskarstuderande inom 
forskarutbildningsämnet finansieras av Wallenberg Wood Science Center och tillhör WWSC 
Academy. WWSC är ett gemensamt forskningscenter och ett samarbete mellan KTH, Chalmers 
tekniska högskolan och Linköpings universitet. WWSC finansieras av Knut och Alice 
Wallenberg Foundation och svenska skogsindustri. Skogsindustrin stöder WWSC via den 
nationella plattformen Treesearch. WWSC Academy är en doktorandskola med två veckor 
långa kurser per år i syfte att underlätta samarbeten och att minska klyftan mellan akademisk 
forskning och industri. I denna akademi får doktorander en översikt över forskningsfältet inom 
förnybara material från trä och får kunskap om ämnen som inte är direkt kopplade till deras 
nuvarande forskning. I akademins doktorandkurser kommer doktorander att utveckla 
framtida samarbeten och genom att träffa industrin under platsbesök få en översikt över den 
svenska skogsindustrin. WWSC Academy är sedan 2019 öppen för doktorander från andra 
universitet och högskolor via Treesearch. 
 

Övriga nätverk med relevans i forskarutbildningen 

Avancerade funktionella material (AFM) är ett av regeringen beslutat strategiskt 
forskningsområde som sedan år 2010 är verksamt vid LiU. AFM erbjuder en världsledande 
forskningsmiljö inom materialvetenskap och nanoteknologi. Forskningen bedrivs 
tvärvetenskapligt och med aktiv industrisamverkan. En nyligen genomförd utvärdering visar 
att forskarna i AFM är extremt produktiva sett tillt.ex. publicering i ledande vetenskapliga 
tidskrifter. Forskningsresultaten omsätts i ett stort antal innovationer och patent samt flera 
avknoppningsföretag. AFM skapar strategiska material för verkstads-, pappers-, energi-, och 
IT-branscherna samt inom livsvetenskapens teknologier.  

Ett flertal av handledarna och doktoranderna inom forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik 
arbetar i projekt som är kopplade till AFM. Inom nätverket och dess forskarskola, Agora 
Materiae (beskriven ovan), ges goda möjligheter för de forskarstuderande att uppnå ett brett 
kunnande av forskningsområdet, såväl som spetskompetens vilket väl kopplar till flera av 
lärandemålen beskrivna under punkt 3.2 måluppfyllelse. 
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Kvaliteten på avhandlingar som går till disputation 

Forskarutbildningens examenskrav är beskrivna i den allmänna studieplanen. Inom 
forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik följs LiTH:s rutiner för att säkerställa kvaliteten på 
avhandlingar som går till disputation. Denna rutin innefattar bl.a. anmälan om disputation 
vilken skickas till forskarutbildningsnämnden senast tre månader innan planerad 
framläggning. Dessa tre månader ska infalla under terminstid. Enligt rutin genomförs sedan 
en förhandsgranskning av avhandlingen. Denna granskning genomförs av ordinarie 
betygsnämndsledamöter, och deras utlåtanden utgör underlag för huruvida avhandlingen 
håller en tillräckligt hög kvalitet för att läggas fram och försvaras vid en offentlig disputation. 
Slutgiltigt beslut om disputation tas av FUN.  

Under forskarutbildningen ligger ansvaret för den vetenskapliga kvaliteten i 
avhandlingsarbetet hos handledaren, då denne besitter detaljkunskapen och 
områdesöversikten för det aktuella forskningsområdet. Handledarna uppnår och bibehåller 
denna kunskap genom återkommande publicering, via uppdrag som peer rewiever, opponent 
och betygsnämndsledamot såväl nationellt som internationellt.  

Materialet som inkluderas i en doktorsavhandling har i regel till största delen presenterats på 
internationella konferenser och publicerats i internationella peer review granskade tidskrifter 
med god vetenskaplig renommé. Materialet i en avhandling har således kontinuerligt under 
avhandlingsarbetet granskats externt vilket säkerställer en hög vetenskaplig kvalitet genom 
hela utbildningen. Målsättningen är att doktorand och avhandling med mycket god marginal 
skall uppfylla kraven för examen då ansökan om att få presentera lämnas in. Denna 
målsättning uppfylls i de allra flesta fall mycket väl. 

Möjligheten finns att lägga fram en licentiatexamen, ev som ett som ett delmål till 
doktorsexamen, vid vilken en opponent utanför den egna institutionen granskar materialet. I 
praktiken sker nyttjas detta mycket sällan inom Tillämpad fysik. Under de senaste 5 åren har 
endast en licentiat examinerats. 

Formellt anges i högskoleförordningen inget krav att på publicera artiklar för en 
doktorsavhandling, men för forskarutbildningsämnet tillämpad fysik är det kutym att minst 
två av de inkluderade artiklarna är accepterade i peer review granskade tidskrifter och 
resterande artiklar i avhandlingen inskickade till tidskrift eller i manusform. Observera att 
detta är ett ”minimi”-krav på en avhandling. I praktiken, omfattar de flesta avhandlingar mer 
än fyra publikationer, utav vilka tre-fyra redan är publicerade in i peer review granskade 
tidskrifter, och resten är under granskning i tidskrifter. 

Vid LOE används 30% och 60% doktorandsseminarier som ett viktigt verktyg att kontrollera 
kvalitén på avhandlingar. Efter avslutade 1/3 och 2/3 studier förväntas varje doktorand vid 
LOE-ITN presentera ett 1/3 (30%)- och 2/3 (60%)-seminarium. Syftet med dessa seminarier är 
fyrfaldigt:  
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- Att säkerställa kvalitén på forskningen som kommer att inkluderas i avhandlingen.  
- Att ge en tydlig förståelse för doktorander om var de befinner sig när det gäller 

tidsplan, prestanda etc.  
- Att ställa in lönesteg. (Det vill säga det andra och tredje lönesteget kommer att 

fastställas efter 30% respektive 60% seminarierna)  
- Att vara bättre förberedd för doktorandförsvar (särskilt genom omfattande 

diskussioner under 60% -seminariet).  

30%- och 60%-seminarier ges under LOEs fredagsmöten där all LOEs personal deltar (d.v.s. ca 
140 deltagare). Längden på 30% -seminariet är 15 minuter och dess format är detsamma som 
en vanlig LOEs fredagsmötespresentation (dvs. cirka 12 min presentation + 3 min diskussion). 
Längden på 60% -seminariet är 30 minuter (20 min presentation + 10 min diskussion).  

60%-seminarierna förväntas börja med en bred introduktion och formulering av 
forskningsproblemen som skulle vara förståeligt för LOE-medlemmar med hänsyn till deras 
olika vetenskapliga bakgrund. Handledaren utser en relevant opponent inom LOE, någon som 
själv har kompetens motsvarande ett 60% seminarium (t.ex. seniora doktorander, 
postdoktorer, forskningsingenjörer, exklusive PI). Diskussionen med opponenten bör vara mer 
än cirka 5-10-15 minuter och kan innehålla frågor om metoder, teori, forskningsutveckling, 
tillämpningar eller förbättringar. Relevant bakgrundsmaterial för presentationen skickas till PI 
och opponenten i god tid. Doktorandens huvudhandledare är ordförande för seminarierna för 
att hålla tid och uppmuntra till diskussion. Handledare ger också feedback till doktoranden 
efteråt.  

Det är inte alltid enkelt att sätta exakta gränser när en doktorand avklarade 1/3 och 2/3 av 
sina studier, följande riktlinjer är dock användbara:  

- 30% seminarium: 1 manuskript (publicerat, inlämnat eller på väg att lämnas in) + minst 
30% av kurserna  

- 60% seminarium: 2-3 manuskript (publicerade, inlämnade eller på väg att lämnas in) + 
de flesta kurser  

Beslutet om 30% och 60% seminarier fattas individuellt för varje doktorand baserat på en 
diskussion mellan doktoranden, handledarna och LOEs FoU-ansvarig. Vid IFM görs bedömning 
om uppflyttning till nästa nivå (vilken då också sammanfaller med nästa nivå i lönetrappan) av 
handledaren i samråd med forskarstudierektor. 

Observera att systemet med 30% och 60% doktorandsseminarier infördes på LOE ganska 
nyligen som ett ”pilot”-projekt från januari 2021. Vi ser dock redan en mycket positiv effekt. 
Vi utvärderar för närvarande om ett liknade system med 30% och 60% doktorandsseminarier 
skulle kunna införas även för IFM. 

