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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-04-26

S 17 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut, Styrelsen beslöt att utse \William Rosengren att jämte mötesordforande
justera dagens protokoll.

S 18 FASTSTÄLTANDE AV DAGORDNING

Beslut: Sryrelsen godkende foredragningslistan.

Under sammanträdet bytte punkt 10 och11 plats med varandra.

S 19 FÖREGAENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerat sammanträdesprotokoll 2019 -02-08 : Bilaga $ 1 9

Beslut: Protokollet lades ad acta.

S 20 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport - 26 april2019: Bilaga $ 20

Efter kortare diskussion om formen for rektors rapporr framkom att sryrelsen

är nöjd med nuvarande format och presentation. Delrapport från vicerektor for
digitalisering kommer till nästa styrelsemöte.

Beslut: Rektors rapport lades ad acta.

s 21 ANMÄLNTNGAR

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga g 21

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

s 22 MEDDETANDEN
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s24

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-04-26

NED LÄGGNING AV F ORSKARUTBILDNINGSAMNET BYGGNAD S -
KONSTRUKTION

Föredragande: Annika Mårtensson

Dnr U 2019l116 Bilaga23

Beslut: Sryrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner

forskarutbildningsämnet Byggnadskonstrukti onl Bui lding S cience

(TEABKF0O), enligt allmänna studieplanen dnr U 20181675,

enligt bilaga, med beslut dnr U 2019l116.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSAMNET RISK OCH SÄKER-
HET/SYSTEM SAFETY OCH INRÄTTANDE AV FORSKARUTBILDNINGS-
ÄVNET RISK OCH SÄKERHET/RISK AND SAFETY

Föredragande: Annika Mårtensson

Dnr U 20191164 och U 20191168 Bilaga $ 24

Beslut: Sryrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner

Forskarutbildningsämnet Risk och säkerhetl Systems S&ry
(TEVBRF10), enligt allmänna studieplanen dnr U 20181675,

enligt bilaga 1, med beslut dnr U 20191164.

Scyrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar därefter att inrätta
forskarutbildningsämnet fu sk och säkerhe tl Ris k and Safetl'

(TEVBRFI1) som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt

fastställa den allmänna studieplanen dnr U 20191168, enligt bilaga2.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-04-26

NEDLÄGGNING AV F ORSKARUTBILDNINGSAMNENA
FÖRBRÄNNINGSMoToRER, KRAFTVERKSTEKNIK, STRÖMNINGS-
TEKNIK OCH VÄRMEÖVERFÖRING SAMT INRÄTTANDE AV
F ORSKARUTBILDNINGSÄMNET ENERGIVETENS KAPER

Föredragande: Annika Mårtensson
Dnr U 20I9lI}t och dnr U 20191170 Bilaga g 25

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner
forskarutbildningsämnena Förbränningsmotor er I Com bustion

Engines (TEMVKFFB), Krafwerksteknik/ Th ermal Power Engineering
(TEMVKF KV), S trömn in gs tekn ik I F lu i d M e c h ani cs (T EMMVF S T)
samt Värmeöverforing I Heat Transfer (TEMMVFO0) enligt allmänna

studieplanen (dnr U 20181675), enligt bilaga 1, med beslut dnr
u 20r9lt0r.

Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar därefter att inrätta
forskarutbildningsämnet Energive tenskaper I Energt S cienc es

(TEMCOOOQ som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt

åstställa den allmänna studieplanen dnr U 20191170, enligt bilaga2.

Denna punkt lorklarades omedelbart justerad.

INFORMATION OM UKÄS UryÄRDERING AV UTBILDNING PÅ
F O RSKARNIVA INOM PRO DUKTIONSTEKNIK, ARBETSVETEN-
SKAP OCH ERGONOMI

Föredragande: Viktor Öwall Bilaga $ 26

Rektor informerade sryrelsen om UKÄs uwärdering av utbildning på
forskarnivå inom produktionsteknik, arbersvetenskap och ergonomi. Två
forskarutbildningsämnen inom LTH, Maskinelement och Maskinkonstruktion
har fått bristande kvalitet i uwärderingen. Uwärderingsresultatet var väntat och
har diskuterats med prefekt på institutionen lor maskinteknologi och
institutionen for designvetenskaper. Uwärderingen kan ligga till grund för
vidare genomgångar av LTHs forskarutbildningsämnen och verka drivande for
arbetet.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t9-04-26

PROGRAMUTBUD OCH DIMENSIONERING AV UTBILDNINGS-
PTATSER LTH

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga g 27

Annika presenterade programutbud och dimensionering For LTH vt 2019.
Kort diskussion om bl.a. antalet program och dess for- och nackdelar,

alternativ med program med öppen ingång, hur väjer ungdomar idag och olika
mätetal som man skulle kunna använda. Styrelsen efterlyser fortsatt arbete mot
ett alltmer systematiskt underbyggande av besluten om dimensionering av

LTHs program, vilket ska presenteras for sryrelsen årligen i samband med att
rektors beslut om dimensioneringstalen läggs fram.

Sammantaget var man överens om en mjuk ökning av bl.a. Tekniskt basår och

fler studenter på masterprogrammen. Definitivt antagningstal kommer att
beslutas av rektor i början av juni.

S 28 RAPPORT FRAN TLTH

Föredragande: Maria Gunnarsson

Maria informerade kort från Teknologkåren. Bland annat har man nu valt nya

heltidare. Under året S'ller kären 35 år och Kårhuset 25 är, vilket kommer att
firas på olika sätt. Ny kårstatus ansöks om inom kort via Lunds universitets
styrelse för de komman de tre åren. Man har också sammanställt ett remissvar

om STRUT (U 2017:05 Sryr- och resursutredningen (Strut)) dar man inte är

helt överens om yttrandet med LUS, som skriver en egen inlaga. Diskussioner
fors också om doktorandombudsmannen, där man har vissa

meningsskill aktigheter.

s 29 EV. ÖVzucT

Rektor informerade kort i frågan om LTHs doktorsring, om sryrelsens

uppåttning att kunna skaffa ringen oavsett om man blivit promoverad eller ej.

Sryrelsen delade uppåttningen ett det ska räcka med att ha doktorerat för att
kunna köpa ringen.

Rektor påminde även om våra hedersdoktorsforeläsningar den 23 maj.
Välkomna att anmäla er till dessa!
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-04-26

UPPFÖLJNING OCH ATGARDSLISTA INFÖR KOMMANDE
SAMMANTRI|.DEN

S 31 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden forklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Beatrice Nordlöf

Forskningsfokus och forskningsinfrastruktur
Internationalisering.
Bokslut tertial 1 och prognos 1.

T

\William Rosengren

r0l6
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t9-02-08

S 1 UTSEENDE AVJUSTERINGSPERSON

Styrelsen beslöt att utse Filippa de Laval ât jämte mötesordfürande
justera dagens protokoll.

S 2 FASTSTALLq.NDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen godkande föredragningslistan.

Punkt 9 Promotor togs direkt efter punkt 6

S 3 TÖNPCAPNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

J usterat sammanträdesprotokoll 20 1 8 -12-1 4 : Bilaga $ 3

Beslat: Protokollet lades ad acta.

S 4 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport - 8 februari 2019: Bilaga $ 4

Beslut: Rektors rapport lades ad acta.

S 5 ANÀ4I|LNINGAR

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga S 5

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

Beslut:

MEDDEIANDENs6

Presentation av ny doktorandrepresenranr, \Øilliam Rosengren.

filL
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-02-08

S 7 UTSEENDE AV PROMOTOR 2019

Föredragande: Viktor Öwall
Dnr P 201816255

Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar am urse professor

RolfJohansson dll promotor Êor LTH 2019.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

S A BESLUT OM REVIDERING AVARBETS- OCH DELEGATIONSORDNING

Föredragande: Jacob Branting
Dnr STYR 201917 Bilaga $ 8

Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att arbetsordning
for LTH fortsatt ska genomgå årlig revision. På förekommen

anledning kan arbetsordningen genomgå en större revidering.

Nu reviderad arbetsordning träder i kraft Il3 2019.

S 9 FASTSTÄLTANDE AV BOKSLUT 2018

Föredragande: Karolina Isaksson

Bilaga S 9

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att fastställa

Bokslutet for 2018.

S 10 SAMVERKANSFOKUS, NÄRINGSLIV OCH SAMHALLE

Föredragande: CharlottaJohnsson Bilaga g 10

E)L
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t9-02-08

Charloma informerade och redogjorde for arbetet med fokus samverkan, bland
annat med utgångspunkt från LTHs strategiska plan och visionen
" Tillsammans utforskar och skapar vi till nytta for världen". Speciellt belystes

Si-2 LTH strategiskt partnerskap, 53-1-3 Vidare-, uppdrags- och
samverkansutbildning, 54-1 Innovationskultur, S5-1 Studentorganisationer
och S5-4 LTF{ 2032.

UTREDNINGEN LUøSVS (BRUNNSHÖC) S¡VT ARBETET INOM
LU FUTURA

Föredragande: Knut Deppert Bilaga $ 11

Knut presenterade arbetet med LU vid Brunnshog (Science Village) samt

arbetet som tankesmedjan LU Futura gör. Man välkomna idéer som man vill
att LU Futura ska ta upp.

VERKSAMHETS PI.-AN T Ö N NNBT SAMT NTBNTO P PLING F RÄN
rÖNnCaBNDE ÅR.

Föredragande: Viktor Öwall Bilaga $ 12

Rektor informerade sryrelsen om arbetet med LTHs verksamhetsplan. Under
ledningens strategidagar i januari månad arbetades en uppdatering fram. Där
togs även fram övergripande frågor som år särskild ryngd under de wå
kommande åren; LTHs profilering, digitalisering, Campusurvecklingen och
SVS/Brunnshög.

S 13 RAPPORT FRÄN TLTH

Föredragande: Marcus Bäcklund

Marcus informerade kort från Teknologkåren. Bland annat ska man åter söka

kårstatus vilket görs var tredje år. Man håller även på med att översätta samdiga

lär
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-02-08

sryrdokument till engelska samt kartlägga forskarutbildningen och dess

doktoranders situation.

s 14 EV. ÖVRrcT

Rektor informerade kort om status for beslut om avdelningsforeståndare. Ett
forslag är framtaget och just nu håller man på att forsöka a fram forslag som
passâr både LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.

Nästa möte är styrelsens inrernat 25-26 april2019. Där kommer sryrelsen

bland annât aft folja upp de längre perspekdven och LTHs profilering. Skicka
gärna in input och tankar på e-post till sryrelseordforande.

Kanslichefen meddelade att datum für sista sryrelsemötet 2019 är väl tidigt for
att ekonomiavdelningen ska hinna ta fram budgetunderlag.

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att flytta sryrelsemötet

från den 5ll2 úll den t6lI2 klockan 12-16.

s15 UPPFÖLJNING OCH ATGÄRDSLISTA INFÖR KOMMANDE
SAMMANTRÁDEN

25-2614: Styrelseinternat.

Övergripande organisation, verksamhetsuweckling

och effektivitet.

Digitalisering.

Ej tidsatt Studentutbyte och internationell strategidiskussion.

Samhällspåverkan, framtidsscenario, riktade
anslag, påverkan o hot mot vision 2020 -hlur
ligger vi till?

{åu
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S 16 SAMMANTRADET AVSLUTAS

Ordforanden fü rklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Beatrice Nordlof

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-02-08

T
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Rektors rapporter till SLTH 26 april 2019 
 
Rektor Viktor Öwall 
 
Våren börjar övergå i sommar detta femte år av min rektorsperiod. Mycket är en 
fortsättning på det pågående arbetet men mycket nytt kommer också in under tiden. 
 
Viktiga frågor    

• LTHs nya organisation kom på plats 1 maj 2016. Med en mandatperiod på 3 
år innebär detta en ny besättning 1 maj 2019. Denna är i stort sätt på plats 
med någon enstaka vakans och ett introduktionsmöte kommer att hållas för 
utbildningsorganisationen den 3 maj. 

• En av våra viktigaste frågor är att se till att våra program håller hög kvalité och 
ger studenterna en slagkraftig utbildning. Programöversyn och 
kvalitetssäkring är ett led i dessa frågor. LTH behöver i större utsträckning 
skapa en atmosfär som drivs av nytänkande och entusiasm för 
programutveckling. Detta kommer att vara ett tema för introduktionsmötet 
nämnt i föregående punkt. 

• Digitalisering fortsätter ligga högt på agendan och diskussioner förs även 
inom LU hur vi kan samarbeta mer.  

• CEE, Center for Engineering Education, har utvärderats av externa 
sakkunniga och en rapport kommer att levereras inom kort till LTH. 
Diskussion förs även inom LU hur högskolepedagogiska verksamheter kan 
dra nytta av varandra. 

• Arbetet med campusutvecklingen går framåt. Vi ser renoveringen av M-huset 
och Kårhuset som viktiga projekt men även den generella Campus 
utvecklingen. Finansieringen och planeringen av en flytt till Brunnshög står 
naturligtvis högt på agendan men ligger i dagsläget inte på LTHs bord men vi 
är naturligtvis inblandade. 

• Uppföljande möte har hållits i god anda med Malmö Universitet.  
• Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kommer på besök till LU den 10 maj. 

 
Händelser, möten, resor, etc av vikt 

• Sen sist 
o 11/2: Besök Univ. Toronto med LU 
o 12-15/2: University Day etc i Washington DC med LU 
o 16-20/2: Forskningskonferens ISSCC i San Fransisco 

 

 

1 

 

REKTORSRAPPORT 



 
 
 2 

o 26/2: lunch med utvärderingsgruppen för CEE. 
o 28/2: Möte med Trafikverket om vår högskoleingenjörsutbildning 

mot järnväg på Trafikverksskolan i Ängelholm. Från LTH Viktor 
Öwall och Annika Mårtensson. 

o 1/3: presentera LTH på Rotary Grand Lund, första gången den nya 
presentationen används till positivt mottagande. 

o 6/3: NanoLund strategidag 
o 7/3: WASP styrelsemöte 
o 8/3: deltagande i kick-off för forskarskolan Compute som drivits av 

N-fak som LTH stödjer sedan 2019. 
o 15/3: deltagande i LTH kanslis medarbetardag. 
o 18/3: möte mellan LU och TetraPak om strategiskt samarbete. 
o 19/3: samverkansmöte med Ericsson 
o 20 och 22/3: föreläsning på NMT dagarna om LTH. 
o 20/3: Möte med Akademiska Hus om utvecklingsprojekt. Positivt 

men skall fortfarande konkretiseras. 
o 20/3: Innovationsafton organiserat av LU Innovation. 
o 24-28/3: Kinaresa om stipendieavtal med CSC (Chinese Scholarship 

Council). Flera andra möten med bland annat Beihang University 
där vår Kina-inriktning genomförs.  

o 29/3. Möte med Per Sandberg på Sandberg development. 
o 3/4: Välkomsthälsning på Her Tech Future (tidigare Flickor på 

Teknis). 
o 4/4: Möte på TFHS om framtida utbildningar. 
o 9/4: Lunch med sektionsordförande TLTH. Från LTH rektor och 

prorektor. 
o 10/4: styrelsemöte WASP 
o 10/4: deltagande i Rifo (Sällskapet riksdagsledamöter och forskare) 

seminarium om elektrifiering. 
o 11-12/4: RL Internat 
o 16/4: Möte med SAAB om samverkansavtalet. 
o 23/4: Lise Meitner seminarium 
o 24/4: intervjuer för de ansökningar som gått vidare inom VINNOVA 

kompetens centrum ansökningar, 3 av 5 från LU/LTH. 15 av 62 gick 
vidare totalt. 

o 25-26/4: SLTH internat 
 
Uppdrag 

• Ordförande Forskningsnämnd LTH 
• Styrelseledamot WASP 
• Styrelseordförande NanoLund 
• Styrelsemedlem i Mobile Heights 
• Medlem samordningsgruppen MAXIV 
• Styrgruppsmedlem RISE SICS South 
• Styrgruppsmedlem ProNano 
• Medlem i VRs NT-rådets referensgrupp 
• Medlen Scientific Committee Japansamarbetet MIRAI 
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Prorektor, Utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå, Jämställdhet 
och likabehandling, Annika Mårtensson 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Utbildning 

• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget.  

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, 
och utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning.  

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett 
hållbart sätt.  

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av 
progression och reflektion.  

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud 
av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.  

 
Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling) 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs 
värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende 
mellan motiverade individer.  

 
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter  

• U1, U3, U4: En ny omgång av kvalitetsarbete med utbildningsprogrammen 
pågår. Nu arbetar programledningarna med att gå igenom programmen för 
att se var i programmets kursutbud som studenterna får kunskap och träning i 
exempelvis kommunikation (muntlig och skriftlig), samverkan, förmågan att 
skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar. I detta arbete 
ingår också att institutionerna ska bidra med underlag. 

 
• U1: Utvärdering av Kinainriktningen är på gång. 

Utvärdering av arkitektprovet pågår - Arkitektprovet är ett samarbete mellan 
LTH, KTH, Chalmers och Umeå universitet. Vid LTH antas en tredjedel av 
de sökande till Arkitektutbildningen genom arkitektprovet. Vi ser att det vore 
bra att få ett underlag om hur studenter antagna via arkitektprovet klarar sig 
jämfört med övriga antagningsgrupper. Utvärdering kommer att genomföras 
under 2019 för att få fram bättre information. 
Nya mastersprogram: arbete med valideringsunderlag pågår, förslagsställarna 
arbetar med detta. Fortsatta diskussioner kommer att ske om eventuellt fler 
nya mastersprogram. 
Alla program har arbetat igenom sina skrivningar i utbildningsplanerna om 
syften och mål och även beskrivit arbetsgången för detta. Det innebär att för 
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många av programmen kommer det inför läsåret 2019/2010 att finnas nya 
skrivningar. 

