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1 Introduktion 

Sverige är en av världens ledande forskningsnationer, och för att behålla den positionen är det 
av vikt att landets lärosäten bedriver forskarutbildning av hög kvalitet. Vid Linköpings 
universitet faller ett stort ansvar på Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling 
(IEI). Institutionen, som omfattar cirka 435 medarbetare (varav 153 är doktorander)1, är 
Linköpings universitets största, och forskarutbildning bedrivs där inom 24 olika 
forskningsmiljöer tillhörande såväl den filosofiska som den tekniska fakulteten. Dessa 
forskningsmiljöer har hittills varit relativt isolerade från varandra och endast ett begränsat 
kunskapsutbyte har förekommit dem emellan gällande hur forskarutbildningen kan 
kvalitetssäkras. Med syftet att förändra denna situation och främja ett ökat kunskapsutbyte 
mellan forskningsmiljöerna beslutade forskarutbildningsrådet vid IEI att under 
verksamhetsåret 09/10 genomföra en inventering av angreppssätt och metoder för 
kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen inom institutionen. Tanken bakom 
uppdraget var att fånga upp goda exempel på hur forskarutbildning bedrivs inom IEI, samt att 
sammanställa och förmedla dessa erfarenheter tillbaka till forskningsmiljöerna. 

Arbetet genomfördes av Rickard Mikaelsson, lektor i Statsvetenskap, och Kjell Simonsson, 
professor i Hållfasthetslära (hädanefter benämnda utredarna eller utredningsgruppen), och har 
avrapporterats i form av denna skrift samt via presentationer vid IEI under 09/10. 

2 Den aktuella studien 

2.1 Bakgrund; forskarutbildningens mål 

Innan den aktuella studiens syfte och upplägg diskuteras i detalj, kan det vara av värde att 
först säga något om forskarutbildningens mål. Ett vanligt förekommande synsätt är att den ska 
utmynna i en avhandling av god vetenskaplig kvalitet. Mer detaljerat specificerar 
Högskoleförordningen en rad kunskaper och förmågor som doktoranden ska ha tillgodogjort 
sig under forskarutbildningen för att kunna erhålla en doktorsexamen2, men den säger dock 
mindre om vad uppfyllandet av dessa kriterier syftar till. I en mer utvecklad beskrivning av 
forskarutbildningens mål slår den Andrénska utredningen fast att forskarutbildningen har ett 
antal målsättningar, och att den fyller flera samtidiga funktioner.3 För det första ska 
forskarutbildningen tillgodose individens önskemål om fördjupade ämneskunskaper och bidra 
till ett metodologiskt tänkande och ett probleminriktat, kreativt arbetssätt. Forskarutbildningen 
inkluderar med andra ord en lärandeprocess där forskningsmiljön ska stödja doktorandens 
utveckling och lärande på det aktuella vetenskapliga området. För det andra ska 
forskarutbildningen tillgodose samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. 
Kunskapssamhället ställer stora krav på sina medborgare och statsmakten har tydligt indikerat 
att forskarutbildningen ska bidra till att säkra landets internationella konkurrenskraft. För det 

                                                 
1 Detta var siffrorna som gällde i maj 2010 
2 SFS, 1993:100, Högskoleförordningen, Utbildningsdepartementet 
3 Se Appel, Monika & Åsa Bergenheim (2005) Reflekterande forskarhandledning: Om samarbetet mellan 
handledare och doktorand. Lund: Studentlitteratur. 
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tredje ska forskarutbildningen bidra till den inomvetenskapliga utvecklingen. Detta uppnås 
bland annat genom det självständiga författandet av en avhandling med sådan kvalitet att ett 
bidrag lämnas till den aktuella vetenskapliga disciplinen. Slutligen ska forskarutbildningen 
stimulera utvecklingen av internationella vetenskapliga kontakter. En betydande del av svensk 
forskning bedrivs inom ramen för forskarutbildning och eftersom forskningen är internationell 
är det viktigt att denna dimension ges plats inom forskarutbildningen. 

2.2 Studiens syfte 

Under senare år har kvalitet blivit ett allt tydligare ledord inom svensk högre utbildning, och 
som en konsekvens av detta har även kvalitetssäkring lyfts fram som en allt mer betydelsefull 
aktivitet inom densamma. Frågan är dock vad som kännetecknar en forskarutbildning med 
hög kvalitet samt vilka arbetssätt och metoder som kan användas för att kvalitetssäkra en 
forskarutbildning? Den aktuella studien syftar till att sprida ljus över dessa frågor genom att 
inventera och belysa de erfarenheter som finns inom forskningsmiljöerna vid IEI vad gäller att 
bedriva forskarutbildning, samt till att på detta sätt ge inspiration att vidareutveckla och stärka 
institutionens forskarutbildning. Det bör noteras att arbetet inte syftar till att kontrollera eller i 
förlängningen harmonisera forskarutbildningen inom institutionen. Forskningsmiljöerna 
präglas av olikheter och dessa olikheter måste respekteras. Samtidigt kan det finnas arbetssätt 
och metoder som har visat sig vara framgångsrika inom vissa forskningsmiljöer och genom att 
belysa dessa erfarenheter ökar möjligheterna till att positiva erfarenheter sprids inom 
institutionen. Undersökningen syftar därmed till att bidra med ett underlag till en fortgående 
intern dialog på institutionen gällande hur forskarutbildningen på ett effektivt sätt kan 
kvalitetssäkras. I punktform kan syftet beskrivas på följande vis. 

 Inventering av angreppssätt och metoder för kvalitetssäkring och utveckling av 
forskarutbildningen inom institutionen. 

 Identifiering och belysning av goda exempel på hur forskarutbildningen bedrivs inom 
IEI. 

 Sammanställning och förmedling av de erfarenheter som framkommit i 
undersökningen via en stegvis skriftlig och muntlig avrapportering under 
undersökningsperioden. 

2.3 Arbetets genomförande 

Studien genomfördes som ovan nämnts under hösten 2009 och våren 2010. I ett inledande 
skede av studien kontaktades avdelningarnas ämnesföreträdare samt verksamma handledare 
vid IEI med ett önskemål om att de skulle inkomma med ämnesområdesgemensamma svar 
gällande goda idéer, erfarenheter och metoder från forskarutbildningen vid deras respektive 
forskningsmiljöer. Efter ett initialt utskick (för utskick, se Bilaga B) med önskemål om svar 
inom fem veckor, påminnelseutskick vid en vecka kvar till deadline, samt personliga 
kontakter efter utsatt tid, erhölls slutligen svar från 21 av institutionens 24 avdelningar med 
forskarutbildningsverksamhet. Att enbart ämnesföreträdarna och handledarna, och alltså inga 
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doktorander, kontaktades i det inledande skedet, byggde på bedömningen att det främst är 
ämnesföreträdarna och handledarna som besitter den samlade överblicken av hur 
forskarutbildningen bedrivs och/eller har bedrivits vid avdelningarna, samt att en eventuell 
maktrelationsproblematik som skulle kunna vara associerad med kollektiva 
ämnesgemensamma svar på detta sätt undveks. 

Efter sammanställning och analys av det inkomna materialet genomfördes fördjupade samtal 
med representanter från fyra av de avdelningar som svarat på utskicket. Valet av de aktuella 
avdelningarna baserades primärt på det uppvisade intresset för forskarutbildningsfrågor som 
lyst fram i deras svar. Samtidigt beaktades en spridning mellan olika typiska 
forskningsmiljöer inom institutionen, dvs mellan avdelningar som organisatoriskt ligger under 
den filosofiska fakulteten och som har ett starkt inslag av forskningsmetodik i sin verksamhet 
och å andra sidan forskningsavdelningar inom den tekniska högskolan med generellt sett 
mindre fokus på forskningsmetodik. Intervjuerna med de utvalda avdelningsföreträdarna 
genomfördes enskilt med ett semistrukturerat tillvägagångssätt där varje intervju varade ca en 
timme. Intervjuerna sammanställdes sedan och kopplades samman med övrig insamlad 
empiri. 

Den hittills beskrivna delstudien avrapporterades i samband med IEI’s forskarutbildningsdag 
den 8 december 2009.4 Baserat på det intresse som visades för arbetet under 
forskarutbildningsdagen, samt utifrån de diskussioner som där uppkom, beslutade 
Forskarutbildningsrådet i samråd med utredningsgruppen att arbetet skulle fortgå och att det, 
efter en komplettering med doktorandernas synpunkter, skulle avrapporteras skriftligt under 
våren 2010. Denna rapport utgör alltså denna skriftliga avrapportering. 

Som ett andra steg i studien kontaktades, som ovan nämnts, institutionens doktorander för att 
på så sätt erhålla deras syn på hur institutionens olika forskningsmiljöer bedriver sin 
forskarutbildningsverksamhet (för utskick, se Bilaga C). Mer specifikt gavs en inbjudan till ett 
seminarium för intresserade doktorander. Som underlag till seminariet bifogades i utskicket 
till doktoranderna dels det initiala utskicket till ämnesföreträdarna och handledarna, dels det 
vid forskarutbildningsdagen presenterade materialet. Vid doktorandseminariet, som varade 
cirka 2,5 timmar, deltog sex doktorander samt utredarna. De vid seminariet uppkomna 
diskussionerna har sammanställts och analyserats. 

Motiverat av det låga deltagarantalet vid doktorandseminariet, det faktum att doktorander 
varit förhindrade att delta under den aktuella tiden, samt vårt önskemål att på ett så 
fullständigt sätt som möjligt ta in doktorandernas synpunkter, gjordes ett andra utskick till 
dem (för utskick, se Bilaga D), där de ombads att per e-mail inkomma med sina personliga 
synpunkter gällande forskarutbildningen vid IEI. På detta sätt erhölls inspel och kommentarer 
från ytterligare 11 av institutionens doktorander. Totalt sett deltog alltså 17 av institutionens 
doktorander i undersökningen. 

                                                 
4 Presentationen kan erhållas via följande länk;  
http://www.iei.liu.se/forskarutbildning/forskarutbildningsaktiviteter/1.140744/Forskarutbildningsdagen_091208.
pdf 
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2.4 Rapportens upplägg 

För att mer strukturerat kunna redogöra för hur institutionens avdelningar arbetar med 
kvalitetssäkring av forskarutbildningen har vi valt att presentera de resultat som framkommit 
under studien i förhållande till forskarutbildningens tre sekventiellt definierbara faser, 
nämligen rekryterings-/inledningsfasen, arbets-/skrivfasen samt avslutningsfasen. I Avsnitt 3 
kommer dessa att utgöra det övergripande ramverket för resultatpresentationen. Varje fas ges 
där också en mer utförlig beskrivning. I Avsnitt 4 kommer vi sedan lyfta fram och diskutera 
ett antal områden som vi anser vara av särskild betydelse för IEI:s fortsatta 
kvalitetsförbättringsarbete inom forskarutbildningen. Valet av dessa områden bygger på goda 
metoder och arbetssätt som framkommit under studien samt på uppmärksammade 
tillkortakommanden inom den nuvarande verksamheten. Vi kommer i Avsnitt 4 även 
diskutera några ytterligare faktorer som vi anser kunna påverka genomförandet och kvaliteten 
på den framtida forskarutbildningen. Med tanken att sätta in det föreliggande arbetet i ett 
större sammanhang har slutligen ett avsnitt berörande framförallt statsmaktens syn på kvalitet 
i svensk forskarutbildning bifogats i Bilaga A. 
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3 Resultat 

3.1 Forskarutbildnings olika projekt och faser 

Den Andrénska utredningen hävdar som tidigare presenterats att forskarutbildningen syftar till 
att uppfylla fyra målsättningar. Vi skulle vilja renodla ytterligare och hävda att 
forskarutbildningen inrymmer två parallella projekt, nämligen ett forskarprojekt och ett 
forskningsprojekt.  

Forskarprojektet syftar till att fostra en självständig forskare och fångar den personliga 
utvecklingen hos doktoranden i form av fördjupade ämneskunskaper samt ett metodologiskt 
tänkande och ett probleminriktat, kreativt arbetssätt. Fostrandet av en självständig forskare 
bidrar även till samhällets behov av kvalificerad arbetskraft i och med att den färdiga doktorn 
ska kunna ta arbete både inom och utom akademin. Forskningsprojektet däremot har en 
tydligare koppling till forskningsresultaten och den kunskap som produceras under 
forskarutbildningen. Det arbete som doktoranden gör ska ha en sådan kvalitet att ett bidrag 
lämnas till den inomvetenskapliga utvecklingen. Målsättningen om internationell samverkan 
har kopplingar till bägge dessa projekt, då medverkan på internationella konferenser och 
vistelser vid andra lärosäten både bidrar till den personliga utvecklingen och för forskningen 
framåt. 

Dessa projekt löper parallellt genom forskarutbildningen mot de mål som tidigare har 
beskrivits. Under forskarutbildningen genomgår dock doktoranden olika faser som är viktiga 
att ha i åtanke vid diskussion om kvalitetssäkring av forskarutbildningen. Vi anser det 
lämpligt att göra en indelning av densamma i tre olika faser (se Figur 1). Denna sekventiella 
indelningen utvecklades under analysen av de svar som inkom från institutionens 
avdelningsrepresentanter och handledare. 

 Rekryterings-/ 
Arbets-/skrivfasen Avslutningsfasen

inledningsfasen  

Ca 1 år innan 
disputation

Ca 0 - 12 m ån År 2-4

 

Figur 1. Forskarutbildningsprocessens olika faser (schematisk uppdelning) 

Den första fasen, som vi valt att kalla rekryterings-/inledningsfasen, inkluderar rekryteringen 
av den nya doktoranden samt den inledande tiden vid forskningsmiljön. Hur kvalitetssäkras 
denna inledande del av forskarutbildningsprocessen? Hur går rekryteringen av doktoranden 
till? Vilka kompetenser anses viktiga och hur resonerar handledarkollegiet? Vilka metoder 
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och arbetssätt används för att säkerställa att motiverade och kompetenta doktorander anställs? 
Samt efter anställning - hur arbetar forskningsmiljön för att på ett så effektivt sätt som möjligt 
integrera nyanställda doktorander i forskningsmiljön? Hur arbetar avdelningarna för att stödja 
nya doktorander vid uppstarten av avhandlingsarbetet? 