Möjligheter utmaningar om doktorand och eller handledare på annan ort  

Där finns ett relativt litet antal industridoktorander inom forskarutbildningsämnet. De som 
finns delar sin tid mellan LiU och företaget. För en doktorand som spenderar delar av sin tid 
på annan ort är planeringen av kurser och andra moment av stor vikt och det görs i samråd 
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med handledaren. Alla doktorander har minst en biträdande handledare och i det fall att en 
handledare befinner sig på en annan ort (heltid eller deltid) finns möjlighet för de andra 
handledarna inom projektet att gå in och ta en större roll.  

Under pandemin sker i princip alla projekt- och gruppmöte on-line via Zoom eller Teams. Enligt 
kommentarer från våra industridoktorander, har detta av dem upplevts som positivt då det 
möjliggjort deras deltagande i alla möten, och att kontakter med deras handledare och 
medarbetare har varit mer frekventa.  

Sammanfattning av styrkor, svagheter samt identifierade utvecklingsområden; 
Forskarutbildningsmiljö 
 
Styrkor:  
- Till antalet en stor grupp doktorander, med ungefär lika många antagna vid IFM som ITN. 

Sedan 2016 är trenden ett totalt ökat antal doktorander (från 68 st 2016 till 93 st 2020).  
- Stor bredd inom doktorandgruppen med avseende på kompetens och bakgrund 
- Ett flertal nätverk ger bredd och djup  
- Kvalitetssäkringen av avhandlingar är god och processerna för detta är transparenta och 

tydliga 
 
Svagheter:  
- Könsfördelningen är ojämn inom doktorandgruppen, och har varit relativt konstant så 

under de senaste 5 åren (35-40% kvinnor och 60-65% män)  
- Antalet industridoktorander är få 
- Vissa forskarutbildningskurser ges sällan, och det finns ett tydligt behov av att ytterligare 

samordna forskarutbildningskurser  
 

Utvecklingsområden:  
- Tydligare samordning av forskarutbildningskurser IFM/ITN, något som bör vara möjligt 

genom de två dominerande forskarskolorna som har medlemmar från båda 
institutionerna. 

- Onlinekurser/distansanpassningar. Pandemin tvingade fram distanslösningar på 
rekordsnabb tid. Vi bör ta tillvara de erfarenheter detta givit och se över hur vi mer 
permanent kan anpassa t.ex kurser för att även ges på distans. Detta skulle även ge 
möjligheter för forskarstuderanden vid andra lärosäten att följa våra kurser. Det skulle 
vara önskvärt att FUN tar initiativet för att skapa motivation, förutsättningar och teknisk 
bas för att utveckla on-line-kurser vid LiU.  

- Underlätta för doktoranderna att delta i externa forskarutbildningskurser 
- Tydliggöra hur industridoktorandernas intressen tillvaratas 
- Upprätthålla de goda nätverk som finns, forskarskolorna spelar t.ex en viktig roll när det 

gäller att skapa ytterligare nätverk kring doktoranderna 
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3. Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning  

Avhandlingen omfattar ett aktuellt ämne och innehållet utarbetas och konkretiseras i samråd 
mellan handledaren och den forskarstuderande. Själva forskarutbildningen innefattar 
teoretiskt samt experimentellt forskningsarbete, kurser, deltagande i seminarier, medverkan 
vid nationella och internationella konferenser och samverkan med industrin. 

Genomförd och godkänd forskarutbildning leder till en doktorsexamen (240 högskolepoäng, 
varav kurser om 60 hp och 180 hp avhandlingsarbete) alternativt en licentiatexamen (120 
högskolepoäng, varav 30 hp kurser och 90 hp avhandlingsarbete). Licentiatexamen kan även 
utgöra en etapp i utbildningen med målet doktorsexamen.  

Högskoleförordningen och regelverket för forskarutbildning vid Linköpings universitet är det 
som övergripande styr forskarutbildningen. Tekniska fakulteten vid Linköpings Universitet har 
i sin tur fastställt kompletterande regelverk och policys som gäller för forskarutbildningarna 
inom fakulteten. Vidare finns rutiner vid institutionerna och vid de specifika avdelningarna där 
forskarutbildningsämnet finns representerat. De lokala reglerna baseras på nationella lagar 
och förordningar samt beskriver dess tillämpning. Rutiner och processer finns formulerade 
och implementerade för att säkerställa en forskarutbildning av hög kvalitet. 

Inom tekniska fakulteten finns av fakultetsstyrelsen inrättat en forskautbildningsnämnd 
(FUN). Inom FUNs uppdrag ligger att kontinuerligt planera för och följa upp 
forskarutbildningen vid fakulteten. FUN har särskilt ansvar för att fatta beslut enligt rektors 
och fakultetsstyrelsens delegationsordningar med beaktande av nationella och lokala 
bestämmelser. Inom FUNs åligganden ingår 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 även 
om tidpunkt för disputation samt utser ordförande, fakultetsopponent och ledamöter i 
betygsnämnd. FUN arrangerar regelbundet fakultetsövergripande 
forskarstudierektorsmöten, en årlig återkommande forskarutbildningsdag, arrangerar 
fakultetsobligatoriska kurser, och organiserar fakultetsspecifik forskarhandledarutbildning. 

Handledningen utförs i enlighet med LiTH:s policy för handledning inom forskarutbildningen. 
I denna anges och beskrivs de åtaganden som gäller för handledare respektive doktorander. 
Tidigare nämnd “Studiehandbok för utbildning på forskarnivå” innehåller riktlinjer för 
handledning, examination, obligatoriska prov i utbildningen, tillgodoräknande av kurser, samt 
individuella studieplaner (ISP).  
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Fakultetsstyrelsen har via delegation gett institutionen där forskarutbildningen är placerad 
ansvar för delar av arbetet med forskarutbildningen. Detta innebär bl.a. att huvudhandledare 
och minst en bihandledare utses för varje antagen doktorand i samråd mellan avdelningschef, 
handledare och doktorand, vilket sedan fastslås av prefekt. Huvudhandledaren är därefter 
huvudansvarig för det faktiska genomförandet av forskarutbildningen.  

Inom forskarutbildningen finns stöd i form av forskarutbildningsrektor (på IFM), 
forskarutbildningsrektor och forskarutbildningsansvariga (på LOE) och 
forskarutbildningsadministratör. Forskarstudierektor är den som beslutar om 
tillgodoräknanden, granskar individuella studieplaner, utformar utbudet av olika 
lärandeaktiviteter såsom kurser, samt ger stöd till doktorander och handledare under 
utbildningen. Samordnaren är ansvarig för dokumentation såsom registrering av blanketter, 
inrapportering i Ladok och så vidare. 

ITN består av fyra avdelningar med olika vetenskapliga inriktningar, Mediateknik (MIT), 
Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), Kommunikation och transportsystem (KTS), och 
Fysik, Elektroteknik och matematik (FEM). Avdelningarna har tillsammans ett stort antal 
doktorander. Därför har varje avdelning vid ITN en forskarutbildningsansvarig(a) med uppdrag 
som delegeras från forskarstudierektor. (Två avdelningar, LOE och FEM har en gemensam 
forskarutbildningsansvarig; MIT har två forskarutbildningsansvariga). 
Forskarutbildningsansvarigas uppdrag inkluderar i första hand ansvar för ISP-uppföljning och 
årliga uppföljningsmöten, men också utformning av utbudet av doktorandkurser och andra 
lärandeaktiviteter, samt stödet till forskarstuderanden och handledare under utbildningen.  

Vid både IFM och ITN finns det ett forskarutbildningsråd bestående av 
forskarutbildningsrektor, forskarutbildningsadministratör samt kontaktpersoner för 
respektive forskarutbildningsämne vid institutionen (IFM) eller forskarutbildningsansvariga 
(ITN), samt två forskarstuderanderepresentanter. Inom ramen för dessa råd diskuteras t.ex. 
utbud och utvärderingar av forskarutbildningskurser, den allmänna studieplanen, statistik för 
antagning och genomförande, behov av resurser/information o.s.v. Forskarutbildningsrådet 
vid ITN organiserar även årliga doktorandkonferenser. 

Vid IFM och LOE tilldelas alla forskarstuderande även en mentor. På IFM är mentorn en senior 
forskare inom institutionen, men som inte har någon koppling till huvud- eller biträdande 
handledare. På LOE brukar mentorn vara en postbok eller senior doktorand. Mentors roll är 
att vara ett stöd för den forskarstuderande, t. ex när det gäller arbetet med den individuella 
studieplanen, men det kan också vara vid frågor av annan karaktär där det identifierats att 
stöd behövs.  