• U2: Forskarutbildningsnämnden har fattat beslut om det principiella 
upplägget för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå. Detta beslut 
kommer att ligga till grund för fortsatt arbete inom nämnden och i samverkan 
med institutionerna med att stärka kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen.  

• U1, U5: Diskussioner med Björn Regnell (vicerektor med ansvar för 
digitalisering) om hur digitalisering ska kunna komma in i alla program och 
vad det innebär.  

• U3: Livslånga lärandet. Översyn av vilka alternativ som kan finnas avseende 
livslångt lärande. Detta arbete pågår även på Lunds universitet. Arbetet har 
påbörjats för att få fram tydliga definitioner av tre begrepp vilka förekommer 
inom Livslångtlärande: Vidareutbildning, Uppdragsutbildning och 
Samverkansutbildning. LU har anställt en person som ska jobba med LTH 
beträffande Uppdragsutbildning. Vi behöver etablera en process för detta 
arbete.  

• U4: På LU arbetar en grupp inom utbildningsnämnden för att komma med 
förslag om hur universitetet kan förbättra möjligheterna för studenterna att 
följa kurser vid andra fakulteter.  

• U5: Utveckling av projekt kring ALC-salar (ALC = active learning 
classrooms). Avser utveckling av den fysiska lärmiljön och pedagogiskt stöd 
till lärarna för att dessa ska kunna utnyttja lärmiljön på bästa sätt. 
Införande av Canvas – lärplattform. Projektgrupp finns och kurser/workshops 
har startat både på LU- och LTH-nivå.  
Utvärdering av CEE pågår. 

• O3: Studiesocialt råd vid LTH har startat sitt arbete. Enkät för underlag 
angående studenternas psykosociala mående bearbetas.  
Enkät till doktorander har genomförts och sammanställning av resultatet är 
presenterat i forskarutbildningsnämnden och utskickat till institutionerna. 
Rättighetslistan för studenter vid LU är under bearbetning. Fastställs våren 2019. 
Rekrytering av nya Lise Meitner–professorer kommer att starta våren 2019. 
LTH Career Academy vilket är ett utvecklingsprogram för samtliga 
nyanställda biträdande universitetslektorer har startat. 
Excellence in Academy through Gender som är en LTH-central finansiering 
av rekrytering av underrepresenterade biträdande universitetslektorer har haft 
en omgång av äskande vilket har lett till att 6 ämnen har fått möjlighet att 
utlysa var sin tjänst. Rekrytering pågår och har slutförts vid 2 ämnen. 

 
Övrigt: 

• Har regelbundna möten med styrgruppen för ombyggnad av M-huset. Planeringen 
framskrider, inflyttning i ”nya” huset planerat vara färdigt sommaren 2022.  

• Dialog med SVS om en eventuell flytt av Vattenhallen till SVS Science center.  
• Deltagit som domare i regionfinalen för Teknik-åttan. Riksfinal kommer att vara vid 

LTH den 23 maj.  
• Utnämning av ledamöter i nämnder, samt programledare, biträdande 

programledare mm.  
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• Information: Hösten 2019 kommer Lunds universitet medverka i 
försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval till vissa 
utbildningar. Viktningen kommer att bli 0,75/0,25. Störst vikt ges till 
den kvantitativa delen. Detta avser för hösten 2019 endast 
civilingenjörsutbildningarna. Ett antal universitet i Sverige kommer att 
delta i denna försöksverksamhet. 
 

Uppdrag, Annika Mårtensson 
• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd 
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd  
• Ledamot i LUs Råd för jämställdhet och likabehandling  
• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH 
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnd – LTH  
• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsarbete – LTH 
• Ordförande i Vattenhallens styrelse 
• Ledamot i USVs styrelse 
• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg 
• Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom Cesaer 
• Ordförande i styrgrupp för Teknikåttan – nationellt. 
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Vicerektor, forskning, Erik Swietlicki 
 
Nedan beskrivs ett antal aktuella frågor som berör LTH:s forskning och hur arbetet 
forskrider för att uppnå de mål som formuleras i LTH:s nya strategiska plan.  
 
Aktuella frågor  

• Forskningskvalitet och RQ20 – LU anordnar en utvärdering av 
forskningskvaliteten inom LU 2019-2020 (RQ20). Självvärderingarna inför 
RQ20 startar redan ht-2019 och externa granskare inkallas 2020. Tanken är 
att RQ20 ska vara kvalitetsdrivande och framåtblickande. LTH och övriga 
fakulteter ska senast 3 maj inkomma med ett förslag om vilka 
utvärderingspaneler (ca 9 st) och självvärderingsenheter (6-8 per panel) som 
LTH ska ha inom RQ20. Panelerna för Fysik, Kemi och Matematik föreslås 
samordnas med N-fakultet. RQ20 kommer att använda sig av LUCRIS. LTH 
måste därför göra en kraftsamling för att öka andelen forskarprofiler som har 
kompletterats med en mer utförlig beskrivning utöver den information som 
automatiskt förts över från LUCAT (nu enbart 20%). 

• STRUT – Utredningen SOU 2019:6 ”En långsiktig, samordnad och 
dialogbaserad styrning av högskolan”, under ledning av Pam Fredman, har 
gått ut på remiss. Fakulteterna ska göra inspel till LUs remissvar senast 3 maj. 
LTHs inspel samordnas med N- och M-fakulteterna. Problemställningar som 
bör tas upp är bland annat; ett samlat anslag (GU plus forskning), ett ökat 
basanslag till lärosätena kontra minskade medel för forskningsråden att 
fördela, slopad prislapp för GU, dialoger regering-lärosäte. 

• LUNARC – (ligger formellt under LTH och med Swietlicki som 
styrelseordförande; LUNARC är en del av den nationella HPC-
infrastrukturen SNIC). LUNARC planerar för en flytt till SVS i samarbete 
med LU Bygg. Flera alternativa lösningar har identifierats. LU centralt ska 
inom kort informeras om behov av finansiellt stöd. LUNARC är en LU-
angelägenhet och flytten ska inte bekostas LTH.   

• LUs nya policy för forskningsdata – LU har nyligen antagit en policy för 
forskningsdata. Grundregeln är att alla data som produceras inom LU ska vara 
öppet tillgängliga för alla användare. Undantag görs för persondata (GDPR) 
och skydd av immaterialrätt. Under 2019 kommer detaljerade riktlinjer att 
utarbetas för hur policyn ska tillämpas. Bland annat ska alla forskningsprojekt 
redan från start ha en hanteringsplan för forskningsdata. Detta arbete 
anknyter till EUs EOSC och FAIR-principerna. LUNARC kommer att få en 
stor roll vad gäller långtidslagring och tillgängliggörande av forskningsdata 
och blir därmed avgörande för förverkligandet av LU:s nya policy för 
forskningsdata.  

• LUB och fakultetsbiblioteken – (Swietlicki LTH:s representant i LUBs 
styrelse och ordförande i LTH:s biblioteksnämnd). En ny LTH-
fakultetsbibliotekarie har rekryterats. Det är för närvarande mycket 
diskussioner inom universitetsvärlden om publicering i ”Open Access” och 
Plan S. Trenden går mot att alla publikationer omedelbart ska göras fullt 
tillgängliga utan kostnad (Gold Open Access). Förhandlingarna mellan 
BIBSAM och Elsevier rörande det uppsagda e-media-avtalet med Elsevier 
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(från 1 juli 2018) ligger i praktiken nere. Ingen lösning verkar vara i sikte, 
vilket drabbar våra forskare.  

• Utvecklingsprojekt – LTH:s forskningsnämnd (FN) ska initiera och driva 
utvecklingsprojekt inom LTH som berör forskning, samverkan och 
innovation i syfte att förverkliga LTH:s nya strategiska plan. Av FN 
prioriterade utvecklingsprojekt är ”Kartläggning av forskningsinfrastruktur” 
avslutat och slutrapporterat och finns nu som en infrastrukturmodul i 
LUCRIS. Utvecklingsprojektet ”Kartläggning av hur forskningen vid LTH är 
kopplad till de stora samhällsutmaningarna” delrapporterades i december 
2018. En förfrågan har skickats ut till prefekterna hur institutionerna kopplar 
till samhällsutmaningarna, exempelvis i form av Agenda 2030 och LTHs fem 
nyttoområden. Detta arbete kan även ses som en förövning inför RQ20.  

• Fördelningsmodell – En översyn av LTH:s modell för fördelning av 
fakultetens medel för forskning har påbörjats och ett förslag till möjliga 
förändringar har tagits fram. En omarbetad fördelningsmodell kan inte finnas 
på plats förrän tidigast inför 2020 års budget. Diskussioner om vilka nyckeltal 
som bör användas för att följa upp forskningens kvalitet har påbörjats och ett 
utkast till nyckeltal har diskuterats i LTH FN.  

• Forskningsinfrastruktur (lokal) – Vicerektor för forskning (Swietlicki) 
bevakar och påverkar stödet till forskningsinfrastrukturer, lokala, nationella 
och internationella, och representerar även LTH i LU:s arbetsgrupp för 
forskningsinfrastruktur. LU:s samtliga utlysningar av infrastrukturmedel (LU, 
SFO, NMT) samordnas redan nu under 2019 (totalt ca 70 mnkr). 

• Forskningsinfrastruktur (nationell) – VRs kommer att genomföra en ny 
behovsinventering (vartannat år) inför kommande utlysningar rörande 
nationella forskningsinfrastrukturer. Förra omgången mynnade ut i att LTH 
är huvudsökande för en (ACTRIS) och medsökande för fem av dessa (MyFab, 
Infravis, EPOS, BioMS, NBIS). Anslagen från VR är kraftigt begränsade och 
dessutom krävs minst 50% medfinansiering från de deltagande universiteten. 
LU:s forskningsnämnd har påbörjat arbetet med behovsinventeringen 2019. 

• FIRS (Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne) bedriver fram till sommaren 
2019 en process för att vidareutveckla arbetet med strategin ”En internationell 
innovationsstrategi för Skåne” (smart specialiseringsstrategi). LU och LTH 
har möjlighet att komma med inspel kring vad vi bör fokusera på inom 
forskning och innovation, med start 2020. 

• FIRS strategigrupp Smarta material (Swietlicki ordförande och LUs 
representant och där även Region Skåne, MAU, SVS, Max IV och ESS deltar) 
har FIRS mandat att driva regionala utvecklingsfrågor kopplat till MaxIV-
ESS-SVS och materialforskning i vid bemärkelse. Gruppen ska bidra till att 
förverkliga de olika strategier (nationella, regionala, LU) som redan är 
framtagna (exempelvis för ESS, Swebeams). 

 
 
 
Ledningsarbete - forskning 
Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTH:s ledningsarbete och 
representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet återkommande är: 
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• LTH:s ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka). 
• LTH:s forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor forskning 

LTH är vice ordförande). 
• LU:s forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning 

representerar LTH). 
• LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per 

termin; vicerektor forskning representerar LTH). 
• LTH:s forskarutbildningsnämnd (ca en gång var tredje vecka). 
• LUNARC:s styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin). 
• LTH:s biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin). 
• LU:s biblioteksstyrelse (två gånger per termin, vicerektor forskning LTH 

representerar fakulteten). 
• LTH:s prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar). 
• NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka). 

 
 
Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

• Vice ordförande i LTH:s forskningsnämnd. 
• LU:s forskningsnämnd (vicerektor forskning representerar LTH). 
• LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per 

termin; vicerektor forskning representerar LTH). 
• Medlem i LTH:s forskarutbildningsnämnd. 
• Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för vetenskapliga 

och tekniska beräkningar. 
• Ordförande och LU:s representant i FIRS strategigrupp för ”Smarta material” 

med LU, MAU, Region Skåne, Max IV, ESS och SVS. 
• Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning representerar LTH). 
• Ordförande i LTH:s biblioteksnämnd. 
• NYTT: Ordförande i LU:s referensgrupp Europa. 
• NYTT: Ordförande i styrelsen för METALUND, Lunds universitets centrum 

för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle. 
• Medlem i LU:s biblioteksstyrelse (vicerektor forskning representerar LTH). 
• Medlem i LU:s strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska fungera 

som stöd till systemägare och systemförvaltning i strategiska frågor kring 
LUCRIS. Medlem i LU:s arbetsgrupp för LUCRIS 
forskningsinfrastrukturmodul. Vicerektor forskning LTH representerar 
fakulteten i båda dessa grupper. 

• Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and 
Technology). 

• Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för förbränningsprocesser).  
• Medlem SEC programråd (Svenskt elektromobilitets-centrum). 
• Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 
• Medlem Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 
• CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Medlem i styrelse och 

ledningsgrupp. 
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Vicerektor, internationella frågor, Martin Tunér 
 
LTH  
mål 

Ärende Uppföljning 

   
U1, F5, 
O3, S1 

LU:s Internationella råd – utvalda punkter från mötet 11/3 
¤ Referensgrupp Europa 2019-2021 – uppdrag implementera handlingsplanen för 
Storbritannien. Erik Swietlicki representerar LTH. 
¤ Bostadsläget. LU kommer inte kunna erbjuda boende på sikt i Lund för 
studenter med bostadsgaranti. LU Bostäder med Interhand som referensgrupp bör 
få i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för hur LU framöver ska kunna matcha 
det ökade antalet internationella studenter med antal tillgängliga studentbostäder. 
¤ Säkerhetsfunktion vid LU – frågor av internationell karaktär. Tommy Shih 
(EHL) undersöker. Riktlinjer efterlyses. 

Nästa möte  
12/6 

   
U1, F5, 
O3, S1 

LU:s Handlingsplan Internationalisering – vid mötet den 20/3 föreslogs en 
omstrukturering och ett större antal förändringar. Vi avvaktar nu nytt utkast för 
förankring vid fakulteterna och sedan IR. 

Avvaktar nytt  
utkast från  
Pär Svensson  
som LTH får  
titta på.  

   
U1, F5, 
O3 

LTH:s mål för internationalisering 2020-2024 
En referensgrupp är tillsatt och ett första möte är planerat under April. 

Förslag till mål 
presenteras  
Nov -19 

   
U1, S1 Kinainriktningen kommer att utredas under våren 2019. Inriktningen genomförs 

på plats i Kina med LTH lärare och studenter. För att möta utmaningarna med att 
besätta med lärare på plats, genomförs som ett pilotprojekt en omvandling av delar 
till on-line kurs. CEE stöder. Inriktningen har löpt i över 12 år och det är dags att 
utreda värdet av denna speciella satsning. Christina Åkerman leder utredningen.   

Startmöte  
utredning 17/4 

   
U1-U4, 
F1, F3, 
S2 

LU:s Agenda 2030 forskarskola 
LTH har nu ett lärarteam från fyra institutioner som samarbetar med 
kursutvecklingen. VRI har bjudit in övriga fakulteter att utveckla kurserna 
tillsammans kring Agenda 2030 teman istället för att utveckla fakultetsspecifika 
kurser. Rekrytering av doktorander vid LTH är påbörjad med fokus på ”Vatten” 
respektive ”Hållbart stadsbygge”. Möjlighet för LTH att vara med i ansökan för 
EU cofund.  
 

Mål är att 
doktorander är 
rekryterade till 
hösten och att  
kurs är klar till  
VT-20. 
¤ Studiebesök  
vid  UN City  
& CBS 15/5 
¤ Styrgrupps- 
möte 17/5 

   
S2 K2 – Nationellt kunskapscentrum kollektivtrafik 

Avtalet för Etapp 3 2020-2024 är under påskrift. Mitt intryck är att K2 är välskött 
och bedriver värdefull forskning. 

Nästa styrelse- 
möte 23 maj 
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S3 ”Landskrona Initiativet” 

Visionen är en världsledande centerbildning med virtuell och fysisk 
prototypverkstad, tvärvetenskaplig forskning kring extremt snabb teknisk produkt- 
och processutveckling integrerad med finansieringsmetoder och immaterialrätt a 
30-100 mSEK/år, och på sikt ett LTH-EHL gemensamt 
grundutbildningsprogram. Inspirationskällor är bl a Industry 4.0 och Greentown 
labs. Projektet fortlöper för att finna formerna för centret och ett beslutsunderlag 
för parterna. Senast har fastighetsaktörer bjudits in att stå för lokaler men också att 
vara en aktiv part i utvecklingen av centret. 

Förfining av  
planer under  
April.  
Styrgrupps- 
möte 29/4 

   
U1, S1 T.I.M.E-nätverket genomförde ett advisory board meeting den  7-8 februari, 

Sevilla, Spanien. Man öppnade för afrikanska lärosäten att bli för associerade 
medlemmar. KTH har fått i uppdrag ett pilotprojekt för en gemensam lärplattform 
– något som VRI motsatte sig. TIME bör istället fokusera på huvuduppdragen 
studentutbyte och double degree. TIME är överadministrerat och har en budget 
för mindre satsningar. VRI pushar för en effektivare förvaltning utan ekonomiskt 
utbyte. TIME är annars ett oerhört värdefullt nätverk för effektiv interaktion med 
flera parter om våra studentutbyten.  
 

Nästa AB möte 
17-18 juni i 
Stockholm 

 
Kommande besök/resor/möten i urval: 

• U1, S1 Årsmöte Global E3-nätverket, 22-24 Maj, Cleveland, USA 
• U1, S1 European Convention for Engineering Deans 2019. KU Leufven 26-

28 maj 
• U1, S1 Årsmöte T.I.M.E kommer ske i samverkan med CESAER årsmötet i 

Paris 16-18 oktober 2019.  
 