I den andra fasen, som här betecknas arbets-/skrivfasen, har doktoranden förhoppningsvis 
funnit sig tillrätta inom forskningsmiljön och genomgår forskarutbildningskurser, arbetar med 
sin avhandling och presenterar sina forskningsresultat i olika former. Vilka metoder och 
arbetssätt använder sig forskningsmiljön av för att kvalitetssäkra forskarutbildningen under 
denna fas? Hur bidrar forskningsmiljön till doktorandens lärandeprocess? Hur säkerställs att 
miljön erbjuder doktoranden en tillräcklig bredd av kurser samt fullgod handledning? Vilka 
metoder används för att granska kvaliteten på doktorandens arbete? 

Under den tredje fasen, avslutningsfasen, sammanställs avhandlingen och forskarutbildningen 
avslutas förhoppningsvis med en väl genomförd disputation och en ny doktor. Vilka metoder 
och arbetssätt använder sig forskningsmiljön av under denna fas? Genomförs några 
systematiska kvalitetsgranskningar av doktorandens arbete inför en kommande disputation? 
Hur arbetar forskningsmiljön för att säkerställa att doktoranden är redo att ta klivet ut till att 
börja agera som självständig forskare? 

3.2 Rekryterings-/inledningsfasen 

Avdelningsrepresentanterna vid IEI framhåller i sina svar tre dimensioner som betydelsefulla 
för att säkerställa kvaliteten på forskarutbildningen under rekryterings-/inledningsfasen, 
nämligen: 

 Genomtänkta rekryteringsstrategier 

 Aktiva åtgärder för inskolning i den akademiska miljön 

 Aktiva insatser för igångsättandet av avhandlingsarbetet 

Nedan följer en genomgång av de synpunkter som framkommit under utredningen i 
förhållande till dessa dimensioner. 

3.2.1 Genomtänkta rekryteringsstrategier 

Det framhålls i svaren och i samtal med avdelningsföreträdarna att en av förutsättningarna för 
att forskarutbildningen ska kunna bli framgångsrik och nå en hög kvalitet är att lämpliga 
doktorander antas till utbildningen. Forskarutbildningen är trots allt den högsta nivån inom det 
svenska utbildningssystemet och den akademiska miljön ställer stora krav på doktorandernas 
förmåga att lära och ta egna initiativ. Vilka är då att anse som lämpliga doktorander och hur 
säkerställer avdelningarna att det är sådana individer som antas till forskarutbildningen? Här 
framkommer ingen enhetlig bild ur de svar som erhållits utan avdelningsrepresentanterna 
argumenterar på lite olika sätt. En sådan variation som framkommit ur svaren är betydelsen av 
att den blivande doktoranden redan har goda ämneskunskaper kontra god allmänkompetens 
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och generell förmåga att bidra till verksamheten vid avdelningen. En avdelningsrepresentant 
från exempelvis Hållfasthetslära menar att för att den nya doktoranden ska kunna sätta sig in i 
forskningsfältet, tillgodogöra sig forskarutbildningen och i slutändan bidra till utvecklingen av 
forskningsfältet krävs goda ämneskunskaper redan initialt. Om sådana kunskaper saknas finns 
det en överhängande risk att doktoranden får svårt att tillgodogöra sig forskarutbildningen 
inom den anvisade tidsperioden samt att utbildningsnivån på forskarutbildningen blir lidande. 
Argumentationen är kategorisk i den meningen att god ämneskunskap anses som ett absolut 
krav vid antagande av en ny doktorand. 

Andra avdelningsrepresentanter är mer öppna för möjligheten att anta doktorander som inte 
nödvändigtvis har djupa ämneskunskaper men som kan kompensera detta tillkortakommande 
genom goda kunskaper inom andra anknytande fält. Utgångspunkten i deras resonemang är 
ofta grundat i det behov som upplevs finnas inom forskningsmiljön och det aktuella 
forskningsprojektet. Dessa avdelningsrepresentanter menar att det inte är ovanligt att 
doktorander rekryteras för att arbeta inom forskningsprojekt som har tvärvetenskapliga 
dimensioner, och där doktorandens kunskaper från andra ämnesområden på ett positivt sätt 
kan bidra till arbetets framgång. Avdelningsrepresentanterna är medvetna om de problem som 
följer med sådana rekryteringar. Exempelvis kan det vara svårt för den nya doktoranden att 
läsa fördjupande doktorandkurser inom ämnet eftersom hon/han kan sakna nödvändiga 
grundläggande ämneskunskaper, men detta är något som avdelningsföreträdarna anser sig 
kunna parera för. Det är dock viktigt att notera att diskrepansen mellan den aktuella 
forskningsprofilen och doktorandens utbildningsbakgrund inte får bli för stor utan att det 
oftast rör sig om doktorander som kommer från anknytande vetenskapsfält. 

Kopplat till denna argumentation lyfter ämnesföreträdarna även fram betydelsen av varierad 
doktorandkår. Den eftersträvade variationen gäller dock inte främst utbildningsbakgrund utan 
snarare kön, etnicitet och social bakgrund. Totalt sett finns i landet ungefär lika många 
kvinnliga som manliga doktorander men könsfördelningen varierar mellan olika 
ämnesområden.5 De ämnen som har en sned könsfördelning tar detta i beaktande i samband 
med rekrytering och eftersträvar en jämnare könsfördelning eftersom det anses tillföra 
betydelsefulla värden till ämnet. Detta är dock inte oproblematiskt eftersom t.ex. vissa ämnen 
tenderar att främst dra till sig studenter av ett visst kön. En aktiv könsutjämningsstrategi kan 
då begränsa avdelningarnas urvalsmöjligheter vid doktorandrekryteringen. Flera av de 
tilltalade avdelningsföreträdarna upplever att det har blivit allt vanligare att studenter från 
andra länder inkommer med förfrågningar om, och ansökningar till, forskarutbildningen. 
Detta betraktas av avdelningsföreträdarna som både en möjlighet och ett problem. Dessa 
studenter är ofta väldigt studiemotiverade, kunniga och bär med sig andra erfarenheter än 
svenska studenter vilket sammantaget gör att de på ett positivt sätt kan bidra till 
forskningsmiljön. Problemen ligger i att flertalet forskningsmiljöer saknar beredskap och 
erfarenhet att hantera en mångkulturell doktorandgrupp. Det är exempelvis svårare att hitta 
lämpliga forskarutbildningskurser för dessa doktorander samt att de kan vara begränsade till 
endast engelskspråkig undervisning. Hur avdelningarna vid IEI väljer att hantera denna 

                                                 
5 Högskoleverket, 2008, Doktorandspegeln 2008, Rapport 2008:23 R, s. 21 
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tillströmning av utländska studenter har inte framkommit i utredningen. Angående social 
bakgrund så är det inte en dimension som betonas speciellt tydligt i 
avdelningsrepresentanternas svar men i samtal med dem så blir det tydligt att de försöker 
eftersträva en blandad doktorandkår och vid en sådan bedömning tas viss hänsyn till social 
bakgrund. 

Den metod som främst används för att säkerställa att den sökande är lämplig som doktorand 
är intervjuer. Avdelningsrepresentanten från Statsvetenskap beskriver i sitt svar att de 
använder intervjuerna för att försöka få klarhet i om den sökande har en genuin vilja att bli 
doktorand. Argumentationen bygger på att livet som doktorand är så pass krävande att det 
måste finnas en verklig vilja att bli doktorand. En forskarutbildning innebär oftast att 
doktoranden ska kunna formulera och driva ett eget forskningsprojekt under ett antal år och 
för att lyckas med den uppgiften måste doktoranden ha ett genuint intresse för ämnet. Ett 
annat vanligt verktyg för att bedöma om den sökande är en lämplig doktorandkandidat är 
kvaliteten på examinationsuppsatsen. Om uppsatsen håller god kvalitet och författaren 
uppvisar förmåga att självständigt undersöka och analysera en välformulerad frågeställning är 
det enligt vissa avdelningsföreträdare tecken på att den sökande kan klara att slutföra en 
forskarutbildning. Betyg under grundutbildningen vägs in i bedömningen men det är främst 
betygen i för forskarutbildningen eller forskningsprojektets relevanta kurser som tas i 
beaktande. Avdelningsföreträdarna menar att det är främst den kunskapen som kommer att 
vara viktig under forskarutbildningen. En avdelningsrepresentant menar vidare att viljan att 
bosätta sig i Linköping är ett urvalskriterium eftersom dennes erfarenhet är att doktorander 
som inte bosätter sig på orten i högre grad avbryter sin utbildning i förtid. 

Vissa avdelningar har som vana att ge vad de bedömer vara duktiga studenter 
projektanställningar under utbildningens avslutande projektarbete för att på sätt kunna 
bedöma om studenten är en lämplig doktorandkandidat. Projektarbetet bedrivs i sådana fall 
inom ett område som anknyter till den forskning som bedrivs på avdelningen. Om studenten 
under denna tid visar sig vara lämplig och intresserad av att fortsätta sina studier inom ramen 
för forskarutbildningen, försöker avdelningen möjliggöra detta genom att erbjuda en 
doktorandanställning. Projektarbetet fungerar därmed som en testperiod för både den sökande 
och avdelningen. Några av avdelningsrepresentanterna menar att det vid en rekrytering är 
fördelaktigt om avdelningen kan anställa flera doktorander samtidigt istället för att sprida ut 
antagningen över en tidsperiod. Antagning av flera doktorander samtidigt anser de bidra till 
att skapa en bättre social miljö för doktoranderna samt att det ger ett bättre underlag att 
bedriva forskarutbildning. Fler doktorander ger exempelvis bättre ekonomiska förutsättningar 
att erbjuda och genomföra forskarutbildningskurser. 

En avdelningsföreträdare argumenterar för att doktorandtjänster ska utlysas i en egen annons 
och inte tillsammans med andra doktorandtjänster i större utlysningar. Anledningen som ges 
är att avdelningsföreträdaren anser sig ha fått bättre sökande i samband med egna utlysningar. 
Detta är en argumentation som får stöd vid samtal med några av institutionens doktorander 
som menar att stora gemensamma annonser riskerar att flytta fokus från det aktuella 
forskningsämnet till doktorerandet självt. Flera av dem menar att det var intresset för ämnet 
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som lockade dem till forskarutbildningen och att det var annonser som just lyfte fram 
forskningsområdet som fångade deras intresse.6 

3.2.2 Aktiva åtgärder för inskolning i den akademiska miljön 

De allra flesta nya doktorander upplever den första tiden på forskarutbildningen som ganska 
förvirrande. Detta är något som ämnesföreträdarna i de flesta fall känner till och avdelningar 
har olika strategier för hur de ska hjälpa nya doktorander in i den akademiska miljön.  

Tidig start med forskarutbildningskurser 

Avdelningsrepresentanterna från exempelvis Nationalekonomi och Produktionsekonomi 
betonar att doktoranden bör börja läsa forskarutbildningskurser tidigt under 
forskarutbildningen eftersom det bidrar till att uppnå flera olika mål. Kurserna ger bland annat 
doktoranden fördjupade ämneskunskaper, de ger ökad insyn i vilken forskningsprofil som 
avdelningen har samt att de hjälper doktoranden att få en tydligare avhandlingsförståelse. Ett 
antal avdelningar vid IEI, exempelvis Logistik och Miljöteknik, använder sig av en läskurs 
där doktoranderna ska läsa och diskutera avhandlingar inom fältet. Genom att läsa dessa får 
doktoranden en känsla för vad en avhandling är för något. I vissa fall läggs tonvikten på att 
doktoranderna ska läsa avhandlingar producerade vid den egna miljön och i andra fall så är 
det ett nationellt urval av avhandlingar. Under seminariebehandlingen av dessa avhandlingar 
kan tyst kunskap spridas till doktoranderna genom att handledaren och även äldre seniora 
forskare vid avdelningen berättar om processer som låg till grund för avhandlingsarbetet. 
Exempelvis, Vilka val gjordes? Vilka problem uppstod? Hur resonerade betygsnämnden? 
Dessa diskussioner stärker doktorandernas målbild samtidigt som processen blir mer 
förståelig. 