En individuell studieplanen upprättas för varje doktorand, senast 1 månad efter antagning. 
ISPn beskriver på en detaljerad nivå genomförandet av utbildningen och tillsammans med 
Annexet beskrivs hur målen i högskoleförordningen ska säkerställas för just denna doktorand. 
ISPn behandlar förutom forskningsarbetet och handledning även kurser, seminarier, 
konferenser, ev institutionstjänstgöring och andra aktiviteter relevanta för doktoranden. Det 
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finns även möjlighet för såväl doktorand som handledare att i det fall det är aktuellt beskriva 
ev förseningar som uppstått under avhandlingsarbetet, eller om där är andra problem som 
föreligger vilka leder till att avhandlingsarbetet påverkas. Detta är högaktuellt iom pandemin, 
då många doktorander påverkats. Det sker en årlig uppföljning och uppdatering av ISP och 
annex genom att doktoranden diskuterar ISP och annexet med handledare och mentor. ISP 
går sedan till forskarstudierektor följt av prefekt, för godkännande. Ytterligare beskrivning av 
ISP och Annex som verktyg för att dokumentera måluppfyllelse beskrivs under 3.2, nedan 

På både ITN och IFM finns det en ”Doktorandportal” (på institutionens interna sidor) där all 
information gällande forskarutbildning är samlad. Det inkluderar både allmän information 
om forskarutbildning på LiU samt divisionsspecifik information, dokument, formulär och 
länkar. 

ITNs årliga doktorandskonferenser. Varje år arrangerar ITNs FoU-råd en endags 
doktorandskonferens där doktorander presenterar sin forskning samt lyssnar på inbjudna 
talare. Vartannat år hålls konferensen på Campus Norrköping och vartannat år hålls 
konferensen utanför Campus. Syftet med konferensen är trefaldigt:  

- presentera doktorandernas forskning för andra doktorander och övriga personal på ITN 
- etablera och uppmuntra samarbete mellan doktorander från olika ämnen, grupper och 

avdelningar.  
- förbättra presentationsteknik  

 Konferensen utvärderas varje år, och utvärderingarna visar att konferensen är mycket 
uppskattad av ITNs doktorander. 

 

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

I tabell 3.1 nedan beskrivs och exemplifieras vilka lärandeaktiviteter som bidrar till att 
examensmålen för forskarutbildningen (doktorsgrad respektive licentiat) uppfylls  

Tabell 3.1. Högskoleförordningens examensmål för doktorsexamen respektive licentiatexamen, samt exempel 
på hur dessa uppfylls med hjälp av lärandemål  

Doktorsexamen 
 
Kunskap och förståelse 

 
Lärandeaktiviteter 

 
Mål 1; Visa brett kunnande inom och 
en systematisk förståelse av  
forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en  
avgränsad del av forskningsområdet 
 

 
• Brett kunnande och systematisk förståelse inhämtas 

via aktivt deltagande i konferenser och 
områdesrelevanta kurser (allmänna kurskraven). 
Genom deltagande i forskningsseminarier (bl.a. 
avdelningsspecifika, och inom forskarskolor) 

• Aktuell specialistkunskap erhålls genom det egna 
forskningsarbetet, via kontinuerlig interaktion med 
handledare, genom författande av vetenskapliga 
publikationer, via aktivt deltagande i konferenser, 
genom deltagande i specifika kurser 
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Mål 2; visa förtrogenhet med 
vetenskaplig metodik i allmänhet och 
med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet 
 

 
• Allmän förtrogenhet uppnås genom fakultetsspecifik 

obligatorisk kurs, Methodology of Science and 
Technology (4 hp).  

• Deltagande i forskningsseminarier (t. ex 
avdelningsspecifika, och inom forskarskolor) ger en 
god allmän förtrogenhet. 

• Förståelse om det specifika forskningsområdets 
metoder fås genom interaktion och samarbete med 
handledare och övriga medförfattare, kontinuerligt 
genom arbetet med den egna forskningsprocessen. 
Inkluderar t. ex litteraturstudier, författande av 
vetenskapliga texter/publikationer, aktivt deltagande 
vid konferenser. Metodspecifika kurser. 

 
Färdighet och förmåga  

 
Mål 3; visa förmåga till vetenskaplig 
analys och syntes samt till självständig 
kritisk granskning och bedömning av 
nya och komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer 
 

 
• Dessa förmågor tränas kontinuerligt genom hela 

avhandlingsarbetet. Det egna arbetet värderas mot 
metoder och resultat beskriva i litteraturen. Komplexa 
system bryts ned och komponenterna tydliggörs och 
analyseras genom välplanerade experimentella studier 
eller simuleringar. Med hjälp av de egna resultaten och 
resultat publicerade vetanskaplig litteratur byggs 
hypoteser vilka kan utvärderas experimentellt för att 
sedan kritiskt granskas och värderas  

• Granskning, analys och kritiskt tänkande tränas också 
genom att doktoranden deltar i samarbetsprojekt, 
aktivt tar del i forskningsseminarier, aktivt deltar vid 
konferenser  

 
Mål 4; visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet identifiera 
och formulera frågeställningar samt 
att planera och med adekvata 
metoder bedriva forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar och att granska och värdera 
sådant arbete 
 

 
• Dessa förmågor tränas genom kontinuerligt 

självständigt arbete med planering och genomförande 
av vetenskapliga studier. Inkluderar självständigt 
arbete med att identifiera frågeställningar, planera för 
forskningen och välja lämpliga metoder, analys och 
bedömning av egna vetenskapliga resultat. Författande 
av vetenskapliga publikationer. 

• Genom att planera och aktivt ta del i arbetet med ISP, 
vilket innefattar tidsplan och reflektion om de egna 
studierna 

 

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

 
• Uppnås genomförfattande och publicering av egna 

forskningsresultat i peer-review granskade tidskrifter. 
• Genom avhandlingsarbetet och försvar av 

avhandlingen 
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Mål6; 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 
 

 
• Uppnås via publicering av egna forskningsresultat i 

peer-review granskade internationella tidskrifter. 
• Genom aktiviteter inom forskarskolor, vid 

avdelningsseminarier och vid ev deltagande vid 
populärvetenskapliga presentationstillfällen  

• Genom presentationer vid såväl nationella som 
internationella konferenser. 

 
 

 
Mål 7; visa förmåga att identifiera 
behov av ytterligare kunskap  

 
• Vid författande av artiklar, konferensbidrag, och i 

arbetet med presentationer identifieras behovet av 
ytterligare kunskap på ett naturligt sätt då den 
forskarstuderande sätter sitt eget arbete i relation till 
omvärlden. Under den senare delen av utbildningen 
ges stort utrymme för att mer självständigt vara med 
och styra alla delar av ett projekt, från idé till 
publikation.  

 
 

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

 
• Genom presentationer och deltagande vid nationella 

och internationella konferenser 
• Undervisande doktorander genomgår 

universitetspedagogisk grundkurs och deltar sedan i 
undervisning på grund och avancerad nivå inom olika 
utbildningsprogram vid LiU. 

• Arbete med ett ansvarsområde, t.ex för ett instrument 
och upplärning av nya användare eller som för 
industridoktoranderna spridning av resultat och 
kunskap inom respektive organisation bidrar även det i 
hög grad till detta mål.  

 
 

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

 

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

 
• Deltagande i obligatorisk kurs i forskningsetik.  
• Genom aktivt deltagande i seminarieverksamhet  
• Vidare stöds målet genom en god kultur inom 

handledar- och lärarkollegiet, där det forskningsetiska 
förhållningssättet försvaras och resultat rapporteras på 
ett ärligt och transparent sätt.  

• Genom självständig planering, genomförande och 
uppföljning av forskning 
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Mål 10; visa fördjupad insikt om 
vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den 
används 

 
• Obligatoriska kurser i vetenskapsmetodik och etik 
• Genom att ta del av och diskutera kring olika projekt, 

t.ex vid seminarier och inom forskarskolor ges en 
fördjupad insikt i möjligheter och begränsningar. 

• Genom att i avhandlingen beskriva hur den egna 
forskningen bidrar till det omgivande samhället och 
dess behov 

 
 

 

Licenciatexamen 
 
Kunskap och förståelse 

 
 
Lärandeaktiviteter och uppföljning 

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

 
Väsentligen genom samma aktiviteter som för mål 1 och 2 
för doktorsexamen, dock med mindre tid totalt sett för 
fördjupning. 
• Obligatorisk kurs i vetenskapmetodik 
• Aktivt deltagande i seminarier 
• Egen forskning i dialog med handledare och 

författande av publikationer 
 

 
Färdighet och förmåga  

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

 
• Tränas kontinuerligt genom självständig planering och 

genomförande av vetenskapliga studier. Inkluderar 
självständigt arbete med att identifiera 
frågeställningar, planera för forskningen och välja 
lämpliga metoder, analys och bedömning av egna 
vetenskapliga resultat.  