Uppdrag - LTH vicerektor internationella frågor 
Som vicerektor med ansvar för internationella frågor deltar jag i LTHs ledningsarbete 
och representerar även LTH och LU: 

• LTH:s ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka). 
• LU:s Internationella råd (representerar LTH). 
• LGGU (varannan vecka) 
• STIM (en gång per månad) 
• LTHs prefektråd (varannan vecka) 
• Agenda 2030 Forskarskola, Styrgruppsrepresentant för LTH (varannan 

månad) 
• Ordförande Mastermöten fyra ggr per år (med programföreståndarna) 
• T.I.M.E-nätverket – LU:s representant i Advisory Board (tre möten per år)  
• Global E3-nätverket - LU:s representant (ett-två möten per år) 
• Magalhaes-nätverket - LU:s representant (ett möte per år) 
• K2 - kunskaps- och kompetenscentrum för kollektivtrafik (Styrelseledamot 

för LU) 
• LU:s partnerskap med University of Maryland, USA, LU:s representant.  
• LU:s Latinamerikagrupp. LTH:s representant 
• LU:s handlingsplan för internationalisering. LTH:s representant i arbetsgrupp 
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Koppling till LTHs Strategiska plan 
 
Utbildning 

• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget. 

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, 
och utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning. 

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett 
hållbart sätt. 

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av 
progression och reflektion. 

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud 
av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.  
 

Forskning och konstnärligt Utvecklingsarbete 
• F1 LTH är känt för att verksamheten har en tydlig koppling till de stora 

samhällsutmaningarna som definierats i de globala målen i Agenda 2030. 
• F2 LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt excellent och bygga på hög 

kompetens, stimulera kreativitet och vetenskapligt risktagande samt vara 
öppen för okonventionellt tänkande. 

• F3 LTH har starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer, vilka är attraktiva för 
forskare från många olika områden. 

• F4 LTH:s verksamhet skall engagera och inspirera på alla nivåer och 
återspeglas i undervisningen.  

• F5 LTH skall ha stärkt forskningsfinansiering med ett ökat internationellt 
inslag. 

 
Samverkan 

• S1 Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt 
skapande av ömsesidig nytta tillsammans med samverkanspartners. 

• S2 I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet 
skall LTH ta en ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med 
lösningar för stora samhällsutmaningar. 

• S3 LTH skall erbjuda attraktiva program och aktiviteter för livslångt lärande 
med en stark koppling till LTH:s alumner. 

• S4 LTH skall präglas av entreprenörskap och innovation. 
• S5 LTH skall aktivt delta i den offentliga debatten utifrån vetenskapliga och 

konstnärliga resultat och bidra till policyskapande. 
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Ledning och organisation 

• O1 LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt rekryteringsarbete som är 
kvalitetssäkrat, professionellt, transparent och som stödjer organisationens 
behov. 

• O2 LTH skall vara en arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor och 
tydliga karriärvägar för alla personalkategorier. 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs 
värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende 
mellan motiverade individer. 

• O4 LTH skall vara en funktionell, professionell och resurseffektiv 
organisation baserad på ett tydligt ledarskap. 

• O5 LTH skall driva ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete och därmed 
säkerställa en hög kvalitet inom alla verksamhetsområden 
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Vicerektor, samverkan och innovation, Charlotta Johnsson 
 
LTHs arbete inom Samverkan och Innovation är kopplat till den strategiska plan och de 
5 fokusområdena som där lyfts upp för Samverkan och Innovation (S1-S5).  

• S1: Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt 
skapande av ömsesidig nytta tillsammans med samverkanspartners.  

• S2: I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet 
skall LTH ta en ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med 
lösningar för stora samhällsutmaningar. 

• S3: LTH skall erbjuda attraktiva program och aktiviteter för livslångt lärande 
med en stark koppling till LTH:s alumner 

• S4: LTH skall präglas av entreprenörskap och innovation 
• S5: LTH skall aktivt delta i den offentliga debatten utifrån vetenskapliga och 

konstnärliga resultat och bidra till policyskapande. 

 

Figur: De 5 fokusområdena för Samverkan och Innovation (S1-S5), och pågående 
initiativ som kopplar till dessa.  

 
Aktuella frågor 
 
Generellt: Ledningsgruppen har arbetat med verksamhetsplaner för bl.a. Samverkan 
och Innovation, och fokusområdena ovan (S1-S5) har därför uppdaterats. 
 
S1-1: Näringslivsrådet 

• Den interna processen för arbete med Näringslivsrådet har förtydligats. 
 
S1-2: LTH Strategiskt Partnerskap  

• Avstämningsmöte med Ericsson, Stockholm, 2019-03-19 
• Planering inför avstämningsmöte med Saab, 2019-04-16 
• Samtal med TetraPak angående Strategiskt Partnerskap har initierats (VÖ).  
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S2-2: Science and Innovation Talks 

• En film har spelats in där Tetrapak (Laurence Mott, utvecklingschef) och LU 
(Sylvia Schwag-Serger, prorektor LU) samtalar kring Science and Innovation 
Talks och vikten av samverkan.  

• Ericsson vill göra en liknande film med LU/LTH, ev  även med fokus på 
forskningssamverkan. 

• Avstämningsmöte med LTHs nya Kommunikationschef planerat. Vi behöver 
arbeta igenom LTHs hemsida för Samverkan.   

 
S3-1 och S3-2: Vidareutbildning och Uppdragsutbildning: 

• Arbetet har påbörjats för att få fram tydliga definitioner av tre begrepp vilka 
förekommer inom Livslångtlärande: Vidareutbildning, Uppdragsutbildning 
och Samverkansutbildning. Detta arbete synkas med pågående arbete på EHL 
och EFL. 

• LU har anställt en person som ska jobba med LTH beträffande 
Uppdragsutbildning. Vi behöver etablera en process för detta arbete.  

• Diskussioner med LGGU och med utbildningsenheten (LTH kansli) har 
påbörjats angående mål och processer för uppdragsutbildning.  

• Vi deltar i ett arbete, som leds av Sveriges Ingenjörer, gällande 
Vidareutbildning. Detta kommer att resultera i en debattartikel i DN samt 
förslag till Regeringen (se även punkten S5-5 nedan).  

 
S4-1: InnovationsKultur 

• Utvecklingsprojektet ”InnovationsKultur” fortlöper. Det är nu ca 20 deltagare 
i arbetsgruppen med namnet InnoVision. 

• Projektet har fått 0.65 MSEK för 2019. 
• Projektet medverkade på TLTHs InnovationWeek och fick stor positiv 

respons från studenter, 2019-04-11. 
• Projektet medverkade på LUs Hållbarhetsvecka, 2019-04-09 

 
S4-2: MakerSpace: 

• Målet är att sätta upp en initial version av ett MakerSpace 
(Innovationsverkstad för studenter) på LTH under ht2019.  

• Arbetsgrupp bildad med veckomöten 
• Arbetet med att hitta lämplig lokal på LTH pågår.  

 
S5-1: Studentinitiativ: 

• Projekt har startats för att kartlägga de studentorganisationer som är aktiva vid 
LTH. Målet är att föreslå hur LTHs samverkan mellan dessa organisationer 
ska bedrivas (processer) samt vilket stöd som behövs (finansiellt stöd, lokaler, 
marknadsföring, etc)  
 

S5-5: Övriga samhällsinitiativ 
• IVA Vera Roadshow: IVA fyller 100år under 2019 och vill fira detta med att 

besöka alla högskolor/universitet och, tillsammans med universitet/högskola, 
ordna ett event för att uppmärksamma kvinnors yrkesliv inom 
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teknikrelaterade jobb. Målet är att inspirera fler tjejer att söka 
teknikutbildningar.  

• Datum IVA Vera-Roadshow 29/10 2019.  
• Debattartikel med Sveriges Ingenjörer. En debattartikel med fokus på Fort-och-

Vidareutbildning har tagits fram som ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer och 
flertalet av Sveriges tekniska högskolor. Syftet är att först skriva en debattartikel i 
DN, och sedan initiera en diskussion med relevanta ministrar i regeringen. Målet att 
ge förslag på hur yrkesverksamma, på ett enklare sätt än idag, skulle kunna utnyttja 
universitetens kurser för fort-och-vidareutbildning. 

 
Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation 

• LTHs ledningsgrupp 
• LTHs prefektgrupp 
• LTHs näringslivsråd (sammankallande) 
• LTHs Forskningsnämnden, ledamot 
• LTH InnoVision (sammankallande) 
• Styrelseledamot IUC (Industriella Utvecklingscentra Syd) 
• Styrgruppsordförande CIRCLE, LU. 
• Styrgruppsledamot EASE (Embedded Applications Software Engineering) 
• Styrgruppsledamot LU-LUFO (Lund University Food Studies) 
• LU samverkansrådet 
• LU Innovation referensgrupp 
• Samverkansrådet Medicon Village 
• Kompetensrådet LifeScience Medicon Village 
• Committment Skåne 
• Life Science Innovation Board (Med.fak) 
• IKT (Kompetensråd IT, arbetsförmedlingen m.fl.)  
• Sveriges ingenjörer – arbetsgrupp Ingenjörskompetenser 
• CESAER 
• NordTek 
• Innovationsråd ERFA 
• Energiboost Syd (Energimyndigheten ihop med Ideon) 
• Landshövding Nils Hörjels forskningsfond 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Box 118  Besöksadress John Ericssons väg 3  Telefon dir 046-222 71 90, växel 046-222 00 00  
E-post beatrice.nordlof@lth.lu.se  Internet http://www.lth.se 

 

Ledning s s t öd  
Beatr i c e  Nord l ö f  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2019-01-29 SAMV 2019/39 Beslut om fortsatt arbete med utvecklingsprojekt  

Innovationskultur, Beatrice N. 
2019-02-26 STYR 2019/8 Rektor vid LTHs fördelning av ansvar och 

beslutsbefogenheter vid LTH, Jacob B. 
2019-03-05 STYR 2019/384 Beslut att utse styrelse för det materiella centrumet 

Centre for Engineering Education, CEE, förlängd  
mandatperiod, Beatrice N. 

 STYR 2019/394 Beslut att utse föreståndare för CECOST 2018-2021, 
Beatrice N. 

2019-03-12 STYR 2019/442 Beslut att utse föreståndare för det materiella centrumet 
Centre for Engineering Education, CEE, förlängd 
mandatperiod, Beatrice N. 

 U 2019/106 Beslut om antal tryckta avhandlingar infö disputation,  
Maria B. 

 U 2019/104 Beslut om ändring i allmänna studieplaner för  
utbildning på forskarnivå vid LTH, Maria B. 

 U 2019/70 Beslut om ändringar i Anvisningar gällande utbildning 
på forskarnivå vid Lunds Tekniska högskola LTH, 
Maria B. 
 

2019-03-19 STYR 2019/469 Beslut Lunds Tekniska Högskolas och Teknologkårens 
gemensamma policy för akademisk mottagning och  
nollning, Åsa K Nilsson.  

2019-03-26 STYR 2019/555 Beslut om styrelse, suppeanter, ordförande samt föreståndare 
för nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse,  
RC 2019-2022, Beatrice N. 

 STYR 2019/387 Inrättande av Centrum för medicin och teknologi för  
arbetsliv och samhälle, Metalund, Beatrice N. 

2019-04-26 
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 STYR 2019/390 Beslut om föreskrifter för Centrum för medicin och  

teknologi för arbetsliv och samhälle, Metalund, Beatrice N. 
 STYR 2019/393 Beslut att utse styrelse, föreståndare och ställföreträdande,  

tillika bitr. föreståndare för Centrum för medicin och  
teknologi för arbetsliv och samhälle, Metalund, Beatrice N. 

2019-04-16 STYR 2019/752 Tillvägagångssätt vid beslut om betygsnämnders 
sammansättning, Maria Bajuk. 

 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå Byggnadskonstruktion 
TEABKF00 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2007-09-24 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Ämnet behandlar byggnadstekniska principer och metoder för utformning av konstruktioner vid ny- 
och ombyggnad av hus under beaktande av arkitektoniska kvaliteter, komfort- och brukarkrav samt 
produktions- och driftekonomi. Särskild vikt i forskningen läggs vid samordning av byggprocessen, 
byggnadens rumsliga organisation, dess utformning, dess bärande system och energianvändning med 
hänsyn till byggnadsteknisk resurshushållning och möjligheten för återanvändning. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 
för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 
arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 
unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
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− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 
publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 
bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1.  minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 75 högskolepoäng 
på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng, eller 

2. examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 
avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 
visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 
detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 
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6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 
angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 
avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 
 
För licentiatexamen krävs 

− godkända kurser om minst 60 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

 
Uppsats och kurser skall tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

− godkända kurser om minst 90 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 150 högskolepoäng 

 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal. 
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med. 
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Kursdelen syftar till att ge doktoranden en bred vetenskaplig bas inom de centrala delarna av 
forskarutbildningsämnet. Kursdelen anpassas till stor del efter den studerandes bakgrund, intresse och 
forskningsinriktning. Huvuddelen av kurserna skall ligga inom nedanstående fem block. Därutöver 
rekommenderas kurser inom exempelvis matematik, matematisk statistik, programmering, 
experimentella metoder, akademiskt skrivande och  
presentationsteknik. 
 

- Forskningsmetodik och vetenskapsteori 
- Byggnadens klimatskal, energianvändning och inomhusmiljö 
- Byggnadens bärande system 
- Byggnadens rumsliga organisation 
- Produktions- och driftekonomi vid byggande 
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8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 
En licentiatuppsats skall visa en aktuell djup kunskap var forskningsfronten går medan en 
doktorsavhandling dessutom skall innehålla bidrag till den vetenskapliga utvecklingen genom nya 
idéer. 
Doktoranden bör i ett tidigt skede delta och efter hand presentera sitt eget vetenskapliga arbete i 
internationella konferenser. Detta befäster doktorandens förmåga att presentera resultatet för en 
kvalificerad publik samt att skapa ett personligt kontaktnät. Doktoranden skall medverka i 
institutionens seminarieverksamhet. 
Doktoranden skall ges möjlighet att odla kontakter med industriföretag genom besök och olika 
samarbetsformer. 

8.1 Licentiatuppsats 
En licentiatuppsats kan vara en monografi eller en sammanläggning av vetenskapliga artiklar och/eller 
konferensbidrag. Uppsatsen behandlar det valda forskningsområdet samt principiella problem. Arbete 
skall ge förståelse för och uppfattning om forskningsfronten inom det valda området. Det är lämpligt 
att licentiatuppsatsen presenterar skisser och idéer till fortsatt forskning fram till doktorsexamen. 
Uppsatsen granskas vid ett offentligt seminarium med en informell granskare som diskussionsledare 
vilken utses utanför institutionen. Betyget bestäms av examinator. 

8.2 Doktorsavhandling 
En doktorsavhandling kan vara en monografi, en sammanläggning av vetenskapliga artiklar och/eller 
konferensbidrag, eller en utvidgning och fördjupning av licentiatexamen i form av en monografi som 
läggs samman med licentiatuppsatsen. Då doktorsavhandlingen författas som en sammanläggning som 
består av bidrag i eget namn som kommer att publiceras i internationella tidskrifter med 
granskningsförfarande skall, som riktlinje, arbetet motsvara 3-4 sådana publikationer. 
Doktorsavhandlingen skall visa att författaren besitter kvalifikationer för att bidra till den 
vetenskapliga utvecklingen. Doktorsavhandlingen granskas och försvaras vid en offentlig disputation 
med en opponent och betygsnämnd. 

9. Övriga bestämmelser 
Som ett led i doktorandens utveckling skall den forskarstuderande vanligtvis även delta i 
undervisningen inom grundutbildningen samt annat institutionsarbete. 

10. Övergångsbestämmelser 
Antagna enligt allmän studieplan fastlagd 2010-10-11 kan till och med år 2016 välja fördelning mellan 
kurser och avhandling för doktorsexamen enligt äldre studieplan, det vill säga kurser omfattande minst 
90 högskolepoäng och en avhandling omfattande minst 120 högskolepoäng. 
 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Facul ty o f  Engineer ing,  LTH 

General syllabus for third-cycle studies in Building Science TEABKF00 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 24 September 2007 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
The research subject of Building Science deals with the principles and methods of construction design 
in the context of new construction or conversion, taking into account architectural quality, user 
requirements, and the economics of production and operation. The research is particularly focused on 
the coordination of building processes and the spatial organisation, design,  structural system and 
energy consumption of buildings, with due consideration of an economical use of building technology 
resources and possibilities for recycling.   
 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
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− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  
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− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 

A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. at least 90 credits in subjects of relevance to the field including at least 75 second-cycle credits 
and a second-cycle degree project of at least 30 credits in the field, or 

2. a second-cycle degree in a relevant field.   

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
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1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

 
The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

− passed courses of at least 90 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 150 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  

It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The aim of the course component is to provide students with a broad scientific foundation for key 
aspects of the subject. The course component is to be adapted to the individual student’s prior 
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knowledge, interests and research specialisation. The majority of the courses are to belong to the five 
areas listed below. For the remaining credits, courses in subjects such as mathematics, mathematical 
statistics, programming, experimental methods, academic writing and presentation techniques are 
recommended. 
 