Bortsett från dessa mer renodlade introduktionskurser finns det olika åsikter bland 
avdelningsföreträdarna om vilken sorts kurser som doktoranderna bör läsa. Vissa 
avdelningsföreträdare ser helst fokus på kurser som kan bidra till att utveckla en bredare insikt 
om fältet medan andra avdelningsföreträdare förespråkar doktorandkurser som är mer tydligt 
riktade mot innehållet i doktorandens planerade avhandlingsarbete. Dessa skiljaktigheter kan 
oftast kopplas till vilken form av doktorandprojekt som är vanliga vid de olika avdelningarna. 
Representanter från avdelningar som främst rekryterar doktorander inom ramen för 
definierade forskningsprojekt tenderar att förespråka spetskurser för att doktoranden snabbare 
ska komma in i avhandlingsarbetet medan representanter från avdelningar som har en mer 
öppen rekrytering av doktorander tenderar att förespråka breddkurser inledningsvis så 
doktoranden kan inventera forskningsfältet och sedan identifiera och formulera intressanta 
frågeställningar för avhandlingsarbetet. Institutionsgemensamma forskarutbildningskurser har 
ett blandat stöd bland avdelningsföreträdarna. Vissa ser fördelar med dessa kurser då de 
erbjuder ett kursinnehåll som avdelningen själv inte mäktar med. Andra oroar sig för nivån 
och relevansen i dessa kurser i förhållande till de bedömda behoven i doktorandens 
forskningsprojekt. De flesta avdelningar ställer sig kritiska till eventuella krav att 

                                                 
6 Dessa åsikter framkom under det seminarium som anordnas på institutionen under våren 2010. 
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doktoranderna ska medverka i dessa institutionsgemensamma forskarutbildningskurser. 
Argumentationen bygger i de flesta fall på att valet av kurser bör ligga i händerna på berörd 
doktorand och handledare. Inom vissa ämnesområden som Nationalekonomi är kurserna 
internationellt standardiserade, och doktorander förväntas där läsa en given uppsättning kurser 
inom fältet. Doktoranderna är lika ambivalenta i sitt stöd för institutionsgemensamma 
forskarutbildningskurser. Vissa menar att sådana bidrar till att skapa värdefulla kontakter med 
andra doktorander på institutionen, något som ses som värdefullt för att förbättra den sociala 
miljön, medan andra ifrågasätter ämnesrelevansen i dem.7 

Tydliggöra förväntningar och roller 

En annan viktig aspekt av arbetet med att hjälpa den nya doktoranden in i den akademiska 
miljön bygger på att tydliggöra förväntningar och roller. I detta sammanhang lyfter vissa 
avdelningsföreträdare fram betydelsen av den individuella studieplanen. 
Avdelningsföreträdarna från exempelvis Statsvetenskap och Företagsekonomi betonar att de 
ser studieplanen som ett viktigt underlag för diskussion, där handledare och doktorand i 
dialog kan diskutera förväntningar på varandra. Ett större antal doktorander vid IEI lämnade 
dock svar vid den senaste doktorandenkäten 2008 som antyder att den individuella 
studieplanen inte fyller denna funktion vid alla avdelningar. Detta är något som 
institutionsledningen, via dess forskarstudierektorer, har försökt åtgärda under senare år, 
bland annat genom att framhålla betydelsen av den individuella studieplanen för de nyblivna 
doktoranderna. IEI införde även under 2009 en doktorandportal i samarbete med IDA som ska 
möjliggöra en elektronisk hantering av studieplanerna. Förhoppningen på institutionen är att 
detta ska hjälpa till att synliggöra studieplanen för både handledare och doktorander.8 

Äldre doktorander som mentorer 

Något som betonas av både avdelningsföreträdarna och doktoranderna i samband med 
inskolningen av nya doktorander är betydelsen av äldre doktorander. Avdelningar som 
exempelvis Kvalitetsteknik och Mekanisk Värmeteori och Strömningslära har valt ett system 
där äldre doktorander kan fungera som mentorer för yngre doktorander. I vissa fall följer även 
en timtilldelning med uppdraget som del av den äldre doktorandens assistenttjänstgöring. 
Argumentationen för detta system är att det bidrar till en god social miljö bland doktoranderna 
och att äldre doktorander i många fall har bättre förutsättningar att stödja nya doktorander än 
deras handledare har. Det är oftast lättare för yngre doktorander att prata med äldre 
doktorander om diverse problem eftersom det inte finns samma rädsla att förlora respekt. 
Äldre doktorander anses dessutom generellt sett ha bättre förståelse för de problem och frågor 
som nya doktorander kan ställas inför eftersom det inte var så länge sedan de själva var i 
samma position. Dessa argument framkommer även i svaren från doktoranderna. En 
doktorand anser till och med att äldre doktorander kan ge mycket mer i början av 
doktorandtiden än handledaren kan eftersom den nya doktoranden och handledaren inte 

                                                 
7 Åsikter som framkommit både under det genomföra seminariet med doktoranderna samt i skriftliga 
kommentarer som skickats till rapportens författare.  
8 IEI:s uppföljning av de fokuserade problem som framkom vid doktorandenkäten 2008. 
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befinner sig på samma nivå. Doktoranderna menar att det är många praktiska moment i början 
av forskarutbildningen som är oklara och tidskrävande och äldre doktorander kan i dessa 
sammanhang vara till stor hjälp. 

Socialisering 

Ett genomgående tema i flera av svaren från avdelningsföreträdarna är betydelsen av att 
socialisera in de nya doktoranderna i den rådande forskningskulturen vid avdelningen. Exakt 
hur detta är tänkt att uppnås varierar något i svaren. En avdelningsrepresentant från 
Företagsekonomi menar att doktoranden bör försöka kopplas till aktiva forskningsgrupper vid 
avdelningen, då detta ökar möjligheterna till stöd för doktoranden samtidigt som det 
underlättar miljöanpassningen till den rådande forskningskulturen. Mekanik menar att det är 
viktigt att informationen som lämnas till doktoranden är tydlig under inledningsfasen och att 
handledningen sedan bygger på öppna dörrens princip. Rätt och rättsfilosofi betonar 
betydelsen av en god relation mellan handledare och doktorand och flexibilitet att tillmötesgå 
olika doktoranders krav och önskemål. Betydelsen av att nya doktorander ges hjälp in i den 
rådande forskningskulturen slår än tydligare igenom i svaren från doktoranderna. Flera 
doktorander menar dock att såväl avdelningarna som institutionen brister i denna fråga, och 
att för lite görs från deras sida. En doktorand anser att ansvaret att få kunskap om hur 
forskarutbildningen fungerar i allt för hög grad läggs på den enskilda doktoranden och att de 
introduktionsdagar som genomförs på olika nivåer inte är tillräckliga. Samma doktorand 
efterfrågar en mer individ- eller avdelningsanpassad introduktion. Flera doktorander anser det 
även positivt om institutionen eller LiU centralt utarbetar någon form av doktorandhandbok 
som kan ges till nya doktorander. En sådan handbok anser de kan ge värdefull information om 
hur verksamheten fungerar vilket skulle hjälpa doktoranden under inledningsskedet.9 

Social miljö 

Vad gäller den sociala miljön, vittnar flera doktorander i sina kommentarer om att de upplever 
sig ensamma och utlämnade. Detta är dock inget som begränsas till rekryterings-
/inledningsfasen utan det verkar prägla hela forskningsprocessen. En doktorand utrycker sig 
på följande sätt i sitt skriftliga svar. 

Jag tycker det är hemskt trist att doktorandprocessen ska behöva vara så ensam. Och att 
det är ”gängse norm” att en doktorand ska må jättedåligt ibland, tvivla över sitt jobb, 
och inte ha något stöd i det. Alla säger att man mår dåligt och att det känns pressande 
och stressande, men varför finns ingenting som kan fånga upp det här och ge stöd? För 
det här jobbet innebär minimalt med positiv feedback och maximalt med eget ansvar. 

Dessa åsikter slog även igenom i doktorandenkäten från 2008 där en betydande andel av 
institutionens doktorander angav att de inte kände tillhörighet till institutionen samt att de 
kände sig ensamma i sin forskarutbildning.10 Institutionen har försökt bemöta denna 

                                                 
9 Dessa åsikter framkom både under doktorandseminariet samt i de skriftliga svaren som inkom. 
10 IEI:s uppföljning av de fokuserade problem som framkom vid doktorandenkäten 2008. 
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problematik genom att bl.a. uppmuntra till anordning av aktiviteter inom klustren. Flera av 
doktoranderna efterfrågar dock ett mer aktivt engagemang från institutionen i arbetet att 
förbättra arbetsmiljön under forskarutbildningen. Det stöd som hittills lämnats anses inte 
tillräckligt och flera doktorander efterfrågar ett tydligare stöd för skapandet av ett 
doktorandnätverk på institutionen. 

3.2.3 Aktiva insatser för igångsättandet av avhandlingsarbetet 

Den tredje och sista dimensionen som ämnesföreträdarna anser vara betydelsefull för att 
säkerställa kvaliteten på forskarutbildningen under rekryterings-/inledningsfasen berör aktiva 
insatser för igångsättandet av avhandlingsarbetet.  

Hjälp att identifiera forskningsproblemet 

Friheten som doktoranden har att självständigt identifiera och definiera forskningsproblemet 
varierar. Doktorander som rekryteras till välspecificerade forskningsprojekt förväntas arbeta 
inom ett relativt avgränsat problemområde medan doktorander som rekryteras med hjälp av 
fakultetsmedel eller till projekt med betydande flexibilitet tillåts att relativt självständigt 
bestämma sitt forskningsområde. Oavsett vilka förutsättningar som doktoranden har 
rekryterats under, är de flesta avdelningsrepresentanterna överens om att det är viktigt att 
tidigt stödja och uppmuntra formuleringen av arbetshypoteser. Företagsekonomi, Logistik och 
Kvalitetsteknik är exempel på avdelningar som säger sig tillämpa ett system där nya 
doktorander förväntas presentera sin forskningsplan vid ett tidigt seminarium. Detta 
seminarium ska hållas under doktorandens första halvår och i samband med seminariet får 
doktoranden kommentarer från avdelningens seniora forskare. Vid avdelningen 
Företagsekonomi utses även en senior forskare (annan än handledaren) att fungera som 
diskutant under seminariet. Erfarenheten är att dessa seminarier bidrar positivt till 
igångsättandet av avhandlingsarbetet. 

Del av aktiv forskarmiljö 

En annan faktor som avdelningsföreträdarna betonar för igångsättandet av avhandlingsarbetet 
är att koppla den nya doktoranden till aktiva forskargrupper vid avdelningen eller till olika 
typer av doktorandskolor och nationella nätverk. Denna form av forskningskoppling anses 
bidra positivt till doktorandens sociala arbetsmiljö men ger även stöd till henne/honom att 
hitta forskningsområdet för avhandlingen. Doktorander som däremot lämnas att själva söka 
sitt forskningsområde utan stöd av en aktiv forskningsmiljö löper större risk att inte komma 
igång med avhandlingsarbetet på ett bra sätt.  

Aktiv handledning 

Avdelningsrepresentanterna understryker även betydelsen av en aktiv handledning under 
rekryterings-/inledningsfasen. En avdelningsrepresentant för Produktionsekonomi menar att 
samarbetet mellan doktorand och handledare bör var väldigt nära under de första åren och att 
de bör samarbeta i arbetet med att skriva de första artiklarna. Detta anser de hjälper 
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doktoranden igång och ger värdefulla insikter om hur t.ex. en forskningsartikel skall vara 
uppbyggd. En avdelningsrepresentant för Företagsekonomi menar att både seniora och juniora 
forskare bör involveras i doktorandhandledningen. Motiveringen är att kombinationen ger 
doktoranden mervärden som inte skulle uppnås vid handledning av enbart seniora handledare. 
Exempelvis kan den relativt nydisputerade forskaren oftast förstå doktorandens situation 
bättre och därmed bidra med för doktoranden värdefull kunskap. Det kan även upplevas som 
lättare för doktoranden att kommunicera med den juniora forskaren eftersom det 
kunskapsmässiga avståndet inte är lika stort som till den seniora handledaren. Betydelsen av 
insatser för att hjälpa doktoranden igång med avhandlingsprocessen är även något som 
doktoranderna lyfter fram i sina svar. Flera av doktoranderna beskriver den inledande fasen av 
forskarutbildningen som relativt förvirrande och de efterfrågar därför större stöd från 
institutionen att hjälpa dem igång så inte allt för mycket tid går till spillo. En doktorand 
skriver bland annat att enligt honom bör handledaren ta en aktiv del i skrivandet av de första 
forskningsartiklarna. 

3.3 Arbets-/skrivfasen 

Vad gäller forskarutbildningens arbets-/skrivfas, inom vilken huvuddelen av forskningsarbetet 
genomförs, kan tre huvudspår identifieras i de svar och synpunkter som erhållits från 
handledarna och ämnesföreträdarna, nämligen 

 Handledning 

 Inskolning i den akademiska miljön 

 Nätverksbyggande 

Nedan följer en genomgång av de synpunkter som framkommit under utredningen i 
förhållande till dessa dimensioner. 

3.3.1 Handledning 

Inom institutionen ses en klar skillnad i forskningstradition mellan de samhällsvetenskapligt 
och ekonomiskt inriktade ämnesområdena å ena sidan, och de mer tekniskt inriktade 
ämnesområdena å andra sidan, där representanter från de förstnämnda lyfter fram och betonar 
vikten av t.ex. vetenskapsteoretisk- och metodvetenskaplig skolning, medan representanter 
från de sistnämnda lägger mycket mindre fokus, om ens något fokus alls, på dessa områden. 
Något som blivit uppenbart under den aktuella studien är att denna skillnad i 
forskningstradition även avspeglar sig i handledningspraktikerna, i det att de 
samhällsvetenskapligt- och ekonomiskt inriktade avdelningarna i mycket större grad använder 
sig av kollektiv handledning, med vilket här menas kollegial handledning vid återkommande 
seminarier, då det vid dessa tillfällen erbjuds goda möjligheter att diskutera exempelvis 
metodikrelaterade frågeställningar. 

Kollektiv handledning 
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Som ovan nämnts betonas framförallt den kollektiva handledningen av 
ämnesområden/avdelningar för vilka metodval är centrala inom forskningen. Vad gäller dess 
genomförande framhålls att den bygger på en kollegial lojalitet och ansvar med ”obligatorisk” 
närvaro och aktivt deltagande. Vidare betonas att den kollektiva handledningen ska ses som 
en möjlighet snarare än ett tvång, där den forskarstuderande som presenterar sitt material kan 
få en bred belysning av sitt arbete vilken inte begränsas till handledarnas specifika åsikter. En 
uppenbar ”fara” är dock att doktoranden kan uppfatta kommentarerna som spretiga vilket kan 
göra henne/honom rådvill. För att hantera detta kombineras därför ofta den kollektiva 
handledningen med en efterföljande individuell handledning, där handledarna hjälper till med 
en första bearbetning av de erhållna synpunkterna. Även sammanställning av s.k. lärpapper 
förekommer, där de viktigaste synpunkterna listas och skickas ut till deltagarna. Förutom att 
denna typ av handledning av förespråkarna anses ge bredare kunskaper och förbättrad 
helhetssyn kan den också, som påpekas av en avdelningsrepresentant, avlasta handledaren 
samt i ett oönskat fall till viss del täcka upp för en sämre fungerande individuell handledning. 