•  Författande av vetenskapliga publikationer. 
•  Genom att planera och akrivt ta del i arbetet med ISP, 

vilket innefattar tidsplan och reflektion om de egna 
studierna 

 
 

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

 
• Genom presentation av sina resultat vid nationella 

såväl som internationella konferenser.  
• Genom att forskningsresultat publiceras i peer-review 

granskade internationella tidskrifter. 
• Genom aktiviteter inom forskarskolor, vid 

avdelningsseminarier och vid ev deltagande vid 
populärvetenskapliga presentationstillfällen  
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Mål 4; visa sådan färdighet som 
fordras för att självständigt delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete och 
för att självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet 
 

 
•  Genom det egna forskaningsarbetet där den 

forskarstuderande med stöd av handledare bedriver 
forskning och presenterar resultaten i vetenskapliga 
artiklar, publicerade i peer review granskade 
tidskrifter. 

• Via presentationer vid nationella och internationella 
konferenser samt författandet av avhandlingen  

 
 

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

 

 
Mål 5; visa förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar i sin 
egen forskning, 

  
• Deltagande i obligatorisk kurs i forskningsetik.  
• Vidare stöds målet genom en god kultur inom 

handledar och lärarkollegiet, där det forskningsetiska 
förhållningssättet försvaras och resultat rapporteras på 
ett ärligt och transparent sätt.  

 
 

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

 
• Obligatoriska kurser i vetenskapsmetodik och etik  
•  Genom att ta del av och diskutera kring olika projekt, 

t.ex vid seminarier och inom forskarskolor ges en 
fördjupad insikt i möjligheter och begränsningar. 

 
 

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

  
• Genom at bedriva egen forskning i dialog med 

handledare 
• Via planering av ISP och reflektion över det egna 

avhandlingsarbetet 
 
 

 

 

Säkerställande av måluppfyllelse 

Kurser, seminarier, konferenser 

Utöver ämnesspecifika kurser erbjuds kurser och workshops inom andra områden som även 
dessa är högst relevanta för forskarutbildningen, t.ex ledarskap, entreprenörskap, 
projektledning, immaterialrätt, vetenskaplig publicering m.m. Dessa kurser bidrar till en bred 
och systematisk förståelse för forskningsområdet.  

Organisatoriskt arrangeras forskarutbildningskurser vid institutionerna (IFM och ITN) och det 
finns även möjligheter att läsa kurser vid andra institutioner vid LiU, samt andra lärosäten. 
Forskarskolorna bidrar också med arrangemang av kurser och workshops, ofta i samarbete 
och över institutionsgränserna, och även med koppling till region Östergötland 
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Utöver de två obligatoriska kurserna i vetenskapsmetodik och forskningsetik, ska alla 
doktorander vid IFM med undervisningsuppdrag genomgå någon av de kurserna ”Science 
education for postgraduate/graduate students” (3 hp) vilken ges vid IFM, alternativt kursen 
”Det akademiska lärarskapet”, (6 hp) som ges av Didacticum. Vilken kurs som är lämplig avgörs 
i samråd med handledare och forskarstudierektor.  

Studierektor har även möjlighet att besluta om att t.ex aktivt deltagande vid symposier, 
seminarier, konferenser och uppdragsforskning kan rapporteras in som 
forskarutbildningsmoment.  

Före antagning till forskarutbildningen kan genomgångna kurser, upp till 30 hp på masternivå, 
tillgodoräknas genom godkännande av forskarstudierektor. 

Ett viktigt verktyg för att kontrollera måluppfyllelse är 30%- och 60%-gränserna. Vid dessa 
granskar handledare och doktorand de framsteg som gjorts och beslutar efter det om ev 
uppflyttning i lönestegen. Vid ITN-LOE så genomförs sedan en tid i samband med detta 
doktorandsseminarium. De ges av doktoranderna efter avslutade 1/3 och 2/3 studier. Beslutet 
om 30% och 60% seminarier fattas individuellt för varje doktorand under ett möte mellan 
doktoranden, handledarna och LOEs FoU-ansvarig, och beslutet baseras på en granskning av 
doktorandens vetenskapliga arbete (artiklar, manuskript) och avklarade kurser. (För detaljer 
om seminarierna se sektion ”Kvaliteten på avhandlingar som går till disputation”). 

ISP; dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring 

Planering och uppföljning av forskarutbildningen sker i nära samarbete mellan handledaren 
och doktoranden. ISPn är ett mycket värdefullt verktyg för att följa upp de aktiviteter som 
genomförs i relation till målen i högskoleförordningens mål för forskarutbildningen. ISPn 
förtydligar också vilka aktiviteter som är planerade inom det specifika doktorandprojektet. 
Den beskriver och följer upp bl.a progression, kurspoäng, vetenskapliga artiklar och 
presentationer samt institutionstjänstgöring. Från och med våren 2021 införs LiU-gemensam 
elektronisk ISP. 

ISP:n är också viktig för att klargöra lärosätets skyldigheter gentemot 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. 

ISP:n uppdateras årligen, den forskarstuderandes progression och planeringen fram till 
examen granskas, vilket följs upp av fakulteten. På IFM genomförs ett strukturerat 
uppföljningssamtal mellan den forskarstuderande och handledarna en gång per år i samband 
med uppdateringen av ISPn. På institutionsnivå granskas ISPn sedan av forskarstudierektorn 
samt prefekt. På LOE genomförs uppdateringen av ISPn av doktoranden och handledarna i ett 
första steg, och sedan ett årligt uppföljningssamtal vilket genomförs och leds av LOEs 
forskarutbildningsansvarig. På institutionsnivå granskas ISPn sedan av prefekten. I normala fall 
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genomförs ISP uppdatering och uppföljningssamtalet en gång per år. I de fall där problem 
uppstår fastställer handledarna, forskarutbildningsansvarig och doktoranden en åtgärdsplan 
som följs upp i extra uppföljningssamtal enligt ett nytt schema. Alla dessa uppföljningssamtal 
och deras resultat dokumenteras i ISPn.  

Forskarstudierektor är den som har ansvarar för den löpande verksamheten inom respektive 
institutionens forskarutbildning, vilket bl.a. innefattar att de individuella studieplanerna 
regelbundet följs upp och revideras. Observera att på ITN delegeras detta uppdrag till 
forskarutbildningsansvariga (se ovan, sektion 3.1 ”Forskarutbildningens utformning”). 
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 de andra institutionerna. 

Utöver planering av aktiviteter och som ett verktyg för att stödja måluppfyllnaden, ger ISPn 
goda möjligheter att notera och följa upp ev avvikelser från lagd tidsplan. Institutionen kan i 
sådana fall vidta åtgärder och tillsammans med doktoranden och handledaren lägga uppe en 
strategi för lämpliga åtgärder för att inte fördröja utbildningen.  

Annex används som ett stöd för att klargöra måluppfyllelsen. För varje doktorand förtydligas 
hur man planerar att uppnå respektive examensmål.  

Löpande uppföljning av progression sker även vid den mer kontinuerliga handledningen av 
doktorandprojektet. Inom ramen för handledningen genomförs även karriärsamtal. Inom det 
sistnämnda har även forskarskolorna en betydande roll då de kontinuerligt vid sina seminarier 
har inbjudna föreläsare som själva är alumner från forskarutbildningen, och som idag arbetar 
inom t.ex industrin.  

 

Sammanfattning av styrkor, svagheter samt identifierade utvecklingsområden; 
Forskarutbildningens utformning och måluppfyllelse 

Styrkor 

- Forskarutbildningens utformning är tydlig och det finns rutiner och verktyg för hur 
progression följs upp, ISP och annex, 30 och 60% seminarier o.s.v  

- Kurserna i forskningsmetodik och etik är ett bra stöd för måluppfyllelse 

Svagheter 

- Lärandeaktiviteter av mer kontinuerlig karaktär, t.ex regelbundna diskussioner med 
medförfattare och andra doktorander som inte finns inom ramen för t.ex en 
seminarieserie kan vara svåra att koppla till ett specifikt examinationsmoment.  
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Utvecklingsområden 

Vi bör undersöka möjligheterna att införa 30 och 60% seminarier eller motsvarande också vid 
IFM. Den första utvärderingen efter införandet av dessa seminarier inom ITN är mycket 
positiv, och tyder på att de på ett bra och dokumenterbart sätt tydliggör progression och 
måluppfyllelse.  