− Research methods and the theory of science 
− The envelope, energy use and indoor environment of buildings 
− The structural system of buildings 
− The spatial organisation of buildings 
− The productions and operation economy of construction 

 
  
 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis.  
The licentiate thesis is to demonstrate current specialised knowledge of the research front whereas the 
doctoral thesis is also to push research forward though new ideas.  
Doctoral students should at an early stage participate in international conferences and in due course 
present their own research in that context. This will reinforce the doctoral student’s ability to present 
his or her findings to an expert audience and to create a personal network of contacts. The doctoral 
student shall also participate in the seminar activities at the department. 
The doctoral student is to have the opportunity to establish contact with industry through visits and 
different types of cooperation.    

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis can be structured either as a monograph or as a compilation of research articles 
and/or conference papers. The thesis is to address the selected research area and problems of principle. 
It is to provide an understanding and view of the research front of the selected area. It is appropriate 
for the licentiate thesis to present drafts and ideas for continued research to obtain a PhD. The thesis is 
to be reviewed at a public seminar chaired by an external informal reviewer. The grade is determined 
by the examiner. 

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis can be structured as a monograph, as a compilation of research articles and/or 
conference papers or as an expansion and specialisation of the licentiate thesis in the form of a 
monograph attached to the licentiate thesis. When the PhD thesis has the form of a compilation thesis 
consisting of articles authored by the student and forthcoming in international peer-reviewed journals, 
the thesis should generally include 3−4 articles. The PhD thesis shall demonstrate that the author has 
the ability to contribute to research development. The thesis is to be publicly reviewed and defended at 
an event including an external reviewer and a grading committee. 
  

9. Other rules and regulations 
As a part of their development, doctoral students are usually to participate in undergraduate education 
and other departmental duties.  
 

10. Transitional provisions 
Students admitted in accordance with the general syllabus adopted 11 October 2010 are entitled to 
divide the credits between the course component and PhD thesis in accordance with this former 
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syllabus, i. e. at least 90 credits for courses and at least 120 credits for the thesis. This provision 
applies until the end of 2016.  

For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
 





 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå Byggnadskonstruktion 
TEABKF00 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2007-09-24 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Ämnet behandlar byggnadstekniska principer och metoder för utformning av konstruktioner vid ny- 
och ombyggnad av hus under beaktande av arkitektoniska kvaliteter, komfort- och brukarkrav samt 
produktions- och driftekonomi. Särskild vikt i forskningen läggs vid samordning av byggprocessen, 
byggnadens rumsliga organisation, dess utformning, dess bärande system och energianvändning med 
hänsyn till byggnadsteknisk resurshushållning och möjligheten för återanvändning. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 
för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 
arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 
unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
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− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 
publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 
bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1.  minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 75 högskolepoäng 
på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng, eller 

2. examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 
avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 
visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 
detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 
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6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 
angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 
avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 
 
För licentiatexamen krävs 

− godkända kurser om minst 60 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

 
Uppsats och kurser skall tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

− godkända kurser om minst 90 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 150 högskolepoäng 

 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal. 
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med. 
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Kursdelen syftar till att ge doktoranden en bred vetenskaplig bas inom de centrala delarna av 
forskarutbildningsämnet. Kursdelen anpassas till stor del efter den studerandes bakgrund, intresse och 
forskningsinriktning. Huvuddelen av kurserna skall ligga inom nedanstående fem block. Därutöver 
rekommenderas kurser inom exempelvis matematik, matematisk statistik, programmering, 
experimentella metoder, akademiskt skrivande och  
presentationsteknik. 
 

- Forskningsmetodik och vetenskapsteori 
- Byggnadens klimatskal, energianvändning och inomhusmiljö 
- Byggnadens bärande system 
- Byggnadens rumsliga organisation 
- Produktions- och driftekonomi vid byggande 
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8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 
En licentiatuppsats skall visa en aktuell djup kunskap var forskningsfronten går medan en 
doktorsavhandling dessutom skall innehålla bidrag till den vetenskapliga utvecklingen genom nya 
idéer. 
Doktoranden bör i ett tidigt skede delta och efter hand presentera sitt eget vetenskapliga arbete i 
internationella konferenser. Detta befäster doktorandens förmåga att presentera resultatet för en 
kvalificerad publik samt att skapa ett personligt kontaktnät. Doktoranden skall medverka i 
institutionens seminarieverksamhet. 
Doktoranden skall ges möjlighet att odla kontakter med industriföretag genom besök och olika 
samarbetsformer. 

8.1 Licentiatuppsats 
En licentiatuppsats kan vara en monografi eller en sammanläggning av vetenskapliga artiklar och/eller 
konferensbidrag. Uppsatsen behandlar det valda forskningsområdet samt principiella problem. Arbete 
skall ge förståelse för och uppfattning om forskningsfronten inom det valda området. Det är lämpligt 
att licentiatuppsatsen presenterar skisser och idéer till fortsatt forskning fram till doktorsexamen. 
Uppsatsen granskas vid ett offentligt seminarium med en informell granskare som diskussionsledare 
vilken utses utanför institutionen. Betyget bestäms av examinator. 

8.2 Doktorsavhandling 
En doktorsavhandling kan vara en monografi, en sammanläggning av vetenskapliga artiklar och/eller 
konferensbidrag, eller en utvidgning och fördjupning av licentiatexamen i form av en monografi som 
läggs samman med licentiatuppsatsen. Då doktorsavhandlingen författas som en sammanläggning som 
består av bidrag i eget namn som kommer att publiceras i internationella tidskrifter med 
granskningsförfarande skall, som riktlinje, arbetet motsvara 3-4 sådana publikationer. 
Doktorsavhandlingen skall visa att författaren besitter kvalifikationer för att bidra till den 
vetenskapliga utvecklingen. Doktorsavhandlingen granskas och försvaras vid en offentlig disputation 
med en opponent och betygsnämnd. 

9. Övriga bestämmelser 
Som ett led i doktorandens utveckling skall den forskarstuderande vanligtvis även delta i 
undervisningen inom grundutbildningen samt annat institutionsarbete. 

10. Övergångsbestämmelser 
Antagna enligt allmän studieplan fastlagd 2010-10-11 kan till och med år 2016 välja fördelning mellan 
kurser och avhandling för doktorsexamen enligt äldre studieplan, det vill säga kurser omfattande minst 
90 högskolepoäng och en avhandling omfattande minst 120 högskolepoäng. 
 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Facul ty o f  Engineer ing,  LTH 

General syllabus for third-cycle studies in Building Science TEABKF00 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 24 September 2007 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
The research subject of Building Science deals with the principles and methods of construction design 
in the context of new construction or conversion, taking into account architectural quality, user 
requirements, and the economics of production and operation. The research is particularly focused on 
the coordination of building processes and the spatial organisation, design,  structural system and 
energy consumption of buildings, with due consideration of an economical use of building technology 
resources and possibilities for recycling.   
 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
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− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  
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− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 

A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. at least 90 credits in subjects of relevance to the field including at least 75 second-cycle credits 
and a second-cycle degree project of at least 30 credits in the field, or 

2. a second-cycle degree in a relevant field.   

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
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1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

 
The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

− passed courses of at least 90 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 150 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  

It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The aim of the course component is to provide students with a broad scientific foundation for key 
aspects of the subject. The course component is to be adapted to the individual student’s prior 
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knowledge, interests and research specialisation. The majority of the courses are to belong to the five 
areas listed below. For the remaining credits, courses in subjects such as mathematics, mathematical 
statistics, programming, experimental methods, academic writing and presentation techniques are 
recommended. 
 

− Research methods and the theory of science 
− The envelope, energy use and indoor environment of buildings 
− The structural system of buildings 
− The spatial organisation of buildings 
− The productions and operation economy of construction 

 
  
 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis.  
The licentiate thesis is to demonstrate current specialised knowledge of the research front whereas the 
doctoral thesis is also to push research forward though new ideas.  
Doctoral students should at an early stage participate in international conferences and in due course 
present their own research in that context. This will reinforce the doctoral student’s ability to present 
his or her findings to an expert audience and to create a personal network of contacts. The doctoral 
student shall also participate in the seminar activities at the department. 
The doctoral student is to have the opportunity to establish contact with industry through visits and 
different types of cooperation.    

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis can be structured either as a monograph or as a compilation of research articles 
and/or conference papers. The thesis is to address the selected research area and problems of principle. 
It is to provide an understanding and view of the research front of the selected area. It is appropriate 
for the licentiate thesis to present drafts and ideas for continued research to obtain a PhD. The thesis is 
to be reviewed at a public seminar chaired by an external informal reviewer. The grade is determined 
by the examiner. 

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis can be structured as a monograph, as a compilation of research articles and/or 
conference papers or as an expansion and specialisation of the licentiate thesis in the form of a 
monograph attached to the licentiate thesis. When the PhD thesis has the form of a compilation thesis 
consisting of articles authored by the student and forthcoming in international peer-reviewed journals, 
the thesis should generally include 3−4 articles. The PhD thesis shall demonstrate that the author has 
the ability to contribute to research development. The thesis is to be publicly reviewed and defended at 
an event including an external reviewer and a grading committee. 
  

9. Other rules and regulations 
As a part of their development, doctoral students are usually to participate in undergraduate education 
and other departmental duties.  
 

10. Transitional provisions 
Students admitted in accordance with the general syllabus adopted 11 October 2010 are entitled to 
divide the credits between the course component and PhD thesis in accordance with this former 
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syllabus, i. e. at least 90 credits for courses and at least 120 credits for the thesis. This provision 
applies until the end of 2016.  

For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
 



  
 
 
 
 
 
 

 

Förslag på beslut angående nedläggning av forskarutbildningsämnet 
Byggnadskonstruktion (TEABKF00)  

Institutionen för Byggvetenskaper ansöker härmed om att få lägga ner 
forskarutbildningsämnet Byggnadskonstruktion/Building Science (TEABKF00).  
Ämnets innehåll utgörs i princip av en syntes av flera andra befintliga och 
närliggande ämnen. Institutionen ser inget behov av att Byggnadskonstruktion 
finns kvar som eget forskarutbildningsämne och önskar att LTHs styrelse beslutar 
om ämnets nedläggning 
 
Förslag på beslut: 

Styrelsen för Lunds Teknisks högskola beslutar att 

• Lägga ner forskarutbildningsämnet Byggnadskonstruktion/Building 
Science (TEABKF00) (enligt allmänna studieplanen Dnr U 2018/675), 
enligt bilaga 1. Beslut enligt Dnr 2019/116. 
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LUNDS UNIVERSITET
Lu nds Tekn iska Högskola

Fo rskarutbil dn i ngs nämn de n

Ledamöter:

Annika Mårtensson
Anders Ahlberg
Anders Gustafsson
Carl Johannesson
Carl-William Palmqvist
Carolina Rytterkull
Erik Swietlicki
Marcus Bäcklund
Margareta Sandahl
Mats Ohlin
Thomas Johansson

Stdndigt adjungerade
Christina Åkerman
Maria Bajuk

Ovriga närvarande:
Katarina Celander-Öhrström
Tomas Havner $ 41

Göran Frank $ 38
John Jönsson $ 44

Frånvarande:
Cintia Bertacchi Uvo

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag

2019-03-26

prodekan, ordforande
universitetslektor, LTH-gemensam studierektor
professor, forskarutbildningsledare
studentrepresentant
studentrepresentant
biträdande kanslichef, utbildningschef
professor, vicerektor for forskning
studentrepresentant
universitetslektor, forskarutbildningsledare, vice ordflorande
professor, forskarutbildningsledare
professor, forskarutbildningsledare

avdelningschef, kvalitetsstöd
utbildningskoordinator

protokollftirare

professor, forskarutbildningsledare

1(5)

$ 32 MÖTETS ÖppNeNne
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 33 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl-William Palmqvist att tillsammans med ordfloranden justera

dagens protokoll.

$ 39 NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSÄMNET BYGGNADSKONSTRUKTION
VID TNSTITUTIONEN FÖR BYGGVETENSKAPER
Föredragande: Maria Bajuk Bilagor $ 39

Maria informerar att Institutionen for Byggvetenskaper ansöker om att få lägga ner
forskarutbildningsämnet Byggnadskonstruktior/Building Science (TEABKFOO). Förnärvarande
finns ingen doktorand inskriven vid ämnet. Ämnets innehåll utgörs i princip av en syntes av flera
andra befintliga och närliggande ämnen. Institutionen ser inget behov av att byggnadskon-
struktion finns kvar som eget forskarutbildningsämne och önskar att LTHs styrelse beslutar om
ämnets nedläggning.



PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2(s)

Forskarutbildningsnämnden 2019-03-26

Diskussion.

Beslut: FUN beslutar att florslå LTHs styrelse att besluta att Institutionen for
Byggvetenskaper får lägga ner forskarutbildningsämnet Byggnadskonstruktior/Building Science

TEABKFOO.

Vid protokollet

Katarina Celander-Öhrström

Justeras:

Annika Mårtensson Carl-William Palmqvist

"S-e.\ (-

SvnXranrtn
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Datum: 2018-10-17

LuNns
UNIVERSITET

Avd för Riskhantering och Samhällssäkerhet

Anhållan om ändrad allmän studieplan för Risk och säkerhet,
TEVBRFl O

Forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet (TEVBRF10) heter på engelska "Systems safety", Vi önskar
ändra det engelska namnet till "Risk and safety". Bakgrunden till denna ônskan om namnändring är att
forskning och undervisning vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet har breddats under
senare år och namnet "Systems safety" speglar inte detta på ett bra sätt.

I samband med att vi önskar ändra det engelska namnet på forskarutbildningsämnet önskar vi också
genomföra en del ändringar i den allmänna studieplanens text. I bilaga till denna anhållan finns både den
föreslagna nya engelska och svenska texten. Föreslagna ändringar är gulmarkerade, I korthet är det tre
ändringar som föreslås i texten:

1. Vi har föreslagit en ny ämnesbeskrivning som stämmer bättre överens med den forskning som vi
bedriver.

2. Vi harföreslagiten forändring av den särskilda behörigheten. Från attdetstod "...30 högskolepoäng
på avancerad nivå inom ämnesområdet,..." till"...minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom
ett relevant ämnesområde,... ".

3. Vi har föreslagit en forändring av beskrivningen av kurser där vi går från "Gemensamt

rekommenderade kurser" till "Gemensamma kurser" och därmed kräver att våra doktorander läser
kurser inom tre områden, eller tillgodogör sig den kunskapen på annat sätt. De tre områdena är
vetenskapsfilosofi, forskningsmetoder, samt introduktion till forskning inom risk och säkerhet.

Bakgrunden till våra förslag är att vi har (och vill ha) doktorander som inte har en bakgrund inom "Risk
och säkerhet", men som kan vara kvalificerade för studier inom vårt område (exempelvis sådana från
området "Hållbarhetsstudier"). Därfor tyckte vi att det är motiverat med ändringen som beskrivs i punkten

2 ovan. När det gäller punkten 3 så bedriver vi i praktiken redan vår utbildning på så sätt att
doktoranderna förväntas ta kurser inom de tre områdena. Vi ser ingen nackdel med att kräva detta i den
allmänna studieplanen också.

Om en ändring av befintlig studieplan inte är möjligt vill vi att det gamla forsarutbildningsämnet
TEVBRFI0 läggs ner och att ett nytt ämne inrättas.

Marcus msson
kt Avdelningschef

Avd för Riskhantering och samhällssäkerhetlnstitutionen för Bygg- och Miljöteknologi



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Risk och säkerhet 
TEVBRF11 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2019-04-26 (Dnr U 2019/168). 

1. Ämnesbeskrivning 
Risk och säkerhet är två nära besläktade begrepp som ibland ses som motsatser eller två sidor av samma 
mynt. Studier inom ämnet syftar till att utveckla kunskap för att bättre bedöma, förstå och hantera risk- 
och säkerhetsfrågor med avseende på olika rumsliga och temporala skalor.  
 
En viktig del av ämnet är att analysera hur och varför olyckor, kriser, eller andra störningar eller avbrott 
inträffar i interaktioner mellan människor, teknik och miljö. Lika viktigt är att förstå hur sådana 
interaktioner resulterar i positiva utfall där de negativa konsekvenserna av olyckor, kriser, störningar 
och avbrott undviks eller reduceras. De flesta moderna risk och säkerhetsproblem innebär interaktioner 
mellan flera olika aktörer i sammanhang som karaktäriseras av osäkerhet, skillnader i värderingar, och 
komplexitet. Att förstå hantering av risk och säkerhet kräver därför ofta ett systemperspektiv med fokus 
på interaktioner, mål, möjligheter och tillgängliga resurser hos de inblandade aktörerna. 
 
Oavsett om fokus är på ett infrastruktursystem, ett krishanteringssystem, ett samhälle, en olycka i en 
industri, eller hantering av en kris eller annan händelse, syftar studier inom ämnet Risk och säkerhet till 
att utveckla kunskap som medför en bättre förståelse för risk och säkerhetsproblem och slutligen att 
föreslå hur dessa problem kan hanteras bättre. 
 
Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar teorier, metoder, och modeller med fokus på 
systemteori, komplexa adaptiva system, resiliens, risk, sårbarhet, och risk-informerat beslutsfattande.    
 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom 
områdena för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen 
och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 
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Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som 

fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär 
en bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 
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3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom relevant 
ämnesområdet, eller 

2. brandingenjörsexamen omfattande 210 högskolepoäng.  

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  
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Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå 
och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa 
kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa 
vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en 
diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta 
har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte 
skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
- godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng  

 
Uppsats och kurser ska tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng. 

För doktorsexamen krävs 
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
- godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta minst 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
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Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller 
motsvarande. 

Kurserna i utbildningen på forskarnivå är av två typer: Gemensamma och Valfria. 

Gemensamma kurser 

De gemensamma kurserna skall ge en bred kunskap om forskningsmetodik och en första, bred översikt 
över hela inriktningsområdet. De är alltså inte specifikt inriktade mot avhandlingsområdet. Dessa 
kurser skall så långt möjligt inhämtas i början av forskarutbildningen. 