Individuell handledning 

Den typ av handledning som naturligtvis alltid måste finnas, nämligen den individuella 
handledningen, är den helt förhärskande typen av handledning inom institutionens klassiskt 
tekniska ämnesområden, där tämligen väldefinierade problem behandlas utifrån en strikt 
matematiskt naturvetenskaplig ansats. Något som i detta sammanhang ofta lyfts fram är den 
öppna dörrens strategi, där den forskarstuderande ”alltid” har möjlighet att komma in till 
någon av handledarna eller kollegorna för att ventilera någon uppkommen frågeställning. 

3.3.2 Inskolning i den akademiska miljön 

Som en del i det forskarprojekt som löper parallellt med forskningsprojektet, d.v.s. skapandet 
av den självständige, kritiskt tänkande och kreative forskaren, krävs att vederbörande skolas 
in i den akademiska miljön. Detta innefattar av naturliga skäl deltagande i det vetenskapliga 
arbetet inom avdelningen och institutionen, men också involvering i andra aktiviteter 
relaterade till undervisning, handledning och administration. 

Levande seminariekultur 

Som en viktig del inom institutionen och dess avdelningar återfinns forskningsseminarierna, 
där framförallt doktoranderna men även interna och externa seniorforskare presenterar sina 
arbeten. Den levande seminariekulturen (jfr diskussionen kring kollektiv handledning ovan) 
framhålls av många avdelningsrepresentanter som ett viktigt verktyg i den vetenskapliga 
skolningen, och är uppskattad av doktoranderna då dessa presentationer (såväl egna som 
andras) med tillhörande frågor och diskussioner ger värdefulla perspektiv på deras egna 
arbeten. Vidare ger seminarieverksamheten den forskarstuderande kunskaper i att 
kommunicera forskning samt i att argumentera och bemöta kritik. Intressant att notera är att 
en avdelningsrepresentant beskriver hur andelen accepterade papper steg kraftigt efter att en 
gemensam granskning av manus införts.  
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Den levande seminariekulturen kräver dock enl. avdelningsföreträdarna ett kollektivt ansvar, i 
det att doktoranderna gör som seniorkollegorna; om de sistnämnda tar lätt på 
seminarieverksamheten och uteblir gör även doktoranderna det. Vid små avdelningar kan 
oftast verksamheten hållas igång då det sociala trycket gör det svårare att utebli, medan det 
vid större avdelningar kan krävas mer planering och andra åtgärder. Som exempel på detta 
kan nämnas en strikt schemaläggning (en viss dag i veckan med given periodicitet) vilket 
underlättar planeringen, utnämning av en ansvarig (och då gärna en eldsjäl) som aktivt ser till 
att verksamheten flyter på samt ”morötter” i form av t.ex. doktorandpoäng. 

Vid vissa avdelningar där det visat sig svårt att hålla igång en seminarieverksamhet, har denna 
istället ersatts med ”ämnesdagar”, vilka ofta förläggs till någon plats utanför universitetet och 
som helt vigs åt presentationer samt tillhörande diskussioner. Även om dessa tillfällen av 
naturlighet ej blir så frekventa (typiskt två ggr per år), har de fördelarna av att vara fria från 
störande moment. Kombinerat med någon typ av studieresa, studiebesök, utflykt eller annan 
aktivitet har de också en social dimension i det att de, som en av ämnesföreträdarna uttryckte 
det, ”skapar en samhörighet och ger oss några gemensamma minnen”. 

Slutligen kan påpekas att en levande seminarieverksamhet är särskilt viktig för nya 
doktorander, då dessa snabbt behöver komma in i den akademiska miljön (se avsnittet ovan 
gällande inledningsfasen). 

Kunskap kring verksamheten 

En annan viktig aspekt av inskolningen i den akademiska miljön gäller kunskap kring hur 
verksamheten bedrivs. Aktiviteter som inkluderar förmedlandet av tyst kunskap kan i detta 
avseende vara mycket värdefulla. En avdelningsrepresentant beskriver vidare att en öppenhet 
inom avdelningen för alla frågor, förutom personalärenden, också bidrar till en bättre 
förståelse för verksamheten. 

Inom vissa avdelningar låter man doktoranderna successivt, men med total support, ta allt 
större del och ansvar i utveckling, planering, genomförande och uppföljning av kurser inom 
grundutbildningen, medan man inom andra avdelningar låter doktoranderna hjälpa till att 
handleda examensarbeten samt delta som observatörer vid andras handledningstillfällen. Ett 
mål med dessa aktiviteter kan vara att doktoranden, vid forskarutbildningens slut, ska kunna 
gå in och fungera som kursansvarig. En risk som lyfts fram inom doktorandgruppen är dock 
att allt för mycket andra aktiviteter på detta sätt kan åläggas den forskarstuderande, och att 
detta menligt påverkar forskarstudierna.  

3.3.3 Nätverksbyggande 

Nätverksbyggande, och dess betydelse för den forskarstuderande på såväl ett professionellt 
som socialt plan, är ett område som ständigt kommit upp under arbetet med den aktuella 
studien. Viktigt att notera är att detta nätverksbyggande kan ske på olika nivåer/arenor; lokalt, 
regionalt, nationellt samt internationellt, och då relaterat till såväl universitets- och 
forskarvärlden som industrin och samhället i övrigt. 
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Nätverksbyggande lokalt inom universitetet 

Nätverksbyggande inom universitetet självt och alla dess undernivåer (avdelningar, 
avdelningskluster, institutioner och fakulteter), och då speciellt skapandet av mötesarenor för 
forskarstuderande, är något som framförallt framhålls av doktoranderna själva som 
betydelsefullt. Inom sådana grupperingar kan den forskarstuderande få möjlighet att träffa 
andra i samma situation som hon/han själv och med dessa utbyta erfarenheter och diskutera 
uppkomna frågeställningar. Det som dock framhålls av doktorandgruppen är att det kan vara 
svårt för den enskilde doktoranden att ”hitta” dessa doktorandkollegor. Även om t.ex. 
institutionsgemensamma kurser är en aktivitet som främjar doktorandkontakter över 
ämnesområdesgränserna, efterlyses ett mer aktivt deltagande och stöttande från institutionens 
sida vad gäller detta. 

Nationellt nätverksbyggande inom forskarskolor 

Även om forskarskolor inte är något som explicit fokuserats på i föreliggande studie11, så 
framhåller såväl handledare som doktorander fördelarna med dessa vad gäller nationellt 
nätverksbyggande för den forskarstuderande12, och då inte bara med andra doktorander utan 
även med seniora forskare och andra representanter från såväl akademin som industrin och det 
övriga samhället. Det kan i detta sammanhang också noteras att omfattningen av aktiviteter i 
forskarskolorna ofta är stor vilket kan leda till att, som en doktorand beskriver det, 
nätverksbyggandet inom universitetet (se ovan) vare sig känns speciellt angeläget eller kan 
ges speciellt mycket tid. 

Praktik hos finansiären 

Vid externfinansierade projekt visar det sig ofta värdefullt att låta doktoranden göra ”praktik” 
hos finansiären (ofta någon industripartner). Förutom kännedom om den externa kontext till 
vilken forskningsarbetet är tänkt att bidra13, erhåller också den forskarstuderande på detta sätt 
ett värdefullt kontaktnät vilket hon/han kan dra nytta av under sitt forskningsarbete; genom att 
när som helst kunna ”lyfta luren” och direkt höra med t.ex. en erfaren industrikollega om hur 
någon tillämpning ser ut fås mycket värdefull input till projektet samtidigt som tid sparas. 

Internationellt nätverksbyggande 

Något som lyfts fram av avdelningsrepresentanterna är vikten av erfarenhet från 
internationella konferenser och vistelser på utländska lärosäten. Förutom nätverksskapandet 
inom kunskapsfältet samt deltagandet i den internationella vetenskapliga dialogen, framhålls i 
detta sammanhang som minst lika viktigt den motivation och sporrande effekt som denna typ 
av aktiviteter och erfarenheter oftast ger. 

                                                 
11 För en sådan studie, se Välkommen till nätverket- en utredning av erfarenheter kring forskarskolor vid IEI, 
http://www.iei.liu.se/forskarutbildning/forskarutbildningsaktiviteter/1.140743/ForskarskolorSlutrapport.pdf  
12 Andra positiva aspekter som framhålls är det rika kursutbud som ofta erbjuds/föreskrivs av forskarskolorna 
samt de goda möjligheterna för de forskarstuderande att tillägna sig en helhetsbild av det aktuella området. 
13 Denna kontextkunskap bidrar av naturliga skäl till den forskarstuderandes helhetsförståelse av projektet och 
hennes/hans förmåga att kommunicera sin forskning utåt. 
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3.4 Avslutningsfasen 

De svar som har inkommit från avdelningsrepresentanterna vid IEI antyder att fokus under 
den sista fasen av forskarutbildningen, den vi kallar avslutningsfasen, främst är riktat mot att 
kvalitetssäkra doktorandens arbete inför den kommande disputationen. I betydligt mindre 
grad, men ändå till viss del, verkar energi läggas på att diskutera och planera doktorandens 
fortsatta karriär efter examen. De dimensioner som kommer att presenteras under denna 
rubrik är alltså: 

 Inför disputation 

 Fortsatt karriär 

Nedan följer en genomgång av de synpunkter som framkommit under utredningen i 
förhållande till dessa dimensioner. 

3.4.1 Inför disputation 

De aspekter som avdelningsföreträdarna lyfter fram angående den avslutande fasen handlar 
till stor del om olika metoder att granska, stödja och förbereda doktoranden för den 
kommande disputationen. Processen innehåller tydliga inslag av kvalitetssäkring i det att 
handledarna/avdelningarna gör bedömningar av kvaliteten på doktorandens arbete och i 
förlängningen om doktoranden själv kan anses redo för disputation. Hur stödet och 
kvalitetssäkringen i praktiken genomförs varierar dock mellan institutionens avdelningar. 

Slutseminarium med extern opponent 

Flera avdelningar vid institutionen tillämpar en modell där doktoranden förväntas presentera 
sitt arbete vid ett avslutande seminarium cirka sex månader före en planerad disputation. 
Syftet med detta seminarium är att ordentligt gå igenom det avhandlingsmanus som har 
producerats till denna tidpunkt och att ge synpunkter på vad som bör åtgärdas inför den 
kommande disputationen. Seminariet syftar även till att kvalitetssäkra avhandlingen och ge en 
fingervisning om arbetet går att slutföra under den tidsperiod som återstår innan 
disputationen. Flera avdelningar, exempelvis Kvalitetsteknik och Statsvetenskap, bjuder in en 
extern opponent att ansvara för granskningen vid dessa slutseminarier. Det bör dock noteras 
att även övrig personal vid avdelningen förväntas delta vid slutseminariet och kommentera 
avhandlingsmanuset. Tanken bakom beslutet att använda externa opponenter är att de tillför 
ett annat perspektiv och därmed minskar risken för hemmablindhet. Valet av opponent ska 
bygga på personens kompetens inom området samt dennes förmåga att ge konstruktiv kritik. 
Detta är viktigt eftersom doktoranden inte främst förväntas försvara sin avhandling under 
slutseminariet, utan snarare ges en möjlighet att få konstruktiv kritik som kan hjälpa 
henne/honom att förbättra avhandlingsmanuset. Det är därför viktigt att slutseminariet hålls 
vid en sådan tidpunkt att doktoranden har möjlighet att bearbeta kommentarerna innan 
inlämning för tryck. Opponenten bör fokusera på att lyfta fram brister och styrkor i manuset 
samt ge konstruktiva förslag på åtgärder som skulle bidra till att förstärka texten. 

 17



Opponentens kommentarer ger även handledaren insikter om vad en annan senior forskare i 
fältet anser om doktorandens arbete, vilket förbättrar handledarens möjligheter att effektivt 
handleda doktoranden under den avslutande tiden. Intressent att notera i detta sammanhang är 
att även opponenten kan anses genomgå en lärandeprocess i samband med sitt opponentskap. 
Diskussionerna vid dessa slutseminarier ger opponenten insikter om hur forskarutbildningen 
bedrivs på andra lärosäten samt hur andra handledare resonerar kring forskarutbildning, vilket 
kan ge insikter om hur man kan utveckla och kvalitetssäkra den egna forskarutbildningen. 
Detta framhålls bland annat av en avdelningsrepresentant för Statsvetenskap som en god 
anledning till varför verksamma handledare ska ta uppdrag som slutseminarieopponenter. 

Slutseminarium med intern opponent 

Avdelningen Informatik har valt att tillämpa en annan form av slutseminarium när 
doktoranden har ett färdigt avhandlingsmanus. Istället för att bjuda in en extern opponent har 
de valt att använda en modell där alla i miljön förväntas delta vid seminariet eller lämna 
skriftliga kommentarer på manuset. Vid dessa sammankomster kan därför 10-15 personer 
närvara och 2-3 personer bli utsedda att ansvara för att kommentera varje enskilt kapitel 
medan handledarna förväntas ge övergripande kommentarer på hela manuset. Rollen som 
opponent roterar därmed runt bland deltagarna i rummet under seminariet och alla lyfter sina 
kommentarer gällande avhandlingens olika kapitel (monografier är den vanliga 
avhandlingsformen). Resultatet av seminariediskussionerna och de skriftliga kommentarer 
som lämnas i samband med seminariet analyseras sedan av doktoranden och handledaren och 
leder till fram till en plan för färdigställandet av avhandlingen. Avdelningsföreträdare för 
Informatik menar att denna modell tenderar att resultera i många fler synpunkter och 
perspektiv än man uppnår genom att förlita sig på en extern opponent som ensam ska granska 
helheten.  