Handledarnas ansvar för att dokumentera planering och progression med hjälp av Annexet 
kan förtydligas ytterligare 

 

3.3 Jämställdhetsperspektiv 

För att kunna möta samhällets behov av välutbildade doktorer, behövs en transparent process 
och tydliga riktlinjer för att säkerställa att alla känner sig välkomna och inkluderade inom 
forskarutbildningen. Vid utformningen av forskarutbildningen måste det tillses att inga 
studenter missgynnas. Detta med utgångspunkt i de 7 diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Vid LiU finns vägledning 
och tydliga riktlinjer kring hantering av diskriminering och särbehandling tillgängligt: D.nr LiU-
2021-00982 “Vägledning för hantering av kränkande behandling vid LiU” 

LiUs centrala policy för arbetet med lika villkor följs upp och revideras regelbundet. Arbetet 
med lika villkorsfrågor inom forskarutbildningsämnet följer Universitetets och institutionernas 
(IFM och ITNs) lika villkor och jämställdhetsstrategier och handlingsplaner. Det övergripande 
målet är att förebygga och bekämpa diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier i 
alla aspekter av forskarutbildningen, från rekrytering till disputation. Vid IFM fanns tidigare en 
dedikerad “Lika villkorsgrupp”, denna har dock från och med 2021 ersatts av att arbetet 
istället integrerats som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Inom forskarutbildningen kan lika villkor också innefatta andra aspekter såsom arbets- och 
studievillkor, löner, undervisning, karriärutveckling och möjligheter att kombinera 
yrkeskarriär och familjeliv.  

Medvetenhet kring lika jämställdhet och lika villkorsfrågorna är helt nödvändiga inom alla 
delar av forskarutbildningen, från utlysning av en tjänst, vid antagning, under 
forskarutbildningens delar såsom kurser och författande av publikationer, och inför och vid 
försvaret. Konkret stöds arbetet inom forskarutbildningsämnet av bl.a. den obligatoriska 
kursen som ges för forskarstuderande som undervisar: ”Webkurs genus och 
jämställdhetsmedveten undervisning för kursassistenter på LiTH”. Målet med denna kurs är 
att skapa medvetenhet hos doktoranderna så att de i sin roll som lärare ges goda möjligheter 
att möta alla studenter på samma sätt oavsett kön. Jämställdhetsfrågor behandlas också inom 
IFM:s kurs i pedagogik: ”Science education for postgraduate/doctoral students”, en kurs som 
är obligatorisk för alla forskarstuderande med undervisningsuppdrag. Även inom fakultetens 
kurs i pedagogik (som ges av Didacticum) finns jämställdhet/lika villkorssarbetet integrerat.  
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Vidare inbegrips jämställdhet/lika villkor som en del av introduktionen till nya anställda vid LiU 
som forskarstuderande och deras handledare har möjlighet och uppmuntras att ta del av. Vid 
institutionerna sker arbetet också lokalt inom styrelsen och i den Lokala samverkansgruppen 
(LSG) 

Inom forskarutbildningen sker ett aktivt arbete med jämställdhet/lika villkorsfrågorna. Det är 
av stor vikt att arbetet sker på samtliga nivåer, dvs vid antagning av doktorander, vid 
anställning av lärare och forskare samt vid befordringar, samt vid val av ledamöter och 
fakultetsopponent inför en disputation. Löpande utvärderingsarbete är en förutsättning och 
denna består i vårt fall av den återkommande medarbetar- och doktorandenkäten samt 
medarbetarsamtal med doktorander där jämställdhetsperspektivet följs upp. 

Vad gäller ekonomisk jämställdhet har kvinnor och män inom forskarutbildningen lika lön 
utifrån den s.k. doktorandstegen. 

Forskarutbildningen är internationell och öppen för studerande från andra länder, såväl som 
från andra akademiska och industriella miljöer. Inom forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik 
finns inom gruppen doktorander och forskare/lärare/handledare ett stort antal nationaliteter 
representerade. Denna multinationella miljö ser vi som en stor fördel. 

Nyckeltalen beskrivna under tidigare rubriker visar att kvantitativt så finns inom ämnet en 
obalans mellan könen när det gäller antalet antagna doktorander och även antalet 
handledare.  

 

Sammanfattning av styrkor, svagheter samt identifierade utvecklingsområden; 
jämställdshetsperspektiv 

Styrkor 

- Det finns rutiner och policys på plats för att stödja jämställdhetsarbetet 
- Undervisande doktorander genomgår obligatorisk kurs ”Genus och 

jämställdhetsmedveten undervisning för kursassistenter på LiTH”, och även en 
obligatorisk kurs i pedagogik där lika-villkors-frågor ingår. 

Svagheter 

- Kvantitativt är det tydligt att det inom forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik råder 
en obalans mellan könen när det gäller antalet forskarstuderande och även inom 
gruppen handledare. Som ses i nyckeltalen i tidigare sektioner har andelen kvinnliga 
doktorander varit 35-40% och andelen manliga 60-65%, under de senaste 5 åren. På 
handledarsidan är denna obalans än mer tydlig, då det inom gruppen 
huvudhandledare finns 16% kvinnor och 84 % män, och inom gruppen biträdande 
handledare 26% kvinnor och 74 % män. 
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Utvecklingsområden 

Viktigt att fortsätta att arbeta med dessa frågor och se till att det finns en medvetenhet i 
organisationen. Se över hur vi inom forskarutbildningsämnet kan bidra till 
jämställdhetsarbetet tillsammans med institutionerna och fakulteten, med målet att 
identifiera möjliga strategier för att minska den stora könsobalansen inom ämnet.  

Arbetet med jämställdhetsfrågorna är en angelägenhet för alla, och flera 
forskarutbildningsämnen kämpar med samma problematik som den som finns inom ämnet 
Tillämpad fysik. Arbetet framåt behöver ske i nära samarbete med och med stöd av såväl 
berörda institutioner som fakulteten och LiU som helhet. Det finns potential att på ett mer 
strukturellt sätt arbeta med frågorna. En del i detta skulle kunna vara att ännu tydligare lyfta 
fram goda exempel från akademin och industrin för att på så sätt öka medvetenheten om olika 
möjligheter t.ex när det gäller karriärplanering. 

Vi ser behov av att ge ytterligare information och en möjlighet är att alla doktorander följer 
kursen ”Genus och jämställdhetsmedveten undervisning för kursassistenter på LiTH” oavsett 
om man har undervisningsuppdrag eller ej. 

 

3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Ytterligare beskrivning av uppföljning med hjälp av bl.a ISP återfinns under rubriken ISP; 
dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring” Sektion 3, Forskarutbildningens 
genomförande.  

Progressionen för de doktorander som antagits till forskarutbildningen i Tillämpad fysik 
säkerställs kontinuerligt genom regelbundna möten mellan handledarna och doktoranden. 
Vid dessa möten följs genomförda och kommande aktiviteter upp. Uppföljningen görs även i 
och med den årliga uppdateringen av ISP:n. Bilagan, Annex används för att beskriva 
måluppfyllelse och tillsammans med ansvaret som ligger på huvudhandledare garanteras att 
måluppfyllelsen säkerställs ISPn behandlar alla aktiviteter som genomförs inom ramen för 
forskarutbildningen, i relation till måluppfyllelsen (nationella mål för forskarutbildningen) 
Följande delar behandlas inom ISPn: 
• övergripande progression i relation till utnyttjad studietid och till målen med 

forskarutbildningen 
• handledningens utformning och eventuella behov av förändringar  
• genomförd och planerad institutionstjänstgöring, inklusive undervisning  
• genomförda och planerade forskningsaktiviteter, inklusive publikationer och 

avhandlingsarbete 
• genomförda och planerade kurser 
• genomförda och planerade konferensvistelser och vistelse i annan forskargrupp, inklusive 

presentationer  
• planering av disputationen  
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I ISPn finns möjligheter att kommentera och dokumentera t.ex sådant som kan vara av 
betydelse och kan påverkar studiernas genomförande. Som ett exempel, vid årets revidering 
har många lyft utmaningar kopplade till pandemin.   
Inför revideringen av ISP gör doktoranden i samråd med sin handledare ett utkast till 
uppdatering, och diskuterar även denna med sin mentor. Målet är att vid diskussioner med 
handledare och mentor förutom att följa upp måluppfyllelse också att identifiera ev brister 
och utvecklingsområden vilket i många fall leder till ytterligare revidering av ISP:n och därmed 
en ökad samsyn och tydlighet kring planen fram till disputation. När dessa diskussioner är klara 
lämnas därefter den uppdaterade ISP versionen till forskarstudierektorn (IFM) 
forskarstudieutbildningsansvarig (ITN) för allmän översyn. När ISP bedöms rimlig går den 
vidare till prefekt för signatur och sedan vidare till forskaradministratör för diarieföring och 
registrering i Ladok.  