Doktorander inom programmet (både för licentiatexamen och doktorsexamen) skall genomgå kurser 
inom följande tre områden eller visa prov på motsvarande kunskap:  
Kurser inom:    
    -   Vetenskapsfilosofi (5 hp) 
    -    Forskningsmetodik (5hp) 
    -    Introduktion till forskning inom risk och säkerhet (5 hp)  
                                                                                              
Valfria kurser 

För forskningsutbildning i Risk och säkerhet bör kurser läsas främst inom områdena 
− Komplexa system 
− Designteori 
− Beslutsanalys och beslutsteori 

Resiliens 
− Modeller för riskanalys inklusive behandling av osäkerheter 
− Teorier för riskhantering inklusive inverkan av mänskliga och organisatoriska faktorer 
− Risk governance 
− Kritisk infrastrukturanalys 

Utöver de gemensamt rekommenderade kurserna och avhandlingen krävs ytterligare "valfria kurser" 
för att kraven för doktors- respektive licentiatexamen skall vara fullgjorda. Valfria kurser kan väljas 
också bland kurser som ges av andra institutioner vid Lunds Universitet eller vid andra läroanstalter.  

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. Det vetenskapliga arbetet skall bestå antingen av ett antal artiklar med 
gemensam sammanfattning ("sammanläggningsavhandling"), eller ett sammanhållet vetenskapligt 
arbete ("monografi"). 

8.1 Licentiatuppsats 
Den vetenskapliga uppsats som författats för licentiatexamen skall omfatta minst 60 
högskolepoäng. Uppsatsen skall diskuteras muntligen vid ett offentligt seminarium. Till seminariet 
kallas en extern granskare att särskilt granska och diskutera arbetet. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandling skall omfatta minst 120 högskolepoäng. Om licentiatexamen avlagts kan 
licentiatuppsatsen ingå i doktorsavhandlingen. 
 
Vetenskaplig avhandling som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som 
doktorsavhandling för sådan författare vars insatser kan särskiljas. När sammanläggningsavhandling 



 
 
 6 
bedöms får vetenskaplig uppsats som den studerande har författat gemensamt med annan person, 
beaktas endast i den mån den studerandes insatser kan särskiljas. 
Forskarstuderanden skall före avhandlingens framläggande ha skrivit artiklar. Detta gäller även om 
avhandlingen tänks bli en monografi. 
 

9. Övergångsbestämmelser 

Doktorander som är antagna till forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet TEVBRF10 får, om de 
önskar, fram till 2020-01-01 flyttas över till forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet 
TEVBRF11. 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller motsvarande för att uppfylla kraven för 
examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Facul ty o f  Engineer ing,  LTH 

General syllabus for third-cycle studies in Risk and Safety TEVBRF11 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH most recently amended 
26 April 2019 (reg. no U 2019/168).  

1. Subject description 
Risk and safety are two closely related concepts, sometimes seen as antonyms or the two sides of a 
coin. Studies within the subject aim at developing knowledge to better assess, understand and address 
issues of risk and safety on various spatial and temporal scales. 
An important part of the subject is the analysis of how and why accidents, crises, or other disturbances 
or disruptions occur in interactions between people, technology, and the environment. Equally 
important is to understand how such interactions result in successful outcomes where negative 
consequences are avoided or reduced. Most modern risk and safety problems involve interactions 
among several actors in conditions characterized by uncertainty, complexity and differences in values. 
Therefore, understanding risk and safety management in such conditions often requires a systems 
perspective where attention is paid to the interactions, goals, opportunities, and resources of the 
involved actors.  
Whether the focus is on critical infrastructure, a disaster risk management system, a community, an 
industrial accident, or other events, studies within the subject of Risk and safety aim at developing 
specific knowledge that allows us to better frame risk and safety problems and ultimately suggest how 
such problems can be better dealt with.  
The third-cycle program is interdisciplinary and aims to comprise theories, methods and modelling 
focusing on systems theory, complex adaptive systems, resilience, risk, vulnerability, and risk-
informed decision support.  
 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 
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The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 



 
 
 3 
3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 

A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. a second-cycle degree project of at least 30 credits within a relevant field, or 
2. a BSc in Fire Protection Engineering amounting to 210 credits.   

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
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5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 30 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

 
The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

- passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 120 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, learning outcomes, the course content and the number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the student shall or may include in his 
or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. Courses taken at 
other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  
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It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The courses are of two types: General and Elective 
 
General courses 
The general courses are intended to provide students with knowledge of research methods and a broad 
overview of the subject. This means that they are not specifically focused on the field of the thesis 
project. As far as possible, these courses should be completed at the beginning of the programme.  
 
The students of the program shall complete courses in the following three areas or demonstrate 
equivalent knowledge in some other way:  

− Philosophy of Science (5 hp) 
− Research methods (5 hp) 
− Introduction to research in risk and safety (5hp) 

 
Elective courses 
Within the Risk and Safety programme, course are encouraged to be selected in the subjects of:  

− Complex systems  
− Design theory  
− Decision analysis and decision theory  
− Resilience  
− Models for risk analysis and managing uncertainties  
− Theories of risk management including the impact of human and organisational factors  
− Risk governance  
− Infrastructure analysis 

 
In addition to the general courses and the thesis, further elective courses may be essential to meet the 
requirements for a degree of Doctor or Licentiate. Courses can also be selected at other departments at 
Lund University or at other higher education institutions. 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis.  
The thesis can be structured either as a number of articles with a summarising introduction 
(compilation thesis) or as a unified research study (monograph).  

8.1 Licentiate thesis 
The thesis produced for a degree of licentiate is to correspond to at least 60 credits. The thesis is to be 
discussed at a public seminar, to which an external reviewer has been specifically invited to review 
and discuss the thesis.  

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is to correspond to at least 120 credits. If the student has obtained a degree of 
licentiate, the licentiate thesis can be included in the PhD thesis.  
A thesis written jointly by two or more people may be approved as a PhD thesis for authors whose 
individual contributions can be discerned. When the thesis is a compilation thesis, papers included 
with more than one author may only be considered for a degree of Doctor for authors whose individual 
contributions can be discerned.  
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Prior to the defence of the thesis and even in cases where the thesis is intended to be a monograph, the 
doctoral student must have written articles.   

9. Transitional provision 
PhD students within the research subject of Systems Safety TEVBRF10 may, if they wish, be moved to 
the research subject of Risk and Safety. No new PhD students will be enrolled in Systems Safety 
TEVBRF11 after the 1st of June 2019. 
 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F or equivalent in order to fulfil the 
requirements for the degree.  
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 

Förslag på beslut angående nedläggning av forskarutbildningsämnet 
Risk och säkerhet/Systems Safety samt inrättande av 
forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet/Risk and Safety 

Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi ansöker härmed om att få lägga ner 
forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet/Systems Safety vid institutionen och 
inrätta ett nytt forskarutbildningsämne, Risk och säkerhet/Risk and Safety. 
Bakgrunden till önskan om namnändring är att forskning och undervisning vid 
avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet har breddats under senare år 
vilket namnet Risk and Safety speglar på ett bättre sätt än Systems Safety. 
Institutionen föreslår namnändring. 

 

Förslag på beslut: 

Styrelsen för Lunds Teknisks högskola beslutar att 

• Lägga ner forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet/Systems Safety 
(TEVBRF10) (enligt allmänna studieplanen Dnr U 2018/675), enligt 
bilaga 1. Beslut enligt DNR 2019/164. 

• Inrätta forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet/Risk and Safety 
(TEVBRF11) som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa den 
allmänna studieplanen (Dnr U 2019/168), enligt bilaga 2. 
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Christina .4.kerman

Margareta Sandahl
Mats Ohlin
Thomas Johansson

Ständigt adjungerade
Lotta Malmborg

Ovriga ncirvarande:
Katarina Celander-Öhrström

Frånvarande ledamöter
Anders Ahlberg
Carolina Rytterkull
Carl-William Palmqvist
Erik Swietlicki
Marcus Bäcklund

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag

2018-tl-20

prodekan, ordforande
professor, forskarutbildningsledare
studentrepresentant
professor, forskarutbildningsledare
avdelningschef, kvalitetsstöd
universitetslektor, forskarutbildningsledare, vice ordforande
professor, forskarutbildningsledare
professor, forskarutbildningsledare

utb ildningskoordinator

protokollforare

universitetslektor, LTH-gemensam studierektor
biträdande kanslichef, utbildningschef
studentrepresentant
professor, vicerektor flor forskning
studentrepresentant

1(5)

$ 154 MÖTETS ÖppNRNnB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 155 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut'. Nämnden utser Carl Johannesson att tillsammans med ordforanden justera dagens
protokoll.

$ 159 FÖRSLAG TILL BESLUT OM NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSAMNE
TEVBRF1O RISK OCH SÄKERI]ET SAMT TNRÄTTANDE AV FORSKARUTBILD-
NINGSÄMNE
Föredragande: Lotta Malmborg Bilagor $ 159

Lotta informerar om att Avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet har lämnat in en
anhållan om ändrad studieplan for Risk och säkerÈet, TEVBRF10. Programmet vill ändra den
engelska översättningen av narnnet på forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet (TEVBRF10),
"System Safety" till "Risk and Safety" samt göra ytterligare några forändringar i den allmänna
studieplanen. Bakgrunden till namnändringen ät''¿tt.forskning och undervisning vid Avdelningen
lor riskhantering och samhällssäkerhet har breddats under senare år och namnet "Systems Safety"
speglar inte detta på ett bra sätt. Lotta informerar vidare om de övriga foreslagna ändringarna som
institutionen önskar genomfora i den allmänna studieplanen.

Diskussion.



PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t8-tt-20

2(s)

Forskarutbildningsnämnden

Beslut: FUN beslutar foreslå rektor på LTH att foreslå LTHs styrelse att lägga ned
forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet, TEVBRFl0 på engelska Systems Safety, i enlighet
med inkommet förslag från institutionen.

FUN beslutar foreslå rektor på LTH att foreslå LTHs styrelse att inrätta forskarutbildningsämnet
Risk och säkerhet, på engelska Risk and Safety, i enlighet med inkommet forslag från
institutionen. Lotta ska kontakta programmet och stämma av de synpunkter som FUN har
framfort och se över att det står sarnma sak i den svenska respektive den engelska allmänna
studieplanen. Följande punkter ska beaktas:

att under p6. Examenskrav under "För licentiatexamen krävs:" har det fallit bort att avhandlingen
och kurserna ska omfatta minst 120 högskolepoäng vilket ska läggas till.

att under p6. Examenskrav i den svenska allmänna studieplanen står att "avhandlingen och
kurserna ska tillsammans omfatta 240 högskolepoäng" medan det i den engelska allmänna
studieplanen står "The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total".

att under p7. För kursdelen ska läggas till att introduktionskursen är obligatorisk och ska ingå i
den allmänna studieplanen

att under p7. För kursdelen/Course component ska i både den svenska och engelska allmänna
studieplanen meningen "Sådana kurser kan vara på forskar- eller grundutbildningsnivå/The
courses may be from any cycle ofhigher education" strykas.

Vid protokollet

Katarina Celander-Öhrström

Justeras:

Annika Mårtensson Carl Johannesson
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Datum: 2018-10-17

LuNns
UNIVERSITET

Avd för Riskhantering och Samhällssäkerhet

Anhållan om ändrad allmän studieplan för Risk och säkerhet,
TEVBRFl O

Forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet (TEVBRF10) heter på engelska "Systems safety", Vi önskar
ändra det engelska namnet till "Risk and safety". Bakgrunden till denna ônskan om namnändring är att
forskning och undervisning vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet har breddats under
senare år och namnet "Systems safety" speglar inte detta på ett bra sätt.

I samband med att vi önskar ändra det engelska namnet på forskarutbildningsämnet önskar vi också
genomföra en del ändringar i den allmänna studieplanens text. I bilaga till denna anhållan finns både den
föreslagna nya engelska och svenska texten. Föreslagna ändringar är gulmarkerade, I korthet är det tre
ändringar som föreslås i texten:

1. Vi har föreslagit en ny ämnesbeskrivning som stämmer bättre överens med den forskning som vi
bedriver.

2. Vi harföreslagiten forändring av den särskilda behörigheten. Från attdetstod "...30 högskolepoäng
på avancerad nivå inom ämnesområdet,..." till"...minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom
ett relevant ämnesområde,... ".

3. Vi har föreslagit en forändring av beskrivningen av kurser där vi går från "Gemensamt

rekommenderade kurser" till "Gemensamma kurser" och därmed kräver att våra doktorander läser
kurser inom tre områden, eller tillgodogör sig den kunskapen på annat sätt. De tre områdena är
vetenskapsfilosofi, forskningsmetoder, samt introduktion till forskning inom risk och säkerhet.

Bakgrunden till våra förslag är att vi har (och vill ha) doktorander som inte har en bakgrund inom "Risk
och säkerhet", men som kan vara kvalificerade för studier inom vårt område (exempelvis sådana från
området "Hållbarhetsstudier"). Därfor tyckte vi att det är motiverat med ändringen som beskrivs i punkten

2 ovan. När det gäller punkten 3 så bedriver vi i praktiken redan vår utbildning på så sätt att
doktoranderna förväntas ta kurser inom de tre områdena. Vi ser ingen nackdel med att kräva detta i den
allmänna studieplanen också.

Om en ändring av befintlig studieplan inte är möjligt vill vi att det gamla forsarutbildningsämnet
TEVBRFI0 läggs ner och att ett nytt ämne inrättas.

Marcus msson
kt Avdelningschef

Avd för Riskhantering och samhällssäkerhetlnstitutionen för Bygg- och Miljöteknologi



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Risk och säkerhet 
TEVBRF11 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2019-04-26 (Dnr U 2019/168). 

1. Ämnesbeskrivning 
Risk och säkerhet är två nära besläktade begrepp som ibland ses som motsatser eller två sidor av samma 
mynt. Studier inom ämnet syftar till att utveckla kunskap för att bättre bedöma, förstå och hantera risk- 
och säkerhetsfrågor med avseende på olika rumsliga och temporala skalor.  
 
En viktig del av ämnet är att analysera hur och varför olyckor, kriser, eller andra störningar eller avbrott 
inträffar i interaktioner mellan människor, teknik och miljö. Lika viktigt är att förstå hur sådana 
interaktioner resulterar i positiva utfall där de negativa konsekvenserna av olyckor, kriser, störningar 
och avbrott undviks eller reduceras. De flesta moderna risk och säkerhetsproblem innebär interaktioner 
mellan flera olika aktörer i sammanhang som karaktäriseras av osäkerhet, skillnader i värderingar, och 
komplexitet. Att förstå hantering av risk och säkerhet kräver därför ofta ett systemperspektiv med fokus 
på interaktioner, mål, möjligheter och tillgängliga resurser hos de inblandade aktörerna. 
 
Oavsett om fokus är på ett infrastruktursystem, ett krishanteringssystem, ett samhälle, en olycka i en 
industri, eller hantering av en kris eller annan händelse, syftar studier inom ämnet Risk och säkerhet till 
att utveckla kunskap som medför en bättre förståelse för risk och säkerhetsproblem och slutligen att 
föreslå hur dessa problem kan hanteras bättre. 
 
Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar teorier, metoder, och modeller med fokus på 
systemteori, komplexa adaptiva system, resiliens, risk, sårbarhet, och risk-informerat beslutsfattande.    
 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom 
områdena för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen 
och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 
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Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som 

fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär 
en bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 
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3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom relevant 
ämnesområdet, eller 

2. brandingenjörsexamen omfattande 210 högskolepoäng.  

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  
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Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå 
och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa 
kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa 
vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en 
diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta 
har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte 
skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
- godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng  

 
Uppsats och kurser ska tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng. 

För doktorsexamen krävs 
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
- godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta minst 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
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Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller 
motsvarande. 

Kurserna i utbildningen på forskarnivå är av två typer: Gemensamma och Valfria. 

Gemensamma kurser 

De gemensamma kurserna skall ge en bred kunskap om forskningsmetodik och en första, bred översikt 
över hela inriktningsområdet. De är alltså inte specifikt inriktade mot avhandlingsområdet. Dessa 
kurser skall så långt möjligt inhämtas i början av forskarutbildningen. 

Doktorander inom programmet (både för licentiatexamen och doktorsexamen) skall genomgå kurser 
inom följande tre områden eller visa prov på motsvarande kunskap:  
Kurser inom:    
    -   Vetenskapsfilosofi (5 hp) 
    -    Forskningsmetodik (5hp) 
    -    Introduktion till forskning inom risk och säkerhet (5 hp)  
                                                                                              
Valfria kurser 

För forskningsutbildning i Risk och säkerhet bör kurser läsas främst inom områdena 
− Komplexa system 
− Designteori 
− Beslutsanalys och beslutsteori 

Resiliens 
− Modeller för riskanalys inklusive behandling av osäkerheter 
− Teorier för riskhantering inklusive inverkan av mänskliga och organisatoriska faktorer 
− Risk governance 
− Kritisk infrastrukturanalys 

Utöver de gemensamt rekommenderade kurserna och avhandlingen krävs ytterligare "valfria kurser" 
för att kraven för doktors- respektive licentiatexamen skall vara fullgjorda. Valfria kurser kan väljas 
också bland kurser som ges av andra institutioner vid Lunds Universitet eller vid andra läroanstalter.  

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. Det vetenskapliga arbetet skall bestå antingen av ett antal artiklar med 
gemensam sammanfattning ("sammanläggningsavhandling"), eller ett sammanhållet vetenskapligt 
arbete ("monografi"). 