Handledarkollegium 

I vilken mån avhandlingen går igenom ytterligare kontrollstationer före disputation varierar. 
Avdelningen Företagsekonomi använder sig av en kvalitetssäkringsmodell där 
avhandlingsmanuset förväntas diskuteras vid ett handledarkollegium cirka tre månader innan 
det går till tryck. Vid detta seminarium deltar endast seniora forskare vid avdelningen 
tillsammans med handledarna. Doktoranden får inte själv medverka. Syftet med seminariet är 
att igen granska avhandlingsmanuset och komma med eventuella avslutande förslag på 
förbättringar, vilka ska vara konkreta och genomförbara på den tid som finns kvar. 
Handledarkollegiet ger även utrymme för att internt ventilera eventuell kritik som kan finnas 
mot avhandlingen, och som inte alltid är konstruktiv för doktoranden att ta del av. Seminariet 
utmynnar i ett kollegialt beslut om avhandlingen kan gå vidare till disputation eller inte och 
om avhandlingen anses mogen för publikation ställer sig hela avdelningen bakom det beslutet. 
Det är därför handledarna mer än doktoranden som står inför prövning vid detta seminarium 
och om kollegiet beslutar att avhandlingen kan gå upp till disputation har handledaren ett 
avdelningsstöd i det beslutet. Handledarkollegiet bidrar till ett kollektivt ansvarstagande av 
forskarutbildningen och en granskning av inte bara doktorandens arbete utan även 
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handledarens avsikt att släppa en avhandling till tryck. För doktoranden ger även ett positivt 
besked från handledarkollegiet en signal om att avhandlingen har tillräcklig kvalitet för att 
försvaras vid en disputation. Detta kan bidra till att minska den oro som doktoranden känner 
inför sitt offentliga försvar.   

Handledaren avgör 

En avslutande modell som används vid institutionen, och då främst inom de tekniska 
ämnesområdena, bygger på ett stort handledaransvar samt extern granskning vid 
publikation/konferens. Inom dessa forskningsmiljöer skrivs avhandlingarna i 
sammanläggningsform och eftersom artiklarna/konferensbidragen genomgår peer-review 
granskning inför publicering eller under presentationer vid konferenser anses det inte finnas 
samma behov av intern eller extern granskning vid ett slutseminarium. När doktoranden 
bedöms ha författat en tillräcklig mängd artiklar och/eller konferensbidrag, som har 
genomgått det granskningsförfarande som följer med publikation eller framläggning vid 
konferens, läggs de ihop till en avhandling på handledarens inrådan och sedan går 
avhandlingen till tryck. Doktoranden förväntas därmed inte att lägga fram något 
avhandlingsmanus vid något avslutande seminarium i dessa forskningsmiljöer utan beslutet 
tas i hög grad via en dialog mellan handledare och doktorand medan kvalitetssäkringen till 
stor del består av den granskning som artiklarna redan genomgått. 

3.4.2 Fortsatt karriär 

Som tidigare diskuterats ska forskarutbildningen bidra till två övergripande målsättningar, 
nämligen produktionen av ett bidrag till den inomvetenskapliga utvecklingen samt fostrandet 
av en självständig forskare som kan ta kvalificerade arbetsuppgifter både inom och utom 
akademin. Dessa målsättningar ryms inom vad vi kallar forskningsprojektet och 
forskarprojektet. Stora delar av det kvalitetssäkringsarbete som genomförs inom institutionen 
under avslutningsfasen fokuserar på att säkerställa att forskningsprojektets målsättning har 
blivit uppfylld medan forskarprojektet inte utsätts för samma uppföljning. Institutionen har 
sedan ett antal år ställt krav på att alla handledare ska hålla ett karriärsamtal med sina 
doktorander inför disputationen men detta är inget som framhålls i svaren från 
avdelningsrepresentanterna. Vid samtal med några av dem framkommer det dock att sådana 
samtals hålls men att det råder osäkerhet från handledarnas sida angående innehållet och 
syftet med dessa samtal. 

Detta förhållande är oroväckande men troligtvist inte unikt för IEI. Högskoleverkets 
undersökning Doktorandspegeln 2008 ger en ännu dystrare bild av i vilken mån doktorandens 
framtid diskuteras som ett led i forskarutbildningen. Enligt Högskoleverket angav över 60 
procent av doktoranderna att sådana samtal hålls i liten utsträckning eller inte alls.14 Det finns 
därför anledning att misstänka att en liknande bild råder vid IEI och det skulle i sådana fall 
rimma illa med statsmaktens önskemål att lärosätena ska bidra till att förbereda doktoranderna 
för ett yrkesliv efter disputation (se även Bilaga A).  

                                                 
14 Högskoleverket, 2008, Doktorandspegeln 2008, Rapport 2008:23 R, s. 57 
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Det finns starka inomvetenskapliga drivkrafter för att värna kvaliteten på de 
avhandlingar och den forskning doktoranderna producerar. Detta är positivt och 
nödvändigt. Uppmärksamhet måste samtidigt riktas på hur väl forskarutbildningen 
förbereder för den arbetsmarknad som står till buds efter examen, samt på ett effektivt 
utnyttjande av tid och resurser.  

Majoriteten av de forskarutbildade arbetar utanför universitet och högskolor. Det 
är viktigt att lärosätena har en bild av vart de disputerade tar vägen efter examen och till 
vilka arbetsuppgifter, som ett underlag för planering och utveckling av utbildningen 
samt för den enskilde doktorandens vägledning om vilka karriärmöjligheter som finns. 
Det bör vara ett självklart inslag i forskarutbildningen att tänkbara framtidsplaner 
diskuteras bl.a. när den individuella studieplanen utformas och uppdateras.15 

En diskussion om betydelsen av att tydliggöra doktorandernas framtida karriärmöjligheter 
samt lärosätenas ansvar att bidra till karriärvägledning har nyligen aktualiserats i SULF-
tidningen Universitetsläraren, vilket kan ses som ett försök att öka medvetenhet om detta 
problemområde.16 

4 Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt ämnar vi kort sammanfatta och diskutera de resultat och insikter som har 
genererats genom studien gällande kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen vid 
IEI. Inventeringen av på institutionen förekommande arbetssätt och metoder för 
kvalitetssäkring av forskarutbildningen syftar till att synliggöra och sprida positiva 
erfarenheter, men vi anser att det även finns slutsatser att dra av utredningen som kan vara 
värda att presentera. Vidare ämnar vi här lyfta fram några ytterligare aspekter på 
forskarutbildningen som avdelningsrepresentanter (handledare och ämnesföreträdare) samt 
doktorander tagit upp i studien, men som inte direkt kunnat sorteras in under någon av de tre 
forskarutbildningsfaserna. Det bör noteras att de slutsatser som presenteras i detta avsnitt av 
naturlighet speglar våra egna åsikter och tolkningar av studiens resultat. Återigen vill vi också 
poängtera att syftet med arbetet inte är att i en förlängning införliva alla avdelningar i en 
gemensam forskarutbildningsmodell, och att vi här endast önskar lyfta fram och tydliggöra de 
områden som vi anser bör prioriteras av institutionen i det fortsatta kvalitetssäkringsarbetet. 

4.1 Centrala områden i det framtida kvalitetsarbetet på institutionen 

Det är vår uppfattning att avdelningsrepresentanterna vid institutionen är medvetna om 
forskarutbildningens allmänna kvalitetsmål och att de mer eller mindre aktivt försöker 
säkerställa att dessa uppnås. Ett antal områden har dock under bearbetningen av utredningens 
resultat framstått som särskilt centrala i arbetet mot att ytterligare stärka kvaliteten på 
institutionens forskarutbildning. Dessa är 

 Mottagande och information 

                                                 
15 Prop. 2004/05:80, ’Forskning för ett bättre liv’, s. 131 
16 Dackling, Martin, 2010, ’Doktorandens karriär behöver tydliggöras’, Universitetsläraren, Nr. 6, s. 28  
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 Doktorandernas sociala miljö 

 Delaktighet i en levande forskningsmiljö 

 Kontinuerlig karriärplanering 

Nedan följer en redogörelse för varför vi menar att dessa fyra områden är betydelsefulla för 
det fortsatta kvalitetssäkringsarbetet på institutionen. 

4.1.1 Mottagande och information 

Utredningen har visat att flertalet avdelningsrepresentanter betonar betydelsen av att hjälpa 
nyanställda doktorander in i forskarutbildningen. Tyvärr verkar dock inte det arbete som i 
dagsläget bedrivs vara tillräckligt, då ett genomgående tema i doktorandsvaren är just att de 
upplever att introduktionen till forskarutbildningen inte är tillräcklig. Flera doktorander vittnar 
om hur de, vid en tillbakablick, känt att den första tiden kunnat göras mindre förvirrande och 
oklar samt på samma gång mer effektiv. De menar vidare att den första tidens förvirring 
innebär att mycket tid går förlorad och att osäkerheten bidrar till en försämrad arbetsmiljö. 

Som tidigare nämnts anordnar institutionen en introduktionsdag för nyanställda doktorander i 
ett försök att slussa dem in i verksamheten, men flera av de doktorander som lämnat svar till 
oss menar att den information som lämnas under dessa dagar inte är tillräcklig. De efterfrågar 
också ofta en mer praktisk och avdelningsspecifik information. Dessa önskemål kan dock vara 
svåra att tillmötesgå i samband med en institutionsgemensam introduktionsdag eftersom 
denna samlar en bredare grupp doktorander. Kritiken bör inte tolkas som att 
introduktionsdagen saknar funktion utan det handlar mer om att doktoranderna även vill ta del 
av information som mer direkt påverkar dem i deras arbete på avdelningarna. Det bör alltså 
vara en god idé att mer fokuserat undersöka vad doktoranderna upplever saknas i den 
nuvarande introduktionsdagen och utifrån detta arbeta vidare med frågan. 

En metod som vi tror skulle kunna hjälpa nyanställda doktorander att bättre införskaffa 
avdelningsspecifik och praktiskt användbar information är att nyttja äldre doktorander på 
avdelningarna som mentorer för nya doktorander. Detta är ett system som redan idag 
tillämpas av ett antal avdelningar, som exempelvis Kvalitetsteknik och Mekanisk Värmeteori 
och Strömningslära. Som nämndes tidigare upplevs det oftast som lättare av yngre 
doktorander att prata med äldre doktorandkollegor än med sina handledare om diverse 
problem. Äldre doktorander är därför väl lämpade för att bistå nyanställda doktorander under 
inledningsfasen med grundläggande information om hur olika praktiska moment bäst 
hanteras. 

En annan metod för att bistå nyanställda doktorander under inledningsfasen som institutionen 
bör överväga är att sammanställa någon form av lokal doktorandhandbok, då en sådan 
efterfrågas bland våra informanter. Doktoranderna är i sina svar positiva till en eventuell 
framtagning av en lokal doktorandhandbok. Denna handbok skulle fyllas med information om 
institutions forskarutbildning och fungera som en källa för information för doktoranderna. Det 
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finns redan andra lärosäten, exempelvis Luleå Tekniska Universitet, som redan framgångsrikt 
använder sig av doktorandhandböcker och dessa skulle kunna fungera som förebilder vid 
utarbetningen av IEI:s doktorandhandbok.  

Doktorandportalen är ett instrument som generellt uppskattas av doktoranderna men under 
utredningens gång har det även uppdagats kritiska synpunkter på dess utformning och den 
information som hittills gjorts tillgänglig där. Detta leder oss till att tro att det finns utrymme 
för att förbättra portalen och därmed även institutionens möjligheter att sprida information ut 
till doktoranderna. Innan detta arbete inleds bör dock en undersökning genomföras för att 
kartlägga vilka ytterligare önskemål som doktoranderna har på doktorandportalen.   

4.1.2 Doktorandernas sociala miljö 

Vi anser att det finns anledning för institutionen att fortsätta arbetet med att förbättra 
doktorandernas sociala miljö under forskarutbildningen. Citatet som presenterades tidigare i 
studien, där en doktorand uttryckte sitt missnöje över att känna sig ensam och utlämnad under 
forskarutbildningen, är tyvärr en allt för vanligt förekommande kritik. Vi ser detta som tecken 
på brister i doktorandernas arbetsmiljö, vilket i förlängningen kan bidra till en försämrad hälsa 
och produktivitet. Ytterligare tecken på att doktoranderna upplever sin sociala miljö som 
bristfällig kan hämtas från universitets doktorandenkät 2008 där det framkom att 54 procent 
av doktoranderna vid institutionen inte känner tillhörighet till institutionen, att 48 procent 
känner sig ensamma i sin forskarutbildning och att 31 procent upplever negativ stress som 
påverkar även utanför arbetsplatsen. Dessa siffror visar med all tydlighet att känslorna av 
ensamhet, stress och utsatthet har spridning bland institutionens doktorander och därmed inte 
kan betraktas som problem hos endast några enstaka individer. 

Institutionen känner till resultaten från doktorandenkäten 2008 och har med en rad åtgärder 
försökt förbättra doktorandernas sociala miljö. Forskarutbildningsrådet, där handledar- och 
doktorandrepresentanter från institutionens fem kluster ingår, kan utgöra en viktig part i detta 
sammanhang. Rådet spelar idag en aktiv roll i arbetet med att förbättra institutionens 
forskarutbildning bland annat genom att initiera institutionsgemensamma doktorandkurser. 
Dessa kurser är designade för att attrahera doktorander från flera ämnen inom institutionen 
och förhoppningen är att de, förutom att effektivisera viss ämnesområdesgemensam 
utbildning, även ska bidra till att öka samhörigheten mellan doktorander från olika ämnen. 
Forskarutbildningsrådet har även initierat ett antal utredningar i syfte att bistå institutionens 
fortsatta förbättringsarbete. Denna rapport, Inspireras av andra, är resultatet av en av dessa.  