Noteras avvikelser, det skulle t.ex kunna vara att en doktorand har en stor risk att inte bli klar 
i tid, återkopplar forskarstudierektor till berörd doktorand och handledare och diskuterar 
möjliga åtgärder för att sätta samman en åtgärdsplan, som även den dokumenteras i ISP.  

Fakulteten gör i mars varje år en ISP-uppföljning för att säkerställa att varje doktorand har en 
aktuell och uppdaterad ISP. Det följs då upp så att varje doktorand har minst huvud- och 
bihandledare samt att det finns en plan fram till licentiat-/doktorsexamen. 

LiU genomför vartannat år en doktorandundersökning där en handlingsplan tas fram för att 
åtgärda de brister som framkommer från enkäten. Den senaste undersökningen 
genomfördes dock redan 2017 och det har sedan dess inte kunnat genomförts ytterligare 
enkäter p.g.a. olika förseningar. Detta är självklart problematiskt och det är av stor vikt att 
nästa undersökning genomförs så snart som möjligt. Med tanke på rådande situation, är 
denkommande enkäten också mycket viktig när det gäller att identifiera vilka specifika 
åtgärder det finns behov av iom pandemin.  

Forskarutbildningskurser utvärderas på flera sätt. Fakulteten genomför utvärderingar av de 
fakultetsgemensamma kurserna och återkopplar detta till examinatorn/ kursansvarig. För 
kurser som ges vid IFM är det vanligt att återkoppling sker genom att doktoranderna framför 
sina åsikter antingen direkt till examinatorerna eller via handledarna, och dels genom enkäter 
som de kursansvariga genomför. För att strukturen för återkoppling ska bli tydligare har IFM 
från och med vårterminen 2021 infört en obligatorisk kursenkät. 

Vid IFM diskuteras frågor rörande olika delar av forskarutbildningen i forskarutbildningsrådet. 
Där finns som tidigare beskrivet forskarstudierektor, kontaktpersoner för de olika 
forskarutbildningsämnena, administratör och doktorandrepresentanter. Doktoranderna kan i 
detta forum ge förslag på förbättring av kursutbudet, ISP:n blankett, webb-sidan, utvärdera 
kurser och diskutera olika andra aspekter av forskarutbildningen. På andra nivåer, så finns 
doktorandrepresentanter i FUN, LiTH-styrelsen och LiU-styrelsen. Kursutvärderingsformuläret 
är ett exempel på ett gott samarbete inom forskarutbildningsrådet och där doktoranderna 
spelat en aktiv och viktig roll i skapandet av formulärets innehåll. 
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Sammanfattning av styrkor, svagheter samt identifierade utvecklingsområden; Uppföljning 
åtgärder återkoppling 

Styrkor  

Det finns en tydlig och transparent process för uppföljning av forskarutbildningen. Och det 
finns en dokumenterad strategi för hur ev avvikelser ska utredas och dokumenteras. 

Svagheter 

Utvärdering av forskarutbildningskurser kan samordnas på ett tydligare sätt. Arbetet är redan 
initierat iom den gemensamma enkät som används för kurserna vid IFM 

 

Utvecklingsområden 

- Processen med att följa progression genom ISP och annex fungerar väl. Från och med i år 
kommer en digital variant av ISP att användas vilket förhoppningsvis kommer att 
ytterligare underlätta administrationen och uppföljningen.  

- Som nämnts under tidigare rubriker bör vi arbeta för någon typ av gemensam kursportal, 
med målet att underlätta för doktoranderna at få en överblick över kurser som ges vid 
olika institutioner. Vid IFM har det genomförts ett arbete med att ta fram en gemensam 
kursutvärdering för forskarutbildningskurser, vilken implementerats vt21. Vi avser att se 
om samma enkät kan användas för kurserna på ITN.  
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4. Doktorandperspektiv 

Doktorandrepresentation  

Doktorandrepresentation är av stor vikt för att på ett bra och snabbt sätt kunna tillvarata 
doktorandernas perspektiv, förslag och återkoppling på såväl fakultets- som institutionsnivå. 
Vid IFM och ITN finns doktorandmedlemmar i institutionsstyrelse, inom arbetsmiljögruppen, 
och i forskarutbildningsrådet för att nämna några exempel. Beslutet att engagera sig i någon 
av dessa forum ligger hos doktoranderna själva, och tas i samråd med institutionens ledning 
och forskarstudierektor.  

Vid IFM finns DoStuC (Doctoral Student Council of the Department of Physics, Chemistry and 
Biology) som är en grupp på cirka 10 doktorander som representerar studenterna 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 doktorandstudenter 
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. 

Representanter från DoStuC är medlemmar i Forskarutbildningsrådet vid IFM, där frågor som 
rör forskarutbildningen vid institutionen diskuteras. Inom rådet behandlas frågor rörande 
olika delar av forskarutbildningen. Där finns som tidigare beskrivet forskarstudierektor, 
kontaktpersoner för de olika forskarutbildningsämnena, administratör och doktorander 
representerade. Doktoranderna kan i detta forum t.ex framföra förslag om 
forskarutbildningskurser, ISP:n blankett och annex, webb-sidan, utvärdering av kurser och 
andra aspekter av forskarutbildningen.  

Vid ITN finns det en grupp doktorander som representerar studenterna på forskarutbildningen 
vid LOE. Varje månad är de inbjudna till LOEs ledningsgruppsmöte där de diskuterar olika 
frågor och tar upp ev problem som är aktuella för forskarutbildningen. 
Doktorandrepresentanter genomför doktorandundersökning var tredje månad och 
presenterar det för ledningen. De är också involverade i utformning av olika dokument som är 
relevanta till forskarutbildning. Till exempel, skrev de, tillsammans med LOEs 
forskarutbildningsansvarig och övriga handledare ett dokument ”Roller och förväntningar av 
handledare och doktorander på LOE”. Dokumentet skickades till alla LOEs doktorander och 
handledare. Den distribueras nu till alla nya doktorander på introduktionsmöten. Ett annat 
dokument där input och feedback från doktorander var av stor betydelse var dokument som 
beskrev regler gällande 30% och 60% doktorandsseminarier som ges av doktorander efter 
avslutad 1/3 och 2/3 studier (för detaljer om seminarierna se sektion ” Kvaliteten på 
avhandlingar som går till disputation”). 
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Utvärderingar 

LiU genomför vartannat år en doktorandundersökning. Resultatet från denna ligger till grund 
för en handlingsplan som tas fram för att på så sätt åtgärda de brister som ev framkommer 
från enkäten. Vi ser att den kommande enkäten kommer att vara viktig för att fånga upp t.ex 
problem som uppkommit p.g.a. den rådande pandemin.  

Forskarutbildningskurser utvärderas på flera sätt. Fakulteten genomför utvärderingar av de 
fakultetsgemensamma kurserna och återkopplar detta till examinatorn/ kursansvarig. För 
kurser som ges vid IFM är det vanligt att återkoppling sker genom att doktoranderna framför 
sina åsikter antingen direkt till examinatorerna eller via handledarna, och dels genom enkäter 
som de kursansvariga genomför. För att strukturen för återkoppling ska bli tydligare har IFM 
från och med vårterminen 2021 infört en obligatorisk kursenkät. 

 
Kommunikation 

På både ITN och IFM finns det en ”Doktorandportal” (på institutionens interna sidor) där 
information gällande forskarutbildning är samlad. Det inkluderar både allmän information om 
forskarutbildning på LiU samt divisionsspecifik information, dokument, formulär och länkar. 
Information sprids via e-post och i institutionernas veckobrev, vid veckomöten av 
forskarstudierektor/forskarstudieansvarig, samt vid IFM av de olika kontaktpersonerna. 
DoStuC och LOEs doktorandrepresentanter sprider också information via sina kanaler.  

Mentor 

Vid IFM och LOE tilldelas alla forskarstuderande även en mentor. På IFM är mentorn en senior 
forskare inom institutionen, men som inte har någon koppling till huvud eller biträdande 
handledare. På LOE brukar mentorn vara en postdok eller senior doktorand. Mentorns roll är 
att vara ett stöd för den forskarstuderande, t. ex när det gäller arbetet med den individuella 
studieplanen, men det kan också vara vid frågor av annan karaktär där det identifierats att 
stöd behövs.  