8.1 Licentiatuppsats 
Den vetenskapliga uppsats som författats för licentiatexamen skall omfatta minst 60 
högskolepoäng. Uppsatsen skall diskuteras muntligen vid ett offentligt seminarium. Till seminariet 
kallas en extern granskare att särskilt granska och diskutera arbetet. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandling skall omfatta minst 120 högskolepoäng. Om licentiatexamen avlagts kan 
licentiatuppsatsen ingå i doktorsavhandlingen. 
 
Vetenskaplig avhandling som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som 
doktorsavhandling för sådan författare vars insatser kan särskiljas. När sammanläggningsavhandling 
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bedöms får vetenskaplig uppsats som den studerande har författat gemensamt med annan person, 
beaktas endast i den mån den studerandes insatser kan särskiljas. 
Forskarstuderanden skall före avhandlingens framläggande ha skrivit artiklar. Detta gäller även om 
avhandlingen tänks bli en monografi. 
 

9. Övergångsbestämmelser 

Doktorander som är antagna till forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet TEVBRF10 får, om de 
önskar, fram till 2020-01-01 flyttas över till forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet 
TEVBRF11. 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller motsvarande för att uppfylla kraven för 
examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Facul ty o f  Engineer ing,  LTH 

General syllabus for third-cycle studies in Risk and Safety TEVBRF11 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH most recently amended 
26 April 2019 (reg. no U 2019/168).  

1. Subject description 
Risk and safety are two closely related concepts, sometimes seen as antonyms or the two sides of a 
coin. Studies within the subject aim at developing knowledge to better assess, understand and address 
issues of risk and safety on various spatial and temporal scales. 
An important part of the subject is the analysis of how and why accidents, crises, or other disturbances 
or disruptions occur in interactions between people, technology, and the environment. Equally 
important is to understand how such interactions result in successful outcomes where negative 
consequences are avoided or reduced. Most modern risk and safety problems involve interactions 
among several actors in conditions characterized by uncertainty, complexity and differences in values. 
Therefore, understanding risk and safety management in such conditions often requires a systems 
perspective where attention is paid to the interactions, goals, opportunities, and resources of the 
involved actors.  
Whether the focus is on critical infrastructure, a disaster risk management system, a community, an 
industrial accident, or other events, studies within the subject of Risk and safety aim at developing 
specific knowledge that allows us to better frame risk and safety problems and ultimately suggest how 
such problems can be better dealt with.  
The third-cycle program is interdisciplinary and aims to comprise theories, methods and modelling 
focusing on systems theory, complex adaptive systems, resilience, risk, vulnerability, and risk-
informed decision support.  
 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 
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The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 
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3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 

A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. a second-cycle degree project of at least 30 credits within a relevant field, or 
2. a BSc in Fire Protection Engineering amounting to 210 credits.   

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
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5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 30 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

 
The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

- passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 120 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, learning outcomes, the course content and the number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the student shall or may include in his 
or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. Courses taken at 
other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  
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It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The courses are of two types: General and Elective 
 
General courses 
The general courses are intended to provide students with knowledge of research methods and a broad 
overview of the subject. This means that they are not specifically focused on the field of the thesis 
project. As far as possible, these courses should be completed at the beginning of the programme.  
 
The students of the program shall complete courses in the following three areas or demonstrate 
equivalent knowledge in some other way:  

− Philosophy of Science (5 hp) 
− Research methods (5 hp) 
− Introduction to research in risk and safety (5hp) 

 
Elective courses 
Within the Risk and Safety programme, course are encouraged to be selected in the subjects of:  

− Complex systems  
− Design theory  
− Decision analysis and decision theory  
− Resilience  
− Models for risk analysis and managing uncertainties  
− Theories of risk management including the impact of human and organisational factors  
− Risk governance  
− Infrastructure analysis 

 
In addition to the general courses and the thesis, further elective courses may be essential to meet the 
requirements for a degree of Doctor or Licentiate. Courses can also be selected at other departments at 
Lund University or at other higher education institutions. 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis.  
The thesis can be structured either as a number of articles with a summarising introduction 
(compilation thesis) or as a unified research study (monograph).  

8.1 Licentiate thesis 
The thesis produced for a degree of licentiate is to correspond to at least 60 credits. The thesis is to be 
discussed at a public seminar, to which an external reviewer has been specifically invited to review 
and discuss the thesis.  

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is to correspond to at least 120 credits. If the student has obtained a degree of 
licentiate, the licentiate thesis can be included in the PhD thesis.  
A thesis written jointly by two or more people may be approved as a PhD thesis for authors whose 
individual contributions can be discerned. When the thesis is a compilation thesis, papers included 
with more than one author may only be considered for a degree of Doctor for authors whose individual 
contributions can be discerned.  
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Prior to the defence of the thesis and even in cases where the thesis is intended to be a monograph, the 
doctoral student must have written articles.   

9. Transitional provision 
PhD students within the research subject of Systems Safety TEVBRF10 may, if they wish, be moved to 
the research subject of Risk and Safety. No new PhD students will be enrolled in Systems Safety 
TEVBRF11 after the 1st of June 2019. 
 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F or equivalent in order to fulfil the 
requirements for the degree.  
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 

Förslag på beslut angående nedläggning av forskarutbildningsämnet 
Risk och säkerhet/Systems Safety samt inrättande av 
forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet/Risk and Safety 

Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi ansöker härmed om att få lägga ner 
forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet/Systems Safety vid institutionen och 
inrätta ett nytt forskarutbildningsämne, Risk och säkerhet/Risk and Safety. 
Bakgrunden till önskan om namnändring är att forskning och undervisning vid 
avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet har breddats under senare år 
vilket namnet Risk and Safety speglar på ett bättre sätt än Systems Safety. 
Institutionen föreslår namnändring. 

 

Förslag på beslut: 

Styrelsen för Lunds Teknisks högskola beslutar att 

• Lägga ner forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet/Systems Safety 
(TEVBRF10) (enligt allmänna studieplanen Dnr U 2018/675), enligt 
bilaga 1. Beslut enligt DNR 2019/164. 

• Inrätta forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet/Risk and Safety 
(TEVBRF11) som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa den 
allmänna studieplanen (Dnr U 2019/168), enligt bilaga 2. 
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$ 154 MÖTETS ÖppNRNnB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 155 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut'. Nämnden utser Carl Johannesson att tillsammans med ordforanden justera dagens
protokoll.

$ 159 FÖRSLAG TILL BESLUT OM NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSAMNE
TEVBRF1O RISK OCH SÄKERI]ET SAMT TNRÄTTANDE AV FORSKARUTBILD-
NINGSÄMNE
Föredragande: Lotta Malmborg Bilagor $ 159

Lotta informerar om att Avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet har lämnat in en
anhållan om ändrad studieplan for Risk och säkerÈet, TEVBRF10. Programmet vill ändra den
engelska översättningen av narnnet på forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet (TEVBRF10),
"System Safety" till "Risk and Safety" samt göra ytterligare några forändringar i den allmänna
studieplanen. Bakgrunden till namnändringen ät''¿tt.forskning och undervisning vid Avdelningen
lor riskhantering och samhällssäkerhet har breddats under senare år och namnet "Systems Safety"
speglar inte detta på ett bra sätt. Lotta informerar vidare om de övriga foreslagna ändringarna som
institutionen önskar genomfora i den allmänna studieplanen.

Diskussion.



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
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Forskarutbildningsnämnden

Beslut: FUN beslutar foreslå rektor på LTH att foreslå LTHs styrelse att lägga ned
forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet, TEVBRFl0 på engelska Systems Safety, i enlighet
med inkommet förslag från institutionen.

FUN beslutar foreslå rektor på LTH att foreslå LTHs styrelse att inrätta forskarutbildningsämnet
Risk och säkerhet, på engelska Risk and Safety, i enlighet med inkommet forslag från
institutionen. Lotta ska kontakta programmet och stämma av de synpunkter som FUN har
framfort och se över att det står sarnma sak i den svenska respektive den engelska allmänna
studieplanen. Följande punkter ska beaktas:

att under p6. Examenskrav under "För licentiatexamen krävs:" har det fallit bort att avhandlingen
och kurserna ska omfatta minst 120 högskolepoäng vilket ska läggas till.

att under p6. Examenskrav i den svenska allmänna studieplanen står att "avhandlingen och
kurserna ska tillsammans omfatta 240 högskolepoäng" medan det i den engelska allmänna
studieplanen står "The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total".

att under p7. För kursdelen ska läggas till att introduktionskursen är obligatorisk och ska ingå i
den allmänna studieplanen

att under p7. För kursdelen/Course component ska i både den svenska och engelska allmänna
studieplanen meningen "Sådana kurser kan vara på forskar- eller grundutbildningsnivå/The
courses may be from any cycle ofhigher education" strykas.

Vid protokollet

Katarina Celander-Öhrström

Justeras:

Annika Mårtensson Carl Johannesson
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Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Risk och säkerhet 
TEVBRF10 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2011-11-14 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Säkerhet och risk är nära relaterade och innefattar det kontinuerliga arbete som uträttas i ett 
sociotekniskt system för att undvika att risker manifesteras i olyckor och kriser. En central aspekt är 
analys och förståelse av hur och varför olyckor och kriser inträffar och vilka åtgärder som vidtas av 
olika samhällsaktörer efter sådana händelser. Kunskap om ett systems säkerhet och resiliens uppnås 
dock inte enbart genom att studera olyckor och kriser. Därför studeras även de vardagliga avvägningar 
som ständigt sker i operationella sociotekniska system. För att förstå och studera risk och säkerhet 
måste man kunna analysera, värdera och sedan styra och driva en aktivitet givet risker och en önskad 
säkerhet. Dessutom ingår utveckling av metoder som syftar till att åtgärda identifierade problem i 
studiet. 

Riskhantering innebär ett systematisk och kontinuerligt arbete för att eliminera, minska och 
kontrollera risk inom komplexa system. Komplexa system karakteriseras vid att vara sociotekniska 
system där delar kan vara ett komplext system i sig – system av systemet.  Komplexa system 
karakteriseras vidare vid att ingen aktör enskilt har fullständig kunskap om samtliga processer som 
pågår i systemet, och ingen aktör ansvarar för det samlade system. En väsentlig egenskap vid 
sociotekniska system är att det oftast finns flera aktörer, att system är flexibelt och kan adaptera till 
dynamiska förändringar och att det har en förmåga att lösa en given uppgift eller funktion.  Exempel 
på komplexa system är en processanläggning, ett infrastruktursystem eller ett krishanteringssystem i 
ett lokalsamhälle. Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och vill omfatta teoribildning, metodstöd 
och modellbyggnad med fokus på systemteori, komplexa, adaptiva system, resiliens och metoder för 
risk och sårbarhet och riskinformerat beslutsstöd. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom 
områdena för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen 
och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 
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Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som 

fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär 
en bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 
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3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, 
eller 

2. brandingenjörsexamen omfattande 210 högskolepoäng.  

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  
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Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå 
och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa 
kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa 
vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en 
diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta 
har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte 
skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
- godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

För doktorsexamen krävs 
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
- godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
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Kurserna i utbildningen på forskarnivå är av två typer: Gemensamt rekommenderade och Valfria. 

Gemensamt rekommenderade kurser 

De gemensamt rekommenderade kursmomenten skall ge en bred kunskap om forskningsmetodik och 
en första, bred översikt över hela inriktningsområdet. De är alltså inte specifikt inriktade mot 
avhandlingsområdet. Dessa kurser skall så långt möjligt inhämtas i början av forskarutbildningen. 

Valfria kurser 

För forskningsutbildning i Risk och säkerhet bör kurser läsas främst inom områdena 
• komplexa system 
• design teori 
• beslutsanalys och beslutsteori 
• resiliens 
• modeller för riskanalys inklusive behandling av osäkerheter 
• teorier för riskhantering inklusive inverkan av mänskliga och organisatoriska faktorer 
• risk governance. 

Utöver de gemensamt rekommenderade kurserna och avhandlingen krävs ytterligare "valfria kurser" 
för att kraven för doktors- respektive licentiatexamen skall vara fullgjorda. Valfria kurser kan, väljas 
också bland kurser som ges av andra institutioner vid Lunds Universitet eller vid andra läroanstalter. 
Sådana kurser kan vara på forskar- eller grundutbildningsnivå. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. Det vetenskapliga arbetet skall bestå antingen av ett antal artiklar med 
gemensam sammanfattning ("sammanläggningsavhandling"), eller ett sammanhållet vetenskapligt 
arbete ("monografi"). 

8.1 Licentiatuppsats 
Den vetenskapliga uppsats som författats för licentiatexamen skall omfatta minst 60 
högskolepoäng. Uppsatsen skall diskuteras muntligen vid ett offentligt seminarium. Till seminariet 
kallas en extern granskare att särskilt granska och diskutera arbetet. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandling skall omfatta minst 120 högskolepoäng. Om licentiatexamen avlagts kan 
licentiatuppsatsen ingå i doktorsavhandlingen. 
Vetenskaplig avhandling som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som 
doktorsavhandling för sådan författare vars insatser kan särskiljas. När sammanläggningsavhandling 
bedöms får vetenskaplig uppsats som den studerande har författat gemensamt med annan person, 
beaktas endast i den mån den studerandes insatser kan särskiljas. 
Forskarstuderanden skall före avhandlingens framläggande ha skrivit artiklar. Detta gäller även om 
avhandlingen tänks bli en monografi. 
 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Risk och säkerhet 
TEVBRF10 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2011-11-14 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Säkerhet och risk är nära relaterade och innefattar det kontinuerliga arbete som uträttas i ett 
sociotekniskt system för att undvika att risker manifesteras i olyckor och kriser. En central aspekt är 
analys och förståelse av hur och varför olyckor och kriser inträffar och vilka åtgärder som vidtas av 
olika samhällsaktörer efter sådana händelser. Kunskap om ett systems säkerhet och resiliens uppnås 
dock inte enbart genom att studera olyckor och kriser. Därför studeras även de vardagliga avvägningar 
som ständigt sker i operationella sociotekniska system. För att förstå och studera risk och säkerhet 
måste man kunna analysera, värdera och sedan styra och driva en aktivitet givet risker och en önskad 
säkerhet. Dessutom ingår utveckling av metoder som syftar till att åtgärda identifierade problem i 
studiet. 

Riskhantering innebär ett systematisk och kontinuerligt arbete för att eliminera, minska och 
kontrollera risk inom komplexa system. Komplexa system karakteriseras vid att vara sociotekniska 
system där delar kan vara ett komplext system i sig – system av systemet.  Komplexa system 
karakteriseras vidare vid att ingen aktör enskilt har fullständig kunskap om samtliga processer som 
pågår i systemet, och ingen aktör ansvarar för det samlade system. En väsentlig egenskap vid 
sociotekniska system är att det oftast finns flera aktörer, att system är flexibelt och kan adaptera till 
dynamiska förändringar och att det har en förmåga att lösa en given uppgift eller funktion.  Exempel 
på komplexa system är en processanläggning, ett infrastruktursystem eller ett krishanteringssystem i 
ett lokalsamhälle. Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och vill omfatta teoribildning, metodstöd 
och modellbyggnad med fokus på systemteori, komplexa, adaptiva system, resiliens och metoder för 
risk och sårbarhet och riskinformerat beslutsstöd. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom 
områdena för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen 
och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 
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Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som 

fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär 
en bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 



 
 
 3 
3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, 
eller 

2. brandingenjörsexamen omfattande 210 högskolepoäng.  

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  
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Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå 
och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa 
kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa 
vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en 
diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta 
har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte 
skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
- godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

För doktorsexamen krävs 
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
- godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
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Kurserna i utbildningen på forskarnivå är av två typer: Gemensamt rekommenderade och Valfria. 

Gemensamt rekommenderade kurser 

De gemensamt rekommenderade kursmomenten skall ge en bred kunskap om forskningsmetodik och 
en första, bred översikt över hela inriktningsområdet. De är alltså inte specifikt inriktade mot 
avhandlingsområdet. Dessa kurser skall så långt möjligt inhämtas i början av forskarutbildningen. 

Valfria kurser 

För forskningsutbildning i Risk och säkerhet bör kurser läsas främst inom områdena 
• komplexa system 
• design teori 
• beslutsanalys och beslutsteori 
• resiliens 
• modeller för riskanalys inklusive behandling av osäkerheter 
• teorier för riskhantering inklusive inverkan av mänskliga och organisatoriska faktorer 
• risk governance. 

Utöver de gemensamt rekommenderade kurserna och avhandlingen krävs ytterligare "valfria kurser" 
för att kraven för doktors- respektive licentiatexamen skall vara fullgjorda. Valfria kurser kan, väljas 
också bland kurser som ges av andra institutioner vid Lunds Universitet eller vid andra läroanstalter. 
Sådana kurser kan vara på forskar- eller grundutbildningsnivå. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. Det vetenskapliga arbetet skall bestå antingen av ett antal artiklar med 
gemensam sammanfattning ("sammanläggningsavhandling"), eller ett sammanhållet vetenskapligt 
arbete ("monografi"). 