Försök har även gjorts att stödja skapandet av ett doktorandnätverk på institutionen. Syftet 
med detta nätverk skulle vara att bidra till ökad social samhörighet bland institutionens 
doktorander genom bl.a. anordnandet av olika sociala tillställningar. Doktoranderna menar 
dock i sina svar att doktorandnätverket ännu inte har tagit form, och att de få aktiviteter som 
hittills genomförts är resultatet av enskilda doktoranders initiativ. Doktoranderna efterfrågar 
därför ett större stöd från institutionen i formeringen av ett doktorandnätverk. Vi anser att ett 
sådant stöd bör ges eftersom ett sådant nätverk kan fungera som ett effektivt instrument för att 
förbättra doktorandernas sociala miljö. Genom nätverket skulle de få en kanal för kontakt 
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över avdelningsgränserna, och en arena där de kan dryfta upplevda problem med varandra. 
Nätverket skulle därmed bidra till att bryta den ensamhet och utsatthet som doktoranderna 
tenderar att vittna om. Ett fungerande doktorandnätverk skulle även kunna bidra till att bättre 
synliggöra eventuella brister i institutionens verksamhet samt fungera som en naturlig 
dialogpartner för institutionsledningen angående forskarutbildningen. Exakt hur institutionens 
stöd skulle kunna ta sig uttryck kan diskuteras, men vi anser det viktigt att nätverket ges ett 
tillräckligt stöd såväl initialt som kontinuerligt för att verksamheten ska kunna bli livskraftig. 
En sådan finansiering skulle också signalera att institutionen anser att nätverket har betydelse 
för verksamheten, och att den fullt ut och aktivt tar ansvar för doktorandernas situation. 

4.1.3 Delaktighet i en levande forskningsmiljö 

Ett annat arbetssätt för att minska doktorandernas känsla av ensamhet och samtidigt bidra till 
kvalitetssäkringen av forskarutbildningen är att göra doktoranderna delaktiga i en levande 
forskningsmiljö. Olika metoder kan användas för att uppnå detta. Doktoranderna kan 
exempelvis göras till en del av en forskargrupp och arbeta i nära samarbete med annan 
forskande personal på avdelningarna. Denna form av forskningssamarbete tenderar till att 
skapa naturliga forum för kunskapsutbyte och diskussion vilket, förutom den rent 
vetenskapliga skolningen, även kan bidra till att minska känslan av ensamhet och utsatthet. Vi 
tror även att medverkan i en forskargrupp och samarbetet där med andra mer etablerade 
forskare ökar doktorandens möjlighet att snabbt socialiseras in i sin forskarroll. 

Flera avdelningar vid IEI bedriver en intern seminarieverksamhet där doktoranderna 
uppmuntras att presenteras sitt pågående arbete. Dessa seminarier ger doktoranderna ökade 
möjligheter att få feedback på sitt arbete, samt att diskussionerna kring andra forskares 
arbeten bidrar till deras kunskapsutveckling. Seminarieverksamheten bidrar med detta till en 
inskolning av doktoranderna i vetenskaplig tradition. En väl fungerande seminarieverksamhet 
kan även ge en kontinuerlig kvalitetskontroll och, i de fall där den individuella handledningen 
av någon anledning inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, tillhandahålla en feedback till 
doktoranden som kan mildra denna brist. En svårighet kan dock vara att locka tillräckligt 
många deltagare till dessa seminarier. Med en liten personalstyrka är det ofta svårt att finna 
tider när alla kan delta och seminarierna blir snabbt lidande om delar av personalen inte kan 
medverka på grund av andra åtaganden. Vi anser dock, i konsensus med flera 
avdelningsföreträdare, att det krävs ett kollektiv ansvarstagande på avdelningen för att 
säkerställa en levande seminariekulturen. Samtliga av avdelningens medarbetare måste 
förmås att känna ett gemensamt ansvar att delta och en strikt schemaläggning där utrymme 
reserveras för de interna seminarierna kan bidra till ökad närvaro. Vi är även positiva till olika 
former av ”morötter”, som exempelvis doktorandpoäng eller timmar, för att ytterligare 
markera vikten av aktivt deltagande. 

Seminarieverksamhet kan även bedrivas i samarbete med andra avdelningar inom klustret 
eller med liknande ämnen på andra lärosäten. Avdelningarna kan också anordna så kallade 
”ämnesdagar”, där en heldag vigs åt presentationer samt tillhörande diskussioner. Det 
utredarna anser vara viktigt i detta sammanhang är att seminarier anordnas på något sätt och 
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att doktoranderna därmed ges möjlighet att presentera sitt pågående arbete och få konstruktiv 
kritik. Av samma anledning är det även viktigt att doktoranderna uppmuntras och ges stöd till 
att resa till nationella och internationella forskningskonferenser. På de flesta avdelningar är 
detta redan en etablerad del av forskarutbildningen men det förtjänar dock att nämnas i detta 
sammanhang.  

4.1.4 Kontinuerlig karriärplanering 

Ett område som utredningsgruppen anser bör lyftas fram kontinuerligt under 
forskarutbildningen är karriärplanering. Även om ett karriärsamtal ska hållas en viss tid innan 
planerat datum för licentiatseminarium resp. disputation, och även om vissa ämnesområden 
som tidigare nämnts ”skolar in” doktoranden i det allmänna arbetet på avdelningen, så är 
dessa insatser knappast tillräckliga. Om t.ex. den forskarstuderande under studietiden får 
insikten att hon/han skulle vilja fortsätta sin bana inom akademin, så är detta en sak som kan, 
och bör, få en direkt påverkan på den fortsatta planeringen av arbetet. Några sådana aspekter 
är att 

 mer fokus kan behöva läggas på vetenskaplig meritering, d.v.s. publicering– 
en monografi kanske inte är rätt avhandlingsform (se även nedan) 

 den pedagogiska meriteringen blir nu mer central; inte bara ska den forskarstuderande 
göra ett gott jobb i sin undervisning, utan hon/han måste också kunna visa upp en 
välfylld pedagogisk portfölj, inkluderande såväl formella kurser som erfarenhet av 
undervisning och handledning 

 erfarenheter från avdelningsrelaterade aktiviteter, såsom t.ex. kurs- och 
undervisningsplanering samt ansökningsskrivning, blir mer centrala 

 ansökan om bidrag för t.ex. en forskarassistenttjänst måste göras i tillräckligt god tid 
innan disputation, för att kunna ha en sådan tjänst ledig för den nye doktorn att söka 

Om istället den forskarstuderande ser en framtid utanför akademin, behöver kanske istället 
mer vikt läggas på samverkan och kontakter med aktuell part, såsom t.ex. industri eller 
myndighet. Likaså finns det anledning för avdelningarna att i större grad hjälpa doktoranderna 
med att synliggöra de kunskaper som erhållits under forskarutbildningen på ett sätt som är lätt 
att kommunicera utanför akademin. Avdelningarna bör även bidra till en kartläggning av var 
tidigare doktorander har hamnat efter disputation och stödja doktoranderna att inhämta de 
färdigheter som kan anses vara värdefulla vid ett yrkesliv utanför akademin. Ett sådant 
agerande skulle bidra till att bättre förbereda doktoranderna för att ta kvalificerade arbeten 
utanför akademin. 

Sammantaget anser utredarna att doktoranderna kontinuerligt måste medvetandegöras om 
dessa frågor, och att de ska uppmuntras att ta upp och diskutera dem med handledare och 
ämnesföreträdare. Lämpligtvis sker det förstnämnda via såväl den individuella handledningen 
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som via riktade seminarier på institutionsnivå (och då organiserade av forskarutbildningsrådet 
i samverkan med ett doktorandnätverk). 

4.2 Framtida utmaningar; extern påverkan på forskarutbildningen vid institutionen 

Förutom de områden och frågeställningar som redovisats i Avsnitt 3 (Resultat), samt som 
diskuterats ovan, vill vi här även ta tillfället i akt och presentera ett par andra områden som 
informanterna i studien lyft fram som väsentliga, och som berör någon form av extern 
påverkan på forskarutbildningen vid institutionen. Då vår bedömning är att dessa samt 
liknande frågeställningar förmodligen kommer att accentueras allt mer, utgör de också 
utmaningar som framgent måste kunna hanteras. Innan vi går in på dessa, kan det dock vara 
på sin plats att kortfattat nämna något om de övriga intressentprojekt som kan löpa parallellt 
med det forskningsprojekt och det forskarprojekt (det senare representerande utvecklingen till 
forskare) som doktoranden är huvudperson i. Dessa parallella projekt utgör också grunden till 
den externa påverkan som enligt oss och våra informanter kan förekomma.  

4.2.1 Andra intressentprojekt 

De frågeställningar och de resultat som fram tills nu har presenterats och diskuterats i denna 
text, har uteslutande berört doktoranden, och dennes produktion av forskningsresultat och 
kunskap (vad vi kan kalla forskningsprojektet) samt dennes utveckling till en självständig, 
kreativ och kritiskt tänkande forskare (vad vi kan kalla forskarprojekt, se ovan). Helt klart 
finns ett antal andra intressenter, med egna önskemål och agendor, knutna till det aktuella 
forskningsprojektet. Vi kan här notera 

 Handledaren/na 
Det formellt primära målet i dessa aktörers handledarprojekt är naturligtvis att bistå 
doktoranden i hennes/hans forsknings- och forskarprojekt, där de erhållna resultaten 
inte bara ska kvalitetsgranskas vid disputationen utan också ska svara upp mot vad 
som utlovats vid ansökan om medel. Utöver detta återfinns i bakgrunden ett 
meriteringsmål, vad gäller såväl publicering som handledning, vilket inte bara 
påverkar framtida karriärmöjligheter utan även lönesättningen. Slutligen finns också 
förhoppningsvis ett önskemål att som handledare utvecklas i just handledningssysslan. 

 Bidragsgivaren 
Bidragsgivaren har av naturliga skäl också ett stort intresse av att doktorandens 
forsknings- och forskarprojekt löper enligt planerna, då detta öppnar upp för 
användbara resultat resp. möjlig framtida kvalificerad arbetskraft. Detta 
bidragsgivarprojekt inkluderar också en ekonomisk aspekt, nämligen att se till att 
forskningen bedrivs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt samt att den inte 
divergerar mot för finansiären mindre intressanta frågeställningar. Denna typ av 
kontroll sker ur bidragsgivarens synvinkel mest effektivt via kontinuerligt 
återkommande styrgruppsmöten och avrapporteringar. Genom att dessutom i 
projektbeskrivningen inkludera ett antal milstolpar och leverabler, så minimeras också 
ur finansiärens synvinkel risken för ointressant forskning. 

 25



 Universitetet 
Även universitetet har ett intresse i de individuella forskningsprojekten, då den statliga 
finansieringen under senare år till viss del börjat baseras på publicerings- och 
citeringssiffror. Vidare är det av vikt att kunna visa upp starka forskningsmiljöer för 
att erhålla såväl enskilda externa anslag som större riktade forskningssatsningar. 
Gruppen nyblivna doktorer vid universitetet utgör också en viktig rekryteringsbas för 
framtidens forskare och undervisande personal. Slutligen har också forskningen en 
viktig roll vad gäller möjligheterna att bedriva högre utbildningar av god kvalitet samt 
att locka duktiga studenter till desamma. 

Naturligtvis har även andra intressenter såsom t.ex. statsmakten kunnat identifieras och 
diskuteras i listan ovan. Hur man än väljer att göra, blir det dock ändå uppenbart att 
intressesamstämmigheter och intressekonflikter av nödvändighet kommer att uppstå, och att 
dessa i större eller mindre omfattning kan komma att påverka såväl doktorandens forsknings- 
som forskarprocess. Som nämnts ovan kommer vi här att kort ta upp ett par sådana 
frågeställningar, men vill för framtiden råda institutionen att låta göra en mer genomgående 
analys. 

4.2.2 Handledarmeritering och finansiärskrav – risk för curlinghandledning 

Som nämndes ovan kan intressesamstämmigheter och intressekonflikter i större eller mindre 
omfattning komma att påverka såväl doktorandens forsknings- som forskarprocess. Ett sådant 
exempel, vilket flaggats för under vår undersökning, gäller risken för vad vi kan kalla 
curlinghandledning, d.v.s. att stödet av doktoranden under forskarutbildningen blir för kraftig 
och att doktoranden därmed inte utvecklar de egenskaper som krävs för att kunna bedriva 
självständig forskning. En faktor som kan påverka i denna riktning är handledarens eller 
handledarnas önskemål om frekvent publicering med tillhörande meritering. Om dessutom det 
aktuella forskningsprojektet är ett hårt uppstyrt externfinansierat projekt med många 
leverabler är risken uppenbar att handledarna alltför mycket kommer att agera projektledare 
istället för just handledare, och därför kommer att åsidosätta doktorandens forskarprojekt, 
d.v.s. dennes utveckling till självständiga forskare. Uppenbart är även att universitetet självt, 
via dess krav på de enskilda institutionerna om ökad publicering och citering, indirekt 
påverkar i denna riktning. 