 

Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial – uppföljning 

Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos respektive avdelningschef för den avdelning där 
doktoranden arbetar. Uppföljningar av arbetsmiljön görs för hela avdelningen enligt gällande 
rutiner. Handledaren som har en aktiv roll i kontakten med den enskilda doktoranden följer 
också upp arbetsmiljöfrågor rörande det specifika doktorandprojektet, bl.a. genom att det i 
ISPn finns en del som berör arbetsmiljöfrågorna och där det finns möjlighet till 
dokumentation. 

Via företagshälsovården vid LiU (genomförs via Feelgood) finns ett utvecklingsprogram som 
består av tre moduler: (1) Doktorandens roll – mitt personliga ledarskap, (2) En 
konkurrenskraftig miljö med höga prestanda och (3) Från doktorand till doktorsexamen. Dessa 
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moduler finns tillgängliga både på svenska och engelska och är avsedda för doktorander i 
början (modul 1), i mitten (modul 2) sina studier och för de som närmar sig avslutningen av 
sina studier (modul 3). För varje modul får doktoranderna 0.5 poäng. Innehållet i programmet 
har fastställts baserat på intervjuer med studenter och uppdateras kontinuerligt. Våra 
doktorander är aktiva med att välja att delta i detta program och den feedback som ges tyder 
på att programmet är mycket uppskattat.  

Via Feelgood finns även möjligheter att få hjälp med generella frågor kring hälsa, och även 
med ergonomi.  

LiUs ger stöd till friskvård i form av ersättning för t.ex ett träningskort eller deltagande i annan 
fysisk aktivitet. Systemet administreras vid Actiway dit ett flertal aktörer är anslutna.  

För att underlätta processen och ge den nyantagna doktorander stöd i att anpassa sig till den 
nya situationen och arbetsplatsen finns vid IFM en introduktionsdag vilken anordnas 
gemensamt för alla nyanställda vid institutionen. DuStoC vid IFM och doktorandgruppen vid 
ITN bjuder också in till möten där information ges. Praktisk stödfunktion finns i form av 
checklistor för nyanställda, hemsida med information och länkar. Mycket värdefullt stöd finns 
också att få från teknisk och administrativ personal.  

Det senaste året har präglats av den pågående pandemin och de fulla effekterna av denna på 
t.ex den fysiska och psykosociala arbetsmiljön hos såväl doktorander som lärare och 
handledare är inte i nuläget helt klarlagda. Generellt så har forskargrupperna hanterat 
pandemin på ett bra sätt genom att schemalägga tiden i laboratorium och kontorslokaler. Man 
har även lyckats se till att det funnits tillräcklig tillgång till seniora personer. Men det är tydligt 
att på individnivå har alla inte haft möjligheter att genomföra sina studier så som beskrivet i 
ISPn. T.ex har ett flertal kurser (vilka är beroende av fysisk närvara, t.ex kurs i 
presentationsteknik) skjutits fram eller ställts in. Helt troligt kommer det att finnas ett stort 
behov av att ”ta igen” delar av dessa aktiviteter när väl läget förbättras. Och då är det av 
största vikt att det ges tid och resurser till detta. Som nämnt ovan är uppföljningar så som 
doktorandenkäten av stor vikt framöver för att se vilka åtgärder som behövs.  

 

Sammanfattning av styrkor, svagheter samt identifierade utvecklingsområden; 
Doktorandperspektiv 

Styrkor 

Doktorander finns representerade och har möjligheter att påverka i beslutande organ på såväl 
fakultets- som institutionsnivå  

Doktoranderna har vid både IFM och ITN skapat aktiva grupper där man förutom att delta och 
påverka som representanter i olika forum också anordnar olika aktiviteter för hela 
doktorandgruppen 

Det finns goda möjligheter att få stöd i arbetsmiljösituationen 
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Svagheter 

Pandemin har skapat tydliga utmaningar i forskarutbildningen och dessa behöver beaktas och 
följas upp  

Mentorernas roll uppfattas som otydlig. Delar av studentgruppen uttrycker att de inte 
har/haft mycket kontakt med sin mentor 

De engelskspråkiga kurser som ges av Feelgood har vid ett flertal tillfällen blivit inställda p.g.a. 
för få deltagare.  

Utvecklingsområden 

Det finns behov av att se över hur vi på bästa och effektivast sätt kan följa upp hur behoven 
ser ut och på vilket sätt vi kan stödja de doktorander som upplever en stor påverkan på sina 
studier p.g.a. pandemin. Detta arbete är av mer generell karaktär och en fråga för fakulteten, 
såväl som på institutionsnivå och inom respektive forskarutbildningsämne.  

Vi bör följa upp och utvärdera utfallet från den obligatoriska kursenkäten som införts vid IFM 
2021 och se över om liknande system kan införas vid ITN. 

Mentorernas roll och ansvarsområde behöver förtydligas 

Vi bör se över och arbeta för att de engelskspråkiga versionerna av Feelgoods kurser kan ges 
med regelbundenhet. Ett förslag är att då antalet deltagare inte räcker till för både svensk och 
engelsk version så ger man enbart den engelska versionen. 
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5. Arbetsliv och samverkan 

Forskning som bedrivs på både på LOE och IFM har en stark koppling till industri. Många 
forskningsprojekt resulterar i uppfinningar och patent som möjliggör dess användning i olika 
tillämpningar. Listan nedan visar ett antal spin-off företag som etablerats under de senaste 
åren och som är kopplade till forskare verksamma vid LOE och IFM Tillämpad fysik. Under 
tiden när projekten utvecklades, var doktorander i Tillämpad fysik verksamma inom dessa 
projekt. 

- Celluminova AB - Molekylära sonder för neurala stamceller  
- DP Patterning AB - Torrfasmönster av metaller för antenner, kretsar och värmare  
- Invisense AB - Tryckta sensorer som övervakar luftfuktigheten i byggnader  
- Ligna Energy AB - Batterier baserade på biprodukter från skogsindustrin  
- Ynvisible Production AB - Elektrokroma skärmar, IoT sakernas internet  
- redox.me AB – Elektrokemisk utrustning för forskning och analys  
- OBOE IPR AB - Patentholdingbolag för organisk bioelektronik  
- n-Ink AB - n-typ elektroniska bläck för tryckt elektronik  
- Cellfion AB - nanocellulosamembran för energitillämpningar  
- Epishine AB- Organiska solceller 
- ArgusEye AB- Nanoplasmoniska sensorer 
- S2Medical AB-Sårläkning 
- DanSiC AB-Sensorsystem för inomhusmiljö 
- Sense2bits AB- Sensorteknik 

Tio av doktoranderna i Tillämpad fysik verksamma på LOE finansieras av Wallenberg Wood 
Science Center och tillhör Wallenberg Wood Science Center (WWSC) Academy. Wallenberg 
Wood Science Center Academy har stark koppling till svenska skog-/Cellulose industri. 
Akademin arrangerar studiebesök till olika företag, såsom StoraEnso, BillerudKorsnäs, 
Ahlström Munksjö, Holmen och andra. Sådana besök sker en-, två gånger per år vanligvist i 
samband med doktorandkurser som arrangeras av Akademin. 

Forskning inom tre-baserade material på LOE har en stark koppling till svenska skogindustri 
genom Treesearch och Digital Cellulose Center.  

Treesearch (https://treesearch.se/) är en nationell satsning där 
akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar en 
världsledande öppen forskningsmiljö för framtidens bioekonomi. 
Treesearch samordnar och stödjer forskningen på nya material från 
skogen. Alla forskare och forskningsprojekt vid svenska universitet 
kan ansluta och ta del av Treesearch. 

 
Digital Cellulose Center, DCC, (https://digitalcellulosecenter.se/) 
inkluderar akademiska partner RISE Acreo, Linköpings universitet 
(LiU), RISE Bioeconomy och Kungliga tekniska högskolan (KTH), 

tillsammans med en stor grupp företag (Agfa, StoraEnso, ABB, BillerudKorsnäs, Ahlström 
Munksjö, Essity, Borregaard) som representerar områden såsom elektroaktiva material, 
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papper och massa, förpackning och omvandling samt elektriska applikationer och 
energilagring. Forskningen inom Digital Cellulose Center fokuseras på ämnet digital cellulosa, 
där cellulosa kombineras med elektroaktivt material, vilket gör det möjligt att utveckla 
elektriskt aktiva cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen samtidigt 
som de håller på att bli hållbara och miljövänliga. Detta kan innebära helt nya typer av aktiva 
förpackningslösningar, som kan känna av och anpassa sig till sin omgivning, eller pappersrullar 
som kan lagra energi från solceller eller vindkraft. 

Det är också viktigt att nämnda att två doktorander i Tillämpad fysik är industridoktorander 
verksamma på respektive Ahlstrom-Munksjö och BillerudKorsnäs, och direkt samverkan med 
ovannämnda företag sker genom dessa doktorander. 