8.1 Licentiatuppsats 
Den vetenskapliga uppsats som författats för licentiatexamen skall omfatta minst 60 
högskolepoäng. Uppsatsen skall diskuteras muntligen vid ett offentligt seminarium. Till seminariet 
kallas en extern granskare att särskilt granska och diskutera arbetet. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandling skall omfatta minst 120 högskolepoäng. Om licentiatexamen avlagts kan 
licentiatuppsatsen ingå i doktorsavhandlingen. 
Vetenskaplig avhandling som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som 
doktorsavhandling för sådan författare vars insatser kan särskiljas. När sammanläggningsavhandling 
bedöms får vetenskaplig uppsats som den studerande har författat gemensamt med annan person, 
beaktas endast i den mån den studerandes insatser kan särskiljas. 
Forskarstuderanden skall före avhandlingens framläggande ha skrivit artiklar. Detta gäller även om 
avhandlingen tänks bli en monografi. 
 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
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General syllabus for third-cycle studies in Systems Safety TEVBRF10 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 14 November 2011 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
Safety and risk are closely related and encompass the constant work in a sociotechnical system to 
prevent risks developing into accidents and crises. A key aspect of the subject is analysis and 
understanding of how and why accidents and crises come about and the actions taken as a result by 
social agents. However, knowledge about the safety and resilience of a system is not only generated 
through study of accidents and crises. Another field of study is the daily assessments of operative 
sociotechnical systems. In order to understand and study Systems Safety you need to be able to 
analyse, assess and then control and steer an activity in relation to risks and the desired safety. In 
addition, the subject includes the development of methods aiming to rectify problems identified in the 
research.  
 
Risk management entails systematic and continuous work to eliminate, reduce and control risks in 
complex systems. Complex systems are defined as sociotechnical systems based on components that 
may be complex systems in themselves – systems of the system. Furthermore, no single agent can 
have full knowledge of all processes in a complex system and no single agent can take responsibility 
for the entire system. An essential aspect of a sociotechnical system is that it involves several agents, 
is flexible and can be adapted to dynamic changes, and can solve a certain task or function. Examples 
of complex systems are  a process plant, an infrastructure system or a crisis management system in a 
community. The third-cycle programme is interdisciplinary and aims to comprise theories, methods 
and modelling focusing on systems theory, complex adaptive systems, resilience and methods of risk 
and vulnerability and risk-informed decision support.  
 
 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
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fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 
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Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 
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A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. a second-cycle degree project of at least 30 credits within the field, or 
2. a BSc in Fire Protection Engineering amounting to 210 credits.   

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 30 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

 
 
The requirements for a PhD are 

- passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 120 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
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7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  
 
It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The courses are of two types: Recommended general and Elective 
 
Recommended general courses 
The recommended general courses are intended to provide students with broad knowledge of research 
methods and a first broad overview of the whole specialisation. This means that they are not 
specifically focused on the field of the thesis project. As far as possible, these courses should be 
completed at the beginning of the programme.  
 
Elective courses 
Within the Systems Safety specialisation, course should be selected in the subjects of 
 

• complex systems 
• design theory 
• decision analysis and decision theory 
• resilience 
• models for risk analysis and managing uncertainties 
• theories of risk management including the impact of human and organisational factors 
• risk governance 

 
In addition to the recommended general courses and the thesis, further elective courses are required to 
meet the requirements for a degree of Doctor or Licentiate. Elective courses can also be selected at 
other departments at Lund University or at other higher education institutions. The courses may be 
from any cycle of higher education.  

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis.  
The thesis can be structured either as a number of articles with a summarising introduction 
(compilation thesis) or as a unified research study (monograph).  

8.1 Licentiate thesis 
The thesis produced for a degree of licentiate is to correspond to at least 60 credits. The thesis is to be 
discussed at a public seminar, to which an external reviewer has been specifically invited to review 
and discuss the thesis.  

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is to correspond to at least 120 credits. If the student has obtained a degree of 
licentiate, the licentiate thesis can be included in the PhD thesis.  
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A thesis written jointly by two or more people may be approved as a PhD thesis for authors whose 
individual contributions can be discerned. When the thesis is a compilation thesis, papers included 
with more than one author may only be considered for a degree of Doctor for authors whose individual 
contributions can be discerned.  
Prior to the defence of the thesis and even in cases where the thesis is intended to be a monograph, the 
doctoral student must have written articles.   

9. Transitional provision 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Risk och säkerhet 
TEVBRF10 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2011-11-14 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Säkerhet och risk är nära relaterade och innefattar det kontinuerliga arbete som uträttas i ett 
sociotekniskt system för att undvika att risker manifesteras i olyckor och kriser. En central aspekt är 
analys och förståelse av hur och varför olyckor och kriser inträffar och vilka åtgärder som vidtas av 
olika samhällsaktörer efter sådana händelser. Kunskap om ett systems säkerhet och resiliens uppnås 
dock inte enbart genom att studera olyckor och kriser. Därför studeras även de vardagliga avvägningar 
som ständigt sker i operationella sociotekniska system. För att förstå och studera risk och säkerhet 
måste man kunna analysera, värdera och sedan styra och driva en aktivitet givet risker och en önskad 
säkerhet. Dessutom ingår utveckling av metoder som syftar till att åtgärda identifierade problem i 
studiet. 

Riskhantering innebär ett systematisk och kontinuerligt arbete för att eliminera, minska och 
kontrollera risk inom komplexa system. Komplexa system karakteriseras vid att vara sociotekniska 
system där delar kan vara ett komplext system i sig – system av systemet.  Komplexa system 
karakteriseras vidare vid att ingen aktör enskilt har fullständig kunskap om samtliga processer som 
pågår i systemet, och ingen aktör ansvarar för det samlade system. En väsentlig egenskap vid 
sociotekniska system är att det oftast finns flera aktörer, att system är flexibelt och kan adaptera till 
dynamiska förändringar och att det har en förmåga att lösa en given uppgift eller funktion.  Exempel 
på komplexa system är en processanläggning, ett infrastruktursystem eller ett krishanteringssystem i 
ett lokalsamhälle. Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och vill omfatta teoribildning, metodstöd 
och modellbyggnad med fokus på systemteori, komplexa, adaptiva system, resiliens och metoder för 
risk och sårbarhet och riskinformerat beslutsstöd. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom 
områdena för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen 
och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 
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Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som 

fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär 
en bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 
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3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, 
eller 

2. brandingenjörsexamen omfattande 210 högskolepoäng.  

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  
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Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå 
och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa 
kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa 
vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en 
diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta 
har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte 
skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
- godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

För doktorsexamen krävs 
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
- godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
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Kurserna i utbildningen på forskarnivå är av två typer: Gemensamt rekommenderade och Valfria. 

Gemensamt rekommenderade kurser 

De gemensamt rekommenderade kursmomenten skall ge en bred kunskap om forskningsmetodik och 
en första, bred översikt över hela inriktningsområdet. De är alltså inte specifikt inriktade mot 
avhandlingsområdet. Dessa kurser skall så långt möjligt inhämtas i början av forskarutbildningen. 

Valfria kurser 

För forskningsutbildning i Risk och säkerhet bör kurser läsas främst inom områdena 
• komplexa system 
• design teori 
• beslutsanalys och beslutsteori 
• resiliens 
• modeller för riskanalys inklusive behandling av osäkerheter 
• teorier för riskhantering inklusive inverkan av mänskliga och organisatoriska faktorer 
• risk governance. 

Utöver de gemensamt rekommenderade kurserna och avhandlingen krävs ytterligare "valfria kurser" 
för att kraven för doktors- respektive licentiatexamen skall vara fullgjorda. Valfria kurser kan, väljas 
också bland kurser som ges av andra institutioner vid Lunds Universitet eller vid andra läroanstalter. 
Sådana kurser kan vara på forskar- eller grundutbildningsnivå. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. Det vetenskapliga arbetet skall bestå antingen av ett antal artiklar med 
gemensam sammanfattning ("sammanläggningsavhandling"), eller ett sammanhållet vetenskapligt 
arbete ("monografi"). 

8.1 Licentiatuppsats 
Den vetenskapliga uppsats som författats för licentiatexamen skall omfatta minst 60 
högskolepoäng. Uppsatsen skall diskuteras muntligen vid ett offentligt seminarium. Till seminariet 
kallas en extern granskare att särskilt granska och diskutera arbetet. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandling skall omfatta minst 120 högskolepoäng. Om licentiatexamen avlagts kan 
licentiatuppsatsen ingå i doktorsavhandlingen. 
Vetenskaplig avhandling som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som 
doktorsavhandling för sådan författare vars insatser kan särskiljas. När sammanläggningsavhandling 
bedöms får vetenskaplig uppsats som den studerande har författat gemensamt med annan person, 
beaktas endast i den mån den studerandes insatser kan särskiljas. 
Forskarstuderanden skall före avhandlingens framläggande ha skrivit artiklar. Detta gäller även om 
avhandlingen tänks bli en monografi. 
 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Risk och säkerhet 
TEVBRF10 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2011-11-14 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Säkerhet och risk är nära relaterade och innefattar det kontinuerliga arbete som uträttas i ett 
sociotekniskt system för att undvika att risker manifesteras i olyckor och kriser. En central aspekt är 
analys och förståelse av hur och varför olyckor och kriser inträffar och vilka åtgärder som vidtas av 
olika samhällsaktörer efter sådana händelser. Kunskap om ett systems säkerhet och resiliens uppnås 
dock inte enbart genom att studera olyckor och kriser. Därför studeras även de vardagliga avvägningar 
som ständigt sker i operationella sociotekniska system. För att förstå och studera risk och säkerhet 
måste man kunna analysera, värdera och sedan styra och driva en aktivitet givet risker och en önskad 
säkerhet. Dessutom ingår utveckling av metoder som syftar till att åtgärda identifierade problem i 
studiet. 

Riskhantering innebär ett systematisk och kontinuerligt arbete för att eliminera, minska och 
kontrollera risk inom komplexa system. Komplexa system karakteriseras vid att vara sociotekniska 
system där delar kan vara ett komplext system i sig – system av systemet.  Komplexa system 
karakteriseras vidare vid att ingen aktör enskilt har fullständig kunskap om samtliga processer som 
pågår i systemet, och ingen aktör ansvarar för det samlade system. En väsentlig egenskap vid 
sociotekniska system är att det oftast finns flera aktörer, att system är flexibelt och kan adaptera till 
dynamiska förändringar och att det har en förmåga att lösa en given uppgift eller funktion.  Exempel 
på komplexa system är en processanläggning, ett infrastruktursystem eller ett krishanteringssystem i 
ett lokalsamhälle. Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och vill omfatta teoribildning, metodstöd 
och modellbyggnad med fokus på systemteori, komplexa, adaptiva system, resiliens och metoder för 
risk och sårbarhet och riskinformerat beslutsstöd. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom 
områdena för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen 
och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 
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Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som 

fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär 
en bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 
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3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, 
eller 

2. brandingenjörsexamen omfattande 210 högskolepoäng.  

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  
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Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå 
och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa 
kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa 
vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en 
diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta 
har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte 
skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
- godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

För doktorsexamen krävs 
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
- godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
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Kurserna i utbildningen på forskarnivå är av två typer: Gemensamt rekommenderade och Valfria. 

Gemensamt rekommenderade kurser 

De gemensamt rekommenderade kursmomenten skall ge en bred kunskap om forskningsmetodik och 
en första, bred översikt över hela inriktningsområdet. De är alltså inte specifikt inriktade mot 
avhandlingsområdet. Dessa kurser skall så långt möjligt inhämtas i början av forskarutbildningen. 

Valfria kurser 

För forskningsutbildning i Risk och säkerhet bör kurser läsas främst inom områdena 
• komplexa system 
• design teori 
• beslutsanalys och beslutsteori 
• resiliens 
• modeller för riskanalys inklusive behandling av osäkerheter 
• teorier för riskhantering inklusive inverkan av mänskliga och organisatoriska faktorer 
• risk governance. 

Utöver de gemensamt rekommenderade kurserna och avhandlingen krävs ytterligare "valfria kurser" 
för att kraven för doktors- respektive licentiatexamen skall vara fullgjorda. Valfria kurser kan, väljas 
också bland kurser som ges av andra institutioner vid Lunds Universitet eller vid andra läroanstalter. 
Sådana kurser kan vara på forskar- eller grundutbildningsnivå. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. Det vetenskapliga arbetet skall bestå antingen av ett antal artiklar med 
gemensam sammanfattning ("sammanläggningsavhandling"), eller ett sammanhållet vetenskapligt 
arbete ("monografi"). 

8.1 Licentiatuppsats 
Den vetenskapliga uppsats som författats för licentiatexamen skall omfatta minst 60 
högskolepoäng. Uppsatsen skall diskuteras muntligen vid ett offentligt seminarium. Till seminariet 
kallas en extern granskare att särskilt granska och diskutera arbetet. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandling skall omfatta minst 120 högskolepoäng. Om licentiatexamen avlagts kan 
licentiatuppsatsen ingå i doktorsavhandlingen. 
Vetenskaplig avhandling som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som 
doktorsavhandling för sådan författare vars insatser kan särskiljas. När sammanläggningsavhandling 
bedöms får vetenskaplig uppsats som den studerande har författat gemensamt med annan person, 
beaktas endast i den mån den studerandes insatser kan särskiljas. 
Forskarstuderanden skall före avhandlingens framläggande ha skrivit artiklar. Detta gäller även om 
avhandlingen tänks bli en monografi. 
 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
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General syllabus for third-cycle studies in Systems Safety TEVBRF10 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 14 November 2011 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
Safety and risk are closely related and encompass the constant work in a sociotechnical system to 
prevent risks developing into accidents and crises. A key aspect of the subject is analysis and 
understanding of how and why accidents and crises come about and the actions taken as a result by 
social agents. However, knowledge about the safety and resilience of a system is not only generated 
through study of accidents and crises. Another field of study is the daily assessments of operative 
sociotechnical systems. In order to understand and study Systems Safety you need to be able to 
analyse, assess and then control and steer an activity in relation to risks and the desired safety. In 
addition, the subject includes the development of methods aiming to rectify problems identified in the 
research.  
 
Risk management entails systematic and continuous work to eliminate, reduce and control risks in 
complex systems. Complex systems are defined as sociotechnical systems based on components that 
may be complex systems in themselves – systems of the system. Furthermore, no single agent can 
have full knowledge of all processes in a complex system and no single agent can take responsibility 
for the entire system. An essential aspect of a sociotechnical system is that it involves several agents, 
is flexible and can be adapted to dynamic changes, and can solve a certain task or function. Examples 
of complex systems are  a process plant, an infrastructure system or a crisis management system in a 
community. The third-cycle programme is interdisciplinary and aims to comprise theories, methods 
and modelling focusing on systems theory, complex adaptive systems, resilience and methods of risk 
and vulnerability and risk-informed decision support.  
 
 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
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fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 
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Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 
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A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. a second-cycle degree project of at least 30 credits within the field, or 
2. a BSc in Fire Protection Engineering amounting to 210 credits.   

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 30 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

 
 
The requirements for a PhD are 

- passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 120 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
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7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  
 
It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The courses are of two types: Recommended general and Elective 
 
Recommended general courses 
The recommended general courses are intended to provide students with broad knowledge of research 
methods and a first broad overview of the whole specialisation. This means that they are not 
specifically focused on the field of the thesis project. As far as possible, these courses should be 
completed at the beginning of the programme.  
 
Elective courses 
Within the Systems Safety specialisation, course should be selected in the subjects of 
 

• complex systems 
• design theory 
• decision analysis and decision theory 
• resilience 
• models for risk analysis and managing uncertainties 
• theories of risk management including the impact of human and organisational factors 
• risk governance 

 
In addition to the recommended general courses and the thesis, further elective courses are required to 
meet the requirements for a degree of Doctor or Licentiate. Elective courses can also be selected at 
other departments at Lund University or at other higher education institutions. The courses may be 
from any cycle of higher education.  

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis.  
The thesis can be structured either as a number of articles with a summarising introduction 
(compilation thesis) or as a unified research study (monograph).  

8.1 Licentiate thesis 
The thesis produced for a degree of licentiate is to correspond to at least 60 credits. The thesis is to be 
discussed at a public seminar, to which an external reviewer has been specifically invited to review 
and discuss the thesis.  

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is to correspond to at least 120 credits. If the student has obtained a degree of 
licentiate, the licentiate thesis can be included in the PhD thesis.  
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A thesis written jointly by two or more people may be approved as a PhD thesis for authors whose 
individual contributions can be discerned. When the thesis is a compilation thesis, papers included 
with more than one author may only be considered for a degree of Doctor for authors whose individual 
contributions can be discerned.  
Prior to the defence of the thesis and even in cases where the thesis is intended to be a monograph, the 
doctoral student must have written articles.   

9. Transitional provision 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
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Anhållan om ändring av forskarutbildningsämnen pà
Energivetenskaper

Institutionen ftir Energivetenskaper har idag f,'ra forskarutbildningsämnen som
refl ekterar avdelningssammansättningen :

¡ Förbränningsmotorer
¡ Kraftverksteknik
o Strömningsteknik
¡ Värmeöverforing
¡ Energihushållning (saknaridageget forskarutbildningsämne)

Denna indelning är historisk och är ett resultat av sammanslagning av ett antal
institutioner över tid. Vissa av dessa forskarutbildningsämnen och avdelningar har
varierat i storlek och omfattning beroende på finanseringsläget. Institutionen ser

samtidigt ett behov att se över avdelningsstrukturen for att bättre reflektera dagens
behov och utmaningar samt kunna arbeta mer flexibelt. Som ett led i detta anser vi
att ett forskarutbildningsämne är en stor fordel. Exempelvis är verksamheten på

Kraftverksteknik idag begränsad till tre professorer, en forskare (anställnings-
process pågår) och en industridoktorand. Energihushållning har i dagsläget två
lektorer och två doktorander men saknar eget forskarutbildningsämne. Namnet på

denna avdelning är otidsenligt och reflekterar inte vad de arbetar med de facto. Ett
namnbyte är därflor nära forestående eftersom verksamheten i all väsentlighet
handlar om fiärrvärmeforskning. Dessa avdelningars forskarutbildnings-
verksamhet är således begränsad i dagsläget vilket är en motivering flor att reducera
antalet ämnen.