4.2.3 Publicerings- och citeringskrav– har monografin någon framtid? 

Den ökande fokuseringen på publicering och citering som återfinns i den akademiska världen, 
vilken påverkar medelstilldelningen till lärosätena och som i mångt och mycket används som 
måttstock för den enskilde forskarens framgång, riskerar att få en indirekt, men uppenbar, 
effekt på avhandlingens form. Som ovan diskuterades kan det vara bättre för en 
forskarstuderande som vill göra karriär inom akademin att skriva en 
sammanläggningsavhandling. Om man till detta lägger statsmaktens krav på universiteten 
gällande publicering och citering, finns det anledning att undra vilken plats som monografin 
har i denna utveckling? Utredarna ser nämligen en viss risk att valet av avhandlingsform 
framöver inte enbart har sin grund i en ämnestradition och i en dialog mellan de enskilda 
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handledarna och berörd doktorand utan att tilldelningssystemet kan flytta upp beslutet på 
institutions- eller universitetsnivå. Kan universiteten fortsättningsvis tillåta ett val av 
avhandlingsform som baseras på vetenskaplig lämplighet och individuell preferens eller 
kommer bedömningen att göras utifrån rent ekonomiska överslag? Utredarna ser med oro 
fram mot en sådan utveckling eftersom monografin som publikationsform har många fördelar. 
Det är en publikationsform som exempelvis ger utrymme till breda och djupgående analyser 
som är svåra att i sin helhet lyfta fram i vetenskapliga artiklar. Av bland annat den 
anledningen är monografin den vanligaste formen av avhandling hos vissa ämnen och fyller 
en viktig funktion i deras vetenskapstradition. Sammanläggningsavhandlingen har även den 
sina fördelar och utredarna vill inte argumentera för den ena eller den andra formen av 
avhandling. Snarare är ambitionen att belysa ett noterat problem med de publicerings- och 
citeringskrav som i allt högre grad ställs på universiteten och avdelningarna, samt varna för en 
utveckling som skulle kunna få konsekvenser för hur vetenskaplig forskning bedrivs inom 
institutionen. Denna fråga bör därför enligt oss utredare ges en genomgående analys. 
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Bilaga A - Ökat fokus på kvalitet 

Det kvalitetsarbete vid IEI som utredningen är en del av kan kopplas vidare till en generell 
trend inom svensk högre utbildning där betoningen av kvalitet har blivit allt mer påtaglig. 
Globaliseringsprocessen har medfört en allt starkare internationell konkurrens och det har 
blivit allt tydligare att satsningar på utbildning och kunskap är bland de viktigaste faktorerna 
för att ett land ska kunna hävda sig i denna konkurrens. I en internationell jämförelse tillhör 
Sverige ett av de länder som i ekonomiska termer satsar mest på utbildning och forskning. 
Forskarutbildningen är i detta hänseende av en strategiskt viktig betydelse enligt regeringen 
eftersom utbildningen både representerar det högsta steget i utbildningsväsendet men även 
fungerar som det första steget in i en forskarkarriär. Forskarutbildningen är vidare 
betydelsefull eftersom den bidrar till utveckling och förnyelse inte bara inom den högre 
utbildningen och forskningen utan även i samhället i stort. Den kompetens som utvecklas 
under forskarutbildningen ger förbättrade möjligheter att utveckla, tillvarata och sprida ny 
kunskap inom samhällets alla sektorer. Tillgången av en högutbildad och kreativ arbetskraft är 
exempelvis av stor betydelse för att näringslivet ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Det är 
med denna argumentation som regeringen i en rad utredningar och propositioner17 under 
senare år betonat betydelsen av att forskarutbildningen vid landet lärosäten håller högsta 
möjliga kvalitet. 

Målen för regeringens forskningspolitik ligger fast. Sverige ska vara en ledande 
kunskaps- och forskarnation där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet. 
Sverige ska vara ett av världens mest FoU-intensiva länder, vilket kräver fortsatt stora 
insatser av både staten och näringslivet. All forskning ska hålla hög kvalitet och 
forskningssatsningarna ska rymma både bredd och specialisering. För att upprätthålla 
svensk forsknings starka internationella position behöver fortsatta satsningar göras på 
forskning och forskarutbildning.18  

Den svenska satsningen på utbildning och kunskap speglas bland annat i det ökande antalet 
forskarstuderande. Under de senaste decennierna har antalet forskarstuderande expanderat 
kraftigt från att 1980 ha omfattat cirka 12 000 aktiva doktorander till att idag omfatta cirka 18 
000 doktorander. Denna kraftiga ökning har medfört nya utmaningar för de lärosäten som 
bedriver forskarutbildning. Utbildningen är dessutom resurskrävande och regeringen anser att 
det är av vikt att resurserna används på rätt sätt. 

Forskarutbildningen i Sverige bedrivs huvudsakligen vid universiteten men sedan 1998 finns 
en möjlighet för högskolor att utfärda forskarexamen inom ramen för fyra breda 
vetenskapsområden (eller att erhålla generell examensrätt efter utnämning till universitet). Det 
uttalade syftet med möjligheten att få examensrätt inom vissa vetenskapsområden har varit att 
uppmuntra högskolorna att profilera sig och samla sina forskningsresurser för att på så sätt 
utveckla sin verksamhet. Regeringen bedömer dock idag att reformen inte har fått önskad 
                                                 
17 SOU 2004:27. ’En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt’; Prop. 2004/05:80. 
’Forsknings för ett bättre liv’; Prop. 2008/09:134. ’Forskarutbildning med profilering och kvalitet’ 
18 Prop. 2004/05:80. ’Forsknings för ett bättre liv’; Prop. 2008/09:134. ’Forskarutbildning med profilering och 
kvalitet’, s. 9 
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effekt utan att många högskolor snarare har breddat sin verksamhet och att högskolornas 
förmåga att bedriva forskarutbildning inte har granskats tillräckligt. För att säkra kvaliteten på 
forskarutbildningen vill regeringen därför se över det rådande systemet och sträva mot en 
koncentration av forskningsresurserna. Detta är enligt regeringen nödvändigt om Sverige ska 
kunna stärka sin internationella konkurrenskraft. 

På grundläggande och avancerad nivå finns sedan tidigare ett nationellt 
kvalitetssäkringssystem där Högskoleverket har en central roll i att samordna och genomföra 
granskningar av lärosätenas förmåga att uppnå de kvalitetsmässiga krav som ställs för 
examensrätt. Lärosäten som efter dessa granskningar bedöms ha allvarliga brister i sin 
utbildningskvalitet kan förlora examensrätten. Forskarutbildningen har däremot inte ställts 
under samma granskning utan kvalitetssäkringen har byggt på en inomvetenskaplig 
granskning, främst genom offentliga disputationer och fakultetsnämndernas 
kvalitetsgranskningar, samt genom regeringens möjlighet att begränsa examensrätten för 
forskarutbildningen till vissa lärosäten. Om Högskoleverket har funnit brister som inte 
åtgärdas inom forskarutbildningen har verket endast kunnat påpeka dessa brister för 
regeringen som sedan kunnat besluta om indragning av examensrätt. Detta vill nu regeringen 
ändra på genom att skärpa kvalitetsgranskningen av forskarutbildningen både i samband med 
att tillstånd ges samt genom löpande utvärderingar. Regeringen förespråkar en modell där 
forskarutbildningen ska underkastas en liknande löpande extern kvalitetsgranskning som 
redan genomförs av universitetsutbildningar på grundläggande och avancerad nivå. Om det 
vid granskningen framkommer att det råder bristande kvalitet i forskarutbildningen kan det 
medföra en indragen examensrätt. Högskoleverket skulle i detta avseende bemyndigas att 
fatta sådana beslut. 19 

Regeringen vill även förstärka kopplingen mellan resurstilldelning och kvalitet. Från och med 
2009 används ett resurstilldelningssystem för lärosätenas fasta forskningsresurser som bygger 
på att delar av resurserna fördelas utifrån kvalitetskriterier. Syftet med reformen är att införa 
en mekanism som belönar lärosäten som gör strategiska satsningar och kan uppvisa starka 
forskningsmiljöer. Systemet är även tänkt att sätta krav på de lärosäten som av hävd har haft 
stora fasta resurser att inte vila på sina lagrar utan de förväntas också aktivt arbeta för att 
profilera sig och säkra kvalitetn vid lärosätet för att inte riskera minskade anslag och 
begränsad examensrätt.20 

Förutsättningar för en kvalitativ forskarutbildning 

Regeringen går inte in i detalj på vilka förutsättningar som krävs för att en forskarutbildning 
ska anses vara kvalitativ men betonar betydelsen av att den samlade forskningsmiljön runt 
forskarutbildningen är utvecklad och håller god kvalitet. Enligt regeringen innebär det att 
lärosätena måste kunna erbjuda en bred och högkvalitativ forskningsmiljö med den bredd, 
kunskap och stabilitet som bland annat behövs för att doktoranderna ska kunna utveckla ett 
samspel med andra doktorander, samt få tillgång till goda handledningsresurser och ett brett 
                                                 
19 Prop. 2008/09:134, ss. 12-13 
20 Prop. 2008/09:134, Forskarutbildning med profilering och kvalitet, s. 12-13; SOU 2007:81, Resurser för 
kvalitet, s.  
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kursutbud. Miljön ska därmed uppvisa en bredd och omfattning i både antalet individer samt 
ämnesmässig kompetens. Forskningsmiljöer som är starkt beroende av enstaka externa 
finansiärer eller av enstaka forskningsledare kan i dessa sammanhang ifrågasättas eftersom de 
riskerar att inte kunna erbjuda den stabilitet som behövs för det långsiktiga åtagande som det 
innebär att anta doktorander.21 

Kvalitetssäkringssystem för forskarutbildning 

Uppdraget att utarbeta ett tydligare kvalitetssäkringssystem för forskarutbildningen har 
regeringen gett till Högskoleverket. I rapporten Kvalitetsutvärdering för lärande presenterar 
Högskoleverket sitt förslag på hur kvalitetsutvärderingar av högskoleutbildningar ska gå till.22 
Förslaget är främst framtaget för att användas på grundläggande och avancerad nivå men 
verket menar att även en liknande logik kan tillämpas vid kvalitetsgranskningar av 
forskarutbildningar. Högskoleverket skriver i sin rapport att lärandemål och läranderesultat 
bör stå i fokus för utvärderingen men att ett strikt resultatperspektiv inte är lämpligt på grund 
av den individualiserade karaktären hos forskarutbildningen. Förutsättningarna för att bedriva 
utbildning på forskarnivå kommer dock att tas hänsyn till. Exakt hur detta kommer att 
tillämpas på forskarutbildningen är oklart i Högskoleverkets förslag. Mycket talar dock för att 
processen skulle bygga på någon form av självvärdering och extern granskning i form av 
platsbesök och peer review bedömningar. 

Regeringen motsatte sig dock delar av Högskoleverkets förslag i propositionen Fokus på 
kunskap – kvalitet i den högre utbildningen. Enligt regeringen innebär Högskoleverkets 
förslag en granskningsmodell som inte står i linje med Regeringens strävan efter ökad 
autonomi för universitet och högskolor. Det framgår dock att utbildning på forskarnivå inte 
berörs av de meningsskiljaktigheter angående utvärderingsmodellen som Regeringen 
argumenterar för i propositionen. Högskoleverket uppmanas istället att som tidigare löpande 
utvärdera forskarutbildningen.23 

Kvalitetsarbete vid Linköpings universitet 

Betoningen av kvalitet är även tydlig i diverse strategidokument vid Linköpings universitet. 
Universitetets övergripande forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 2009-2012 gör 
gällande att lärosätets ambition är att bli ”ett universitet med internationell lyskraft som är en 
drivkraft i en kosmopolitisk kunskapsregion”.24 Enligt universitetsstyrelsen uppnås denna 
ambition bland annat genom att visa excellens, ta ansvar, bygga styrka och skapa effektivitet. 
Forskarutbildningen beskrivs i strategin som viktig både för den verksamhet som bedrivs 
inom universitetet men även för näringslivet och övriga samhällssektorer. Strategin saknar 
dock ett mer utförligt resonemang om hur forskarutbildningen ska kvalitetssäkras. 

                                                 
21 Prop. 2008/09:134, Forskarutbildning med profilering och kvalitet, s. 36-37 
22 Högskoleverket, 2009, Kvalitetsutvärdering för lärande, Högskoleverkets förslag till nya 
kvalitetsutvärderingar för högskoleutbildningar, Rapport 2009:25R 
23 Prop. 2009/10:139, Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen, s. 25 
24 Linköpings universitet, 2007, Universitets forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 2009-2012, Dnr 
LiU 502/07-60 
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Detta resonemang återfinns istället i LiUs övergripande kvalitetsutvecklingsprogram för 
arbetet att säkra och utveckla kvalitetn inom grund- och forskarutbildningen. 
Universitetsstyrelsen lyfter specifikt fram tre kvalitetsinstrument i 
kvalitetsutvecklingsprogrammet: den individuella studieplanen, enkäter riktade till 
forskarstuderande och kollegial granskning. Den individuella studieplanen anses av central 
betydelse för att förtydliga och därmed bidra till att förstärka formerna för 
forskarutbildningen. Fakultetsstyrelserna, i samarbete med institutionsstyrelserna, har därmed 
i uppdrag att fortsätta sitt arbete för att förbättra kvaliteten på både studieplanernas innehåll 
och formerna för deras uppföljning och revidering. LiU skickar även ut en speciell 
doktorandenkät vartannat år med syfte att inhämta de forskarstuderandes åsikter om sin 
situation. Enkäterna ligger sedan till grund för handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar på 
olika nivåer inom universitetet. Slutligen betonas även betydelsen av kollegial granskning i 
form av en aktiv seminariekultur, 60 procents seminarium, presentationer av texter vid 
nationella och internationella konferenser samt publiceringar i peer-review baserade journaler.  

Universitetsstyrelsen noterar att förutsättningarna för forskarutbildningen skiljer sig åt mellan 
de olika fakulteterna men menar att det finns gemensamma områden som behöver förstärkas 
inom alla fakulteterna. Bland annat skriver universitetsstyrelsen att informationen om 
forskarutbildningen bör förbättras så att presumtiva sökande lättare kan få en bild av 
verksamheten. Rekryteringsprocessen måste bli mer transparent och rättssäker, företrädesvis 
genom breda utlysningar. Introduktionen av nya doktorander bör förbättras och universitetet 
måste bli bättre på att ge information om forskarutbildningskurser. Handledningens kvalitet 
lyfts fram som ett område där fakulteterna och institutionerna måste utveckla sina strategier 
och principer. Universitetsstyrelsen tillstår att dessa frågor inte har enkla lösningar, men att de 
är prioriterade i fakulteternas arbete för att säkra forskarutbildningens kvalitet. 
Universitetsstyrelsen skriver även att kvalitetsprogrammet har som ambition att lägga en 
grund för en kultur där man lär av varandra och som bidrar till en systematisk utveckling och 
förbättring av kvaliteten i universitetets verksamhet.25 Det är just en sådan utveckling som 
denna utredning ämnar bidra till genom att inventera och synliggöra de metoder och arbetssätt 
som används vid IEIs olika forskningsmiljöer för att kvalitetssäkra forskarutbildningen. 