Doktorander inom Tillämpad fysik vid IFM har i många fall institutionstjänstgöring, vilket ofta 
är kopplad till olika uppgifter inom grundutbildningen (laborationshandledare, 
lektionsassistent o.s.v.). Detta ger möjligheter till en god pedagogisk meritering av nytta för 
såväl en fortsatt akademisk karriär som inom näringslivet. Denna institutionstjänstgöring 
räknas inte som forskarutbildning utan ger en förlängning av bruttotiden. 

Utöver de ämnesspecifika kurserna ges ett antal kurser som ger kunskap i aspekter som 
ledning, management, organisation och innovation. Exempel på kurser är ”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 av 
IEI), ”Practical presentation technique” (3 poäng, ges av IFM), ”Leadership Principles and Agile 
Management” (6 poäng, ges av IFM), ”Intellectual properties as a business tool” (3 poäng, ges 
av IEI).  

Ytterligare kurser relevanta bl.a. som förberedelse för en för en akademisk karriär är 
”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 vid IFM. 

Karriärsamtal genomförs inom ramen för forskarutbildningen i enlighet med den individuella 
studieplanen, med syfte att förbereda för framtida yrkesliv inom eller utanför akademin. Vid 
IFM ges även så kallade ”karriär-seminarier”, där alumner bjuds in för att ge presentationer 
och på så vis ge en ytterligare insikt i hur arbetslivet kan se ut efter examen. Doktoranderna 
har även möjligheter att delta vid arbetsmarknadsdagarna ”LARM-dagen”, samt att delta vid 
Populärvetenskapliga veckan på LiU och i Pop Up Expo i Linköpings Science Park – Mjärdevi. 

Aktiviteter inom forskarskolorna stärker också arbetet med koppling till arbetsliv och 
samverkan. Alumner bjuds ofta in och är aktiva vid sommarkonferenser och vid seminarier. 
Studiebesök arrangeras med regelbundenhet, till såväl akademiska institutioner som företag, 
inom Sverige men även utomlands. Inom Forum Scientium, har man under många år 
inkluderat även post doc medlemmar, och dessa ger ett gott stöd till doktoranderna. 
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Sammanfattning av styrkor, svagheter samt identifierade utvecklingsområden; Arbetsliv 
och samverkan  

Styrkor 

- Det finns en stark koppling till svensk industri 
- Ett flertal spin-off företag har etablerats med god koppling till forskningsprojekten 
- Det finns ett flertal kurser tillgängliga som ger en god insikt i bl.a. ledarskap, 

organisation och entreprenörskap 

Svagheter:  

-antalet industridoktorander med finansiering från industrin är relativt få 

Utvecklingspotential: Det förväntas att ytterligare spin-off företag kommer att etableras och 
att kopplingen till den svenska industrin förblir stark. 

 

6. Hållbarbarhetsperspektiv 

En stor del av de forskningsprojekt som bedrivs av handledare och doktorander inom 
forskarutbildningsämnet motiveras av behovet av hållbar utveckling av vårt samhälle. Det 
finns således tydliga kopplingar till ett flertal av de uppsatta hållbarhetsmålen inom Agenda 
2030. De flesta projekt inom forskarutbildningsämnet är tvärvetenskapliga vilket ger en god 
förståelse för olika discipliner och behovet av samarbeten för att lösa komplexa frågor. Genom 
flera av de aktiviteter som ges inom forskarutbildningen, t.ex seminarier, inom forskarskolor, 
kommuniceras kontinuerligt information om hur olika projekt inom ämnet relaterar till hållbar 
utveckling. Hållbarhetsperspektivet finns också integrerat i flera forskarutbldningskurser, och 
det görs även insatser med specifika kurser, såsom kursen ”Materials and sustainable 
development” vilket är en nyutvecklad doktorandkurs vid IFM som kommer att ges för första 
gången under 2021.  

Exempel på några specifika doktorandprojekt inom forskarutbildningsämnet där flera av de 
globala målen för hållbar utveckling är i fokus:  

- Engångs pappersbränsleceller (finansieras av VR) Här föreslås ett radikalt nytt koncept 
för bränsleceller: Pappersbaserade engångsbränsleceller där ingående material för 
elektroder och membran består av cellulosa-baserade grundmaterial med hög naturlig 
förekomst. Där undviker man den dyra avgiftningsprocessen av elektroderna och 
engångsbränslecellerna är helt ekologiska ock mycket attraktiva för återvinning 
eftersom det inte finns något behov av materialseparation.  

- Högpresterande pappers-superkondensatorer (finansieras av Energimyndigheten, 
VINNOVA och SSF) Nyligen har ett nytt cellulosabaserat kompositmaterial, - 
energipapper, - utvecklats av forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid 
Linköpings universitet. Det kan användas som en aktiv baskomponent i "gröna" och 
förnybara energilagringsanordningar, såsom superkondensatorer, batterier och 
bränsleceller. Till skillnad från de batterier och kondensatorer som finns på marknaden 
idag är energipappret tillverkat av enkla råvaror - förnyelsebar cellulosa och en lätt 
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tillgänglig polymer - det har låg vikt, inga farliga kemikalier eller tungmetaller krävs och 
det är även vattenfast. Denna nya teknik har en stor kommersiell potential, eftersom 
den är lätt att tillverka, billig, återvinningsbar, miljövänlig och har överlägsna 
egenskaper för storskalig energilagring och kraftelektronik.  

- Papperskompositmaterial baserat på cellulosa och polymerer, för storskalig rening 
av vatten från toxiska ämnen (finansieras av Troëdssons fond och Åforsk) 
Vattenföroreningar av tungmetaller såsom kadmium (Cd), kobolt (Co), bly (Pb), arsenik 
(As), Hg (kvicksilver) utgör ett av de mest allvarliga och brådskande miljöproblemen. 
Huvudmålet med detta projekt är att i experiment undersöka de grundläggande 
egenskaperna hos kompositcellulosapolymerpapper som ett absorberande medel för 
toxiska tunga atomer och joner, samt att utveckla teknik för att ta fram 
cellulosapolymer prototypanordning för vattenavgiftning.  

- Hydrogen Peroxide Fuel and Energy Technology for the Future (finansieras av KWA) 
Väteperoxid (H2O2) står i centrum för en revolution inom industriell grön och hållbar 
kemi, men det kan också vara nyckeln till framtida effektiv, billig och säker 
energiteknologi. Väteperoxid är en hållbar reaktant eftersom dess enda biprodukter är 
vatten och syre. I detta projekt undersöker man nya H2O2-energitekniker för att 
frigöra potentialen i kolneutral peroxidenergicykel. 

- Ytterligare exempel på pågående projekt är följande:  
o Proteinfibrer för vattenrening 
o Sensorer för övervakning av vattenkvalitet 
o Sensorer för kontroll av kvalitén på inomhusluft 
o Sensorer för kontroll av livsmedel  

 

Sammanfattning och analys av styrkor och svagheter: Hållbarhetsperspektiv  

Styrkor:  

- klar koppling mellan forskningen som görs inom ämnet och behovet av en hållbarbar 
utveckling av vårt samhälle och till ett flertal av de globala hållbarhetsmålen 

Utvecklingspotential:  

Det förväntas att många nya projekt kommer att vara relevanta för en hållbar utveckling. 

Det finns goda möjligheter attt ytterligare lyfta fram och förtydliga hållbarhetsperspektivet 
vid olika aktiviteter inom forskarutbildningen såsom forskarutbildningskurser och 
seminarier.  
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7. Kvalitetsrapportens genomförande 

Arbetet med kvalitetsrapporten för forskarutbildning i Tillämpad fysik har genomförts under 
vårterminen 2021. De som huvudsakligen arbetat med rapporten är:  

- Caroline Brommesson, Universitetslektor IFM 
- Igor Zozoulenko, Professor ITN 
- Stefan Welin Klintström, 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 
- Ami Palmin, samordnare vid ITN  
- Doktorandrådet vid IFM (DoStuC) har bidragit med information kring sina 

aktiviteter och gett feedback på rapporten med specifikt fokus på studentperspektivet 
- Handledarna inom de olika forskargrupper som finns representerade inom ämnet har 

bidragit med information on sina respektive forskningsområden 

Vid IFM diskuteras och förankras rapporten inom doktorandrådet, där kontaktpersonerna 
för alla forskarutbildningsämnen vid IFM, och två doktorandrepresentanter finns med. Vid 
ITN diskuterats rapporten inom ledningsrådet där doktorandrepresentanter deltar.  