                                                 
25 Linköpings universitet, 2008, Kvalitetsutvecklingsprogram för utbildning, LiU-2008/02058 
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Bilaga B 

B.1 E-mail text (utskickat vid två tillfällen, 090917, 091019) 

Till avdelningsrepresentanterna, huvudhandledare samt biträdande handledare vid IEI, för 
vidare diskussion inom resp. avdelning 

Forskarutbildningsrådet vid IEI har beslutat att under hösten 2009 genomföra en inventering 
av angreppssätt och metoder för kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen inom 
institutionen. Ambitionen är att fånga upp goda exempel på hur forskarutbildning bedrivs 
inom IEI, samt att sammanställa och förmedla dessa erfarenheter. Inventeringens resultat 
kommer att presenteras i samband med institutionens forskarutbildningsdag den 8:e december 
samt i en rapport som färdigställs under vårterminen 2010.  

Med anledning av denna inventering önskar vi att inventeringens frågeställningar diskuteras 
och redovisas ämnesområdesvis via e-mail till undertecknade senast fredagen vecka 43 (23 
oktober). För mer information om inventeringen hänvisar vi till bifogat dokument. 

Vi ser fram emot att ta del av era erfarenheter! 

Med vänliga hälsningar 

Kjell Simonsson (kjell.simonsson@liu.se) Rickard Mikaelsson (rickard.mikaelsson@liu.se) 
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B.2 Bifogat dokument 

Till avdelningsrepresentanterna, huvudhandledare samt biträdande handledare vid IEI, 
för vidare diskussion inom resp. avdelning 

Inspireras av andra- en inventering av metoder för 
kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen vid IEI 

Forskarutbildningsrådet vid IEI har beslutat att under hösten 2009 genomföra en inventering 
av angreppssätt och metoder för kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen inom 
institutionen. Ambitionen är att fånga upp goda exempel på hur forskarutbildning bedrivs 
inom IEI, samt att sammanställa och förmedla dessa erfarenheter. 

Projektarbetet, som på Forskarutbildningsrådets uppdrag kommer att utföras av 
undertecknade, är tänkt att presenteras vid IEI’s forskarutbildningsdag den 8:e december 
2009, och planeras att under våren 2010 mynna ut i en rapport med exempel på aktiviteter 
som kan stärka forskarutbildningen. Det är viktigt att notera att arbetet vare sig syftar till att 
kontrollera eller i förlängningen harmonisera forskarutbildningen inom institutionen utan att 
det, som ovan beskrivits, enbart är tänkt att ge inspiration och näring till att vidareutveckla 
och stärka forskarutbildningsprocessen inom avdelningarna. 

Vad vi önskar få av Er 

Vad vi i ett inledande skede önskar få av Er (avdelningsvis) är en beskrivning av Era goda 
idéer, erfarenheter och metoder från forskarutbildningen. Ni behöver naturligtvis inte relatera 
Era svar till vare sig styrdokument gällande forskarutbildningen eller till litteraturen inom 
området. Dock tror vi att det kan vara fruktbart att i Era beskrivningar utgå från att 
forskarutbildningen består av olika faser och processer, se t.ex. http://130.236.35.10/proposte. 
Även om sådana uppdelningar av naturliga skäl bättre kan passa att beskriva vissa discipliner 
än andra, finns säkerligen alltid delar i dem som är relevanta och som kan användas för att 
sätta in separata forskarutbildningsaktiviteter i ett större sammanhang. 

Vi tror även det kan vara givande att fundera kring hur vi arbetar med de målsättningar som 
kan kopplas till forskarutbildningsprocessen, som till exempel hur vår forskarutbildning 
bidrar till den forskarstuderandes utveckling mot fördjupade ämneskunskaper och ett 
självständigt, kritiskt och kreativt tänkande samt hur forskarutbildningen bidrar till samhällets 
behov av kvalificerad arbetskraft. 

Projektets genomförande och tidplan 

Vårt önskemål är att inventeringens frågeställningar diskuteras och redovisas 
ämnesområdesvis med svar per e-mail senast fredag vecka 43. Efter en genomgång av det 
insända materialet, kommer vi att kontakta några av Er för vidare diskussion under veckorna 
45 – 47. Materialet sammanställs sedan och presenteras, som tidigare nämnts, vid IEI’s 
forskarutbildningsdag den 8/12 (vecka 50) samt i skriftlig form under våren 2010. 
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Ser fram emot att få ta del av Era erfarenheter 

Mvh 

Kjell Simonsson (Hållfasthetslära), kjell.simonsson@liu.se 
Rickard Mikaelsson (Statsvetenskap), rickard.mikaelsson@liu.se 
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Bilaga C 

C.1 E-mail text, kallelse till seminarium (utskick vid tre tillfällen; 100211, 100218, 
100223) 

Hej! 

Under hösten 2009 genomförde vi en utredning på uppdrag av forskarutbildningsrådet vid IEI 
som ämnade att inventera vilka metoder och erfarenheter de olika forskningsmiljöerna på 
institutionen hade angående kvalitettssäkring av forskarutbildningen. Målsättningen för 
inventeringen var att försöka belysa och sprida positiva erfarenheter samt väcka frågan till 
allmän diskussion. 

I ett första skede valde vi att gå ut till avdelningsrepresentanterna, samt huvud- och 
bihandledare vid de olika forskningsområdena. Vi gjorde detta för att försöka fånga 
erfarenheterna från den personal som är ansvarig för verksamheten. De svar som samlades in 
låg till grund för de slutsatser som vi presenterade i samband med forskarutbildningsdagen 
den 8 december 2009, se bifogade dokument. 

Vi vänder oss nu till Er som doktorander vid IEI för att infoga Era erfarenheter och 
synpunkter i denna utredning. Vad anser Ni bidrar till en kvalitativ forskarutbildningen? Vilka 
positiva erfarenheter har Ni med Er från Er avdelning? Är det något som Ni känner skulle 
kunna förbättra och förstärka forskarutbildningen vid IEI? Utgångspunkten för diskussionen 
kan anses vara det material som redan inhämtas, men vi är även intresserade av att finna nya 
dimensioner som inte uppmärksammats ännu. Se detta som en chans att bidra till utvecklingen 
av forskarutbildningen vid IEI! 

Hur kommer då detta att hanteras rent praktiskt? Vi har tänkt oss en öppen 
seminariediskussion i ACAS den 26 februari klockan 13.15. Utgångspunkten för diskussionen 
kommer att vara en kortare presentation av de slutsatser vi redan dragit varvid vi sedan lämnar 
möjligheten till Er att kommentera och lägga till. Alla nu verksamma doktorander vid IEI är 
välkomna att medverka. 

Vi skulle dock uppskatta om Ni anmälde Ert intresse att medverka under seminariet senast 
den 23 februari. Anmälan gör Ni till rickard.mikaelsson@liu.se 

Med vänliga hälsningar 

Kjell Simonsson & Rickard Mikaelsson 
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C.2 Bifogat dokument 

Till doktorander vid IEI 

Inspireras av andra- en inventering av metoder för 
kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen vid IEI 

Forskarutbildningsrådet vid IEI beslutade under hösten 2009 att genomföra en inventering av 
angreppssätt och metoder för kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen inom 
institutionen. Ambitionen är att fånga upp goda exempel på hur forskarutbildning bedrivs 
inom IEI, samt att sammanställa och förmedla dessa erfarenheter. 

Projektarbetet, som på Forskarutbildningsrådets uppdrag utförs av undertecknade kommer att 
under våren 2010 mynna ut i en rapport med exempel på aktiviteter som kan stärka 
forskarutbildningen. Det är viktigt att notera att arbetet vare sig syftar till att kontrollera eller i 
förlängningen harmonisera forskarutbildningen inom institutionen utan att det, som ovan 
beskrivits, enbart är tänkt att ge inspiration och näring till att vidareutveckla och stärka 
forskarutbildningsprocessen inom avdelningarna. 

Vad vi önskar få av Er 

I ett inledande skede av studien vände vi oss till avdelningarnas avdelningsrepresentanterna 
samt verksamma handledare vid IEI för att få deras åsikter om goda idéer, erfarenheter och 
metoder från forskarutbildningen. I ett andra steg vände vi oss till Er doktorander. Då vi vet 
att några av Er inte hade möjlighet att närvara vid seminariet vi genomförde, och då Era 
synpunkter är viktiga för oss, vill vi igen gå ut till Er med ett önskemål om att få ta del av Era 
synpunkter och erfarenheter gällande forskarutbildningen vid IEI; denna gång dock via e-mail 
svar. Vi tror att det kan vara fruktbart om ni i Era svar utgår från att forskarutbildningen 
består av olika faser och processer, se t.ex. http://130.236.35.10/proposte. Även om sådana 
uppdelningar av naturliga skäl bättre kan passa att beskriva vissa discipliner än andra, finns 
säkerligen alltid delar i dem som är relevanta och som kan användas för att sätta in separata 
forskarutbildningsaktiviteter i ett större sammanhang. 

Vi tror även det kan vara givande att fundera kring hur vi arbetar med de målsättningar som 
kan kopplas till forskarutbildningsprocessen, som till exempel hur vår forskarutbildning 
bidrar till den forskarstuderandes utveckling mot fördjupade ämneskunskaper och ett 
självständigt, kritiskt och kreativt tänkande samt hur forskarutbildningen bidrar till samhällets 
behov av kvalificerad arbetskraft. 

Projektets genomförande och tidplan 

Vårt önskemål är att få ta del av Era synpunkter per e-mail senast onsdagen 31 mars. Era 
svar kommer sedan att sammanställas och inkluderas i den skriftliga rapport som är under 
utarbetande samt lyftas till vidare diskussion med ämnesföreträdarna vid IEI 

 Ser fram emot att få ta del av Era erfarenheter 
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Mvh 

Kjell Simonsson (Hållfasthetslära), kjell.simonsson@liu.se 
Rickard Mikaelsson (Statsvetenskap), rickard.mikaelsson@liu.se 

 37

mailto:kjell.simonsson@liu.se
mailto:rickard.mikaelsson@liu.se


Bilaga D 

D.1 E-mail text, önskan om skriftliga svar (utskick vid två tillfällen; 100316, 100325) 

Hej igen! 

I mitten av februari fick ni ett mail från oss där vi bad er anmäla er till ett seminarium för att 
diskutera metoder och erfarenheter angående kvalitettssäkring av forskarutbildningen vid IEI. 
Då vi vet att några av Er inte hade möjlighet att närvara vid seminariet vi genomförde, och då 
Era synpunkter är viktiga för oss, vill vi igen gå ut till Er med ett önskemål om att få ta del av 
Era synpunkter och erfarenheter gällande forskarutbildningen vid IEI; denna gång dock via e-
mail svar. 

Vad anser Ni bidrar till en kvalitativ forskarutbildningen? Vilka positiva erfarenheter har Ni 
med Er från Er avdelning? Är det något som Ni känner skulle kunna förbättra och förstärka 
forskarutbildningen vid IEI? Se detta som en chans att bidra till utvecklingen av 
forskarutbildningen vid IEI! 

Vi skulle uppskatta om Ni kunde skicka era kommentarer via e-mail till oss senast den 31 
mars. Svaren skickas till rickard.mikaelsson@liu.se 

Med vänliga hälsningar 

Kjell Simonsson & Rickard Mikaelsson 
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D.2 Bifogat dokument 

Till doktorander vid IEI 

Inspireras av andra- en inventering av metoder för 
kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen vid IEI 

Forskarutbildningsrådet vid IEI beslutade under hösten 2009 att genomföra en inventering av 
angreppssätt och metoder för kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen inom 
institutionen. Ambitionen är att fånga upp goda exempel på hur forskarutbildning bedrivs 
inom IEI, samt att sammanställa och förmedla dessa erfarenheter. 

Projektarbetet, som på Forskarutbildningsrådets uppdrag utförs av undertecknade kommer att 
under våren 2010 mynna ut i en rapport med exempel på aktiviteter som kan stärka 
forskarutbildningen. Det är viktigt att notera att arbetet vare sig syftar till att kontrollera eller i 
förlängningen harmonisera forskarutbildningen inom institutionen utan att det, som ovan 
beskrivits, enbart är tänkt att ge inspiration och näring till att vidareutveckla och stärka 
forskarutbildningsprocessen inom avdelningarna. 

Vad vi önskar få av Er 

I ett inledande skede av studien vände vi oss till avdelningarnas avdelningsrepresentanterna 
samt verksamma handledare vid IEI för att få deras åsikter om goda idéer, erfarenheter och 
metoder från forskarutbildningen. I ett andra steg vände vi oss till Er doktorander. Då vi vet 
att några av Er inte hade möjlighet att närvara vid seminariet vi genomförde, och då Era 
synpunkter är viktiga för oss, vill vi igen gå ut till Er med ett önskemål om att få ta del av Era 
synpunkter och erfarenheter gällande forskarutbildningen vid IEI; denna gång dock via e-mail 
svar. Vi tror att det kan vara fruktbart om ni i Era svar utgår från att forskarutbildningen 
består av olika faser och processer, se t.ex. http://130.236.35.10/proposte. Även om sådana 
uppdelningar av naturliga skäl bättre kan passa att beskriva vissa discipliner än andra, finns 
säkerligen alltid delar i dem som är relevanta och som kan användas för att sätta in separata 
forskarutbildningsaktiviteter i ett större sammanhang. 

Vi tror även det kan vara givande att fundera kring hur vi arbetar med de målsättningar som 
kan kopplas till forskarutbildningsprocessen, som till exempel hur vår forskarutbildning 
bidrar till den forskarstuderandes utveckling mot fördjupade ämneskunskaper och ett 
självständigt, kritiskt och kreativt tänkande samt hur forskarutbildningen bidrar till samhällets 
behov av kvalificerad arbetskraft. 

Projektets genomförande och tidplan 

Vårt önskemål är att få ta del av Era synpunkter per e-mail senast onsdagen 31 mars. Era 
svar kommer sedan att sammanställas och inkluderas i den skriftliga rapport som är under 
utarbetande samt lyftas till vidare diskussion med ämnesföreträdarna vid IEI 

 Ser fram emot att få ta del av Era erfarenheter 
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