Som ett led i forändringsarbetet (EV2.1), som vi ftir närvarande genomfor på

institutionen, ser vi det som angeläget att ha endast ett forskarutbildningsämne,
nämligen: Energivetenskaper (Energy Sciences).
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Besöksadress
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M-huset, Rum 5119

Telefon
046-2229277
046-222 00 00
070-236 54 44

Fax E-posf
046 222 47 '17 magnus.genrup@energy.lth.se

Webbadress
www.energy.lth.se
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Detta ger en flexiblare struktur och minskar sårbarheten hos forskarutbildnings-
ämnena eftersom vi ersätter fyra med ett som, i skrivande stund, kommer ha mer
än 30 inskrivna doktorander. Vikten av en flexiblare struktur inses lätt i skenet av
samhällsutvecklingen där fornybara energisystem kommer att dominera - vilket
också kräver ett större mått av tvärvetenskaplig forskning inom Energivetenskaper.

Den nuvarande indelningen är otidsenlig och har svagheter, institutionen anhåller
därfor om att ett gemensamt ämne for forskarutbildning inrättas.
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Fax E-post
046 222 47 17 magnus.genrup@energy.lth.se
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General syllabus for third cycle studies in Energy Sciences 
TEMxxxxx 
 
This syllabus was approved by the Board of LTH on 26 April 2019  
(Reg. no. U 2019/170). 
 
1. Subject description  
Energy Sciences is a deep and broad subject that includes the study of energy 
transformation, energy distribution and energy economics. This includes both the 
study of components such as turbines, combustion engines, fuel cells and heat 
exchangers as well as the study of related fundamental physical and chemical 
processes such as heat transfer, fluid mechanics, combustion and electrochemical 
reactions. The latter can also be applied to processes other than energy 
transformation. In addition, there are studies of energy use and energy supply. 
Research within the subject is conducted with analytical, numerical and 
experimental methods and with a focus on sustainability and renewability, e.g. the 
use of biofuels and wind power.  
 
 
2. Objective of third-cycle studies at LTH 
 
The Board of LTH established the following objective for third cycle studies on 15 
February 2007.  
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social 
development and prosperity by meeting the needs of business and industry, 
academia and wider society for staff with third-cycle qualifications. LTH shall 
primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the fields of LTH’s 
professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the 
further training of engineers and architects. The programmes are designed to 
encourage personal development and the individual’s unique qualities.   
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate:  

- proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific 
approach  

- both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-
cycle studies  

 
The programmes aim to develop:  

- creativity and independence with the ability to formulate advanced 
research issues, solve problems and plan, carry out and evaluate projects 
within a set timeframe  

- openness to change 
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- personal networks, both national and international  
- social skills and communication skills  
- teaching ability  
- innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides:  

- high-quality supervision and good conditions for study in a creative 
environment  

- a good balance between basic and applied research, with openness to wider 
society  

- a range of third-cycle courses at both departmental and faculty level  
- a good balance between courses and thesis work  
- opportunities to present research findings at national and international 

conferences and in internationally recognised journals, or by another 
equivalent method which leads to wide exposure and circulation  

- opportunities to spend time in international research environments for short 
or extended periods  
 
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education 
Ordinance.  
  
3.1 Licentiate  
 
Knowledge and understanding  
 
For a licentiate the third-cycle student shall  

- demonstrate knowledge and understanding in the field of research, 
including current specialist knowledge in a limited area of this field as well 
as specialist knowledge of research methodology in general and the 
methods of the specific field of research in particular.  

 
Competence and skills 
For a licentiate the third-cycle student shall  
  

- demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods  to undertake  a limited piece of research and other 
qualified tasks within predetermined timeframes in order to contribute to 
the formation of knowledge as well as to evaluate this work,  

- demonstrate the ability in both national and international contexts to 
clearly present and discuss research and research findings in speech and 
writing and in dialogue with the academic community and society in 
general, and  

- demonstrate the skills required to participate autonomously in research and 
development work and to work autonomously in some other qualified 
capacity.   

 
Judgement and approach 
For a licentiate the third-cycle student shall  
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- demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her 
own research,  

- demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its 
role in society and the responsibility of the individual for how it is used, 
and 

- demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge 
and take responsibility for his or her ongoing learning.  

’ 
3.2 Doctor of Philosophy 
 
Knowledge and understanding 
For a degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall  

- demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the 
research field as well as advanced and up-to-date specialised knowledge in 
a limited area of this field, and   

- demonstrate familiarity with research methodology in general and the 
methods of the specific field of research in particular.  

 
Competence and skills  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall  

- demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well as to 
review and assess new and complex phenomena, issues and situations 
autonomously and critically,  

- demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods to undertake research and other qualified tasks within 
predetermined time frames and to review and evaluate such work,  

- demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution 
to the formation of knowledge through his or her own research, 

- demonstrate the ability in national and international contexts to present and 
discuss research and research findings authoritatively in speech and writing 
and in dialogue with the academic community and society in general,  

- demonstrate the ability to identify the need for further knowledge, and  
- demonstrate the capacity to contribute to social development and support 

the learning of others both through research and education and in some 
other professional capacity.  

 
Judgement and approach 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall  

- demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the 
ability to make assessments of research ethics, and  

- demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of 
research, its role in society and the responsibility of the individual for how 
it is used.  
 

4. General and specific admission requirements  
 
General admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and 
study programmes if he or she 

1. has been awarded a second-cycle qualification, or  



4 
 

2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of 
which at least 60 credits were awarded in the second cycle, or  

3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in 
Sweden or abroad.   

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry 
requirements for an individual applicant, if there are special grounds. Ordinance 
(2010:1064).  
 
A person meets the specific admission requirements if he or she has 
 

1. at least 90 credits in the subject of the third-cycle programme, of which at 
least 60 credits are from second-cycle courses of relevance to the subject 
and 30 credits from a second-cycle degree project of relevance to the 
subject.  

2. a Master’s degree of relevance to the field. 
 
Finally, the student must be judged to have the potential to complete the 
programme. 
 
 
Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of 
LTH.  
 
5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from 
such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made 
primarily on the basis of academic results from the first and second cycles. Special 
attention is paid to the following: 
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. 
These may be demonstrated through documents appended to the 
application and at a possible interview.   

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and 
tackle research problems. The assessment could be made on the basis of 
the student’s degree project and a discussion of this at a possible interview.   

3. Written and oral communication skills  
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional 

experience.   
 
6. Degree requirements  
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified 
in the decision on admission, to a licentiate. The student also has the right to 
complete a licentiate as a stage in his or her third-cycle studies, but is not obliged 
to do so.   
 
The requirements for a licentiate are 

- passed courses of at least 30 credits, and  
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

 
The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total.   



5 
 
 
The requirements for a PhD are   

- passed courses of at least 60 credits, and  
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 160 credits  

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total.  
 
6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees:  
 
Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering  
 
or  
 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy  
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 
 
7. Course component  
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be 
appointed at the department that delivers the course. The examiner shall draw up a 
written syllabus that states the course title in Swedish and English, the learning 
outcomes of the course, the course content and the number of credits.  
 
The individual study plan is to include details of which courses the individual 
student shall or may include in his or her studies and how many credits for each 
course may be included in the degree. Courses taken at other faculties or higher 
education institutions may also be included in the study plan.  
 
It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH GEM056F, or equivalent.  
 
The content of the course component is to be adapted to the prior knowledge and 
specialisation of the third-cycle student. The courses may be ordinary taught 
courses or independent study courses.   
 
The forms of assessment may vary but are usually based on home assignments, 
seminars or written and oral exams. The more extensive courses are usually 
assessed in segments. In addition to engineering and science courses, 
complementary courses may be included. These courses may include, for example, 
courses on communication, project management or theory of science and ethics.   
 
 
8. Thesis  
The programme shall include a research project documented in a licentiate or 
doctoral thesis.  
 
8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is to be of a quality that allows parts of it to be published in 
international journals and/or presented at international conferences in the field.  
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The licentiate thesis is to be presented at a public seminar in which an invited 
discussion leader/informal reviewer participates.   
 
8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is to be of such a quality that most of the included papers have been 
or can be published in recognised international journals and/or presented/(can be 
presented) at recognised international conferences in the field.  
 
9. Transitional provisions 
Doctoral students admitted on 1 January 2019 or later must participate in and pass 
the compulsory course Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students 
at LTH GEM056F or equivalent to fulfil the requirements of the degree.   
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon  046-222 00 00 E-post forskarutbildning@lth.lu.se 

 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i 
Energivetenskaper TEMxxxxx 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska högskola, 
LTH, 2019-04-26 (Dnr U 2019/170). 
 
1. Ämnesbeskrivning  
Energivetenskaper är ett ämne med bredd och djup som innefattar studier av 
energiomvandling, energidistribution och energihushållning. Häri ingår såväl 
studier av komponenter såsom turbiner, förbränningsmotorer, bränsleceller och 
värmeväxlare som studier av därtill kopplade grundläggande fysikaliska och 
kemiska processer såsom värmeöverföring, strömningsmekanik, förbränning och 
elektrokemiska reaktioner. De senare kan även appliceras på andra processer än 
energiomvandling. Vidare innefattas studier av energianvändning och 
energiförsörjning. Forskningen inom ämnet bedrivs med analytiska, numeriska och 
experimentella metoder och med fokus på hållbarhet och förnybarhet, t.ex. 
användning av biobränslen samt vindkraft. 
 
 
2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte 
med utbildningen.  
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till 
samhällsutveckling och välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad 
arbetskraft inom näringsliv, högskola och omgivande samhälle. LTH skall främst 
utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena för LTH:s 
yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga 
utvecklingen och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han:  

- väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt 
tänkande  

- har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet  
 
Utbildningen syftar till att utveckla:  

- kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade 
problemställningar, lösa problem samt att planera, genomföra och 
utvärdera projekt inom begränsade tidsramar  

- förändringsberedskap  
- personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt  
- social kompetens och kommunikationsförmåga  
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- pedagogisk förmåga  
- innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH:  

- högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö  
- en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med 

öppenhet mot omgivande samhälle  
- ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis 

som fakultetsnivå  
- en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete  
- erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella 

konferenser och publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på 
annat motsvarande sätt som innebär en bred exponering och spridning  

- möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre 
perioder  
 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 
  
3.1 Licentiatexamen  
 
Kunskap och förståelse  
För licentiatexamen skall doktoranden  

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

 
Färdighet och förmåga  
För licentiatexamen skall doktoranden  

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

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

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

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För licentiatexamen skall doktoranden  

- visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,  
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används, och  
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling  
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3.2 Doktorsexamen 
 
Kunskap och förståelse  
För doktorsexamen skall doktoranden  

- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av forskningsområdet, och  

- visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.  

 
Färdighet och förmåga  
För doktorsexamen skall doktoranden  

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

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

- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt 
bidra till kunskapsutvecklingen,   

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning 
och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i 
övrigt,  

- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och  
- visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling 
och stödja andras lärande.  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För doktorsexamen skall doktoranden  

- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga 
att göra forskningsetiska bedömningar, och  

- visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för hur den används.  

 
4. Grundläggande- och särskild behörighet  
 
Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller  
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 

högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak 

motsvarande kunskaper.  
 
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på 
grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064).  
 
Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 
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1. minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav 
minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett 
fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom 
ämnesområdet. 

2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde. 
 
Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara 
utbildningen. 
 
Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH. 
 
5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig 
densamma. 
 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten 
på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 
 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och 
utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en 
eventuell intervju.  

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och 
angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån 
examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.  

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation  
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex 

yrkeserfarenhet.  
 
6. Examenskrav  
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så 
önskar eller detta har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten 
har också rätt, men inte skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i 
utbildningen på forskarnivå.  
 
För licentiatexamen krävs  

- godkända kurser om minst 30 högskolepoäng samt  
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 

60 högskolepoäng  
 
Uppsats och kurser skall tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng.  
 
För doktorsexamen krävs  

- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng samt  
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 

160 högskolepoäng  
 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta minst 240 högskolepoäng. 
 
6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är:  
 
Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering  
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alt  
 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy  
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 
 
7. Kursdelen  
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid 
den institution som ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som 
bland annat anger kursens benämning på svenska och engelska, kursens mål, 
innehåll och högskolepoängtal. 
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den 
enskilde studenten skall eller får ingå i utbildningen samt hur många 
högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. Härvid kan även kurser 
genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med. 
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för 
nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD 
Students at LTH) GEM056F eller motsvarande. 
 
Innehållet i utbildningen på forskarnivås kursdel avpassas till den 
forskarstuderandens förkunskaper och studieinriktning. Vissa kurser föreläses 
regelbundet medan andra inläses på egen hand. 
 
Examinationsformerna kan variera men sker vanligen genom hemuppgifter, 
seminarier samt skriftlig eller muntlig tentamen. De mer omfattande kurserna kan 
som regel examineras i delar. 
Utöver de rent tekniskt-vetenskapliga kurserna kan s.k. komplementära kurser 
ingå. Dessa kurser kan exempelvis handla om kommunikation, projektledning eller 
vetenskapsteori och etik.  
 
 
8. Vetenskapligt arbete  
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en 
licentiatuppsats eller en doktorsavhandling. 
 
8.1 Licentiatuppsats 
Uppsatsen skall vara av sådan kvalitet att delar av den kan publiceras i någon 
internationell tidskrift och/eller presenteras vid internationella vetenskapliga 
konferenser inom ämnesområdet. 
 
Licentiatuppsatsen presenteras vid ett offentligt seminarium där en inbjuden 
diskussionsledare/informell granskare deltar.  
 
8.2 Doktorsavhandling 
Avhandlingen skall vara av sådan kvalitet att huvuddelen av det vetenskapliga 
arbetet publicerats eller kan publiceras i erkända internationella vetenskapliga 
tidskrifter och/eller presenterats/(kan presenteras) vid internationella vetenskapliga 
konferenser inom ämnesområdet. 
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9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt 
att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH( Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) 
GEM056F eller motsvarande för att uppfylla kraven för examen.  
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Anhållan om ändring av forskarutbildningsämnen pà
Energivetenskaper

Institutionen ftir Energivetenskaper har idag f,'ra forskarutbildningsämnen som
refl ekterar avdelningssammansättningen :

¡ Förbränningsmotorer
¡ Kraftverksteknik
o Strömningsteknik
¡ Värmeöverforing
¡ Energihushållning (saknaridageget forskarutbildningsämne)

Denna indelning är historisk och är ett resultat av sammanslagning av ett antal
institutioner över tid. Vissa av dessa forskarutbildningsämnen och avdelningar har
varierat i storlek och omfattning beroende på finanseringsläget. Institutionen ser

samtidigt ett behov att se över avdelningsstrukturen for att bättre reflektera dagens
behov och utmaningar samt kunna arbeta mer flexibelt. Som ett led i detta anser vi
att ett forskarutbildningsämne är en stor fordel. Exempelvis är verksamheten på

Kraftverksteknik idag begränsad till tre professorer, en forskare (anställnings-
process pågår) och en industridoktorand. Energihushållning har i dagsläget två
lektorer och två doktorander men saknar eget forskarutbildningsämne. Namnet på

denna avdelning är otidsenligt och reflekterar inte vad de arbetar med de facto. Ett
namnbyte är därflor nära forestående eftersom verksamheten i all väsentlighet
handlar om fiärrvärmeforskning. Dessa avdelningars forskarutbildnings-
verksamhet är således begränsad i dagsläget vilket är en motivering flor att reducera
antalet ämnen.

Som ett led i forändringsarbetet (EV2.1), som vi ftir närvarande genomfor på

institutionen, ser vi det som angeläget att ha endast ett forskarutbildningsämne,
nämligen: Energivetenskaper (Energy Sciences).

Posfadress
Box 118
SE22100, Lund

Besöksadress
Ole Römers Väg I
M-huset, Rum 5119

Telefon
046-2229277
046-222 00 00
070-236 54 44

Fax E-posf
046 222 47 '17 magnus.genrup@energy.lth.se

Webbadress
www.energy.lth.se
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Detta ger en flexiblare struktur och minskar sårbarheten hos forskarutbildnings-
ämnena eftersom vi ersätter fyra med ett som, i skrivande stund, kommer ha mer
än 30 inskrivna doktorander. Vikten av en flexiblare struktur inses lätt i skenet av
samhällsutvecklingen där fornybara energisystem kommer att dominera - vilket
också kräver ett större mått av tvärvetenskaplig forskning inom Energivetenskaper.

Den nuvarande indelningen är otidsenlig och har svagheter, institutionen anhåller
därfor om att ett gemensamt ämne for forskarutbildning inrättas.

Irj

Magnus Genrup
Pre Energivetenskaper
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SE22100, Lund
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046-2229277
046-222 00 00
070-236 54 44
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General syllabus for third cycle studies in Energy Sciences 
TEMxxxxx 
 
This syllabus was approved by the Board of LTH on 26 April 2019  
(Reg. no. U 2019/170). 
 
1. Subject description  
Energy Sciences is a deep and broad subject that includes the study of energy 
transformation, energy distribution and energy economics. This includes both the 
study of components such as turbines, combustion engines, fuel cells and heat 
exchangers as well as the study of related fundamental physical and chemical 
processes such as heat transfer, fluid mechanics, combustion and electrochemical 
reactions. The latter can also be applied to processes other than energy 
transformation. In addition, there are studies of energy use and energy supply. 
Research within the subject is conducted with analytical, numerical and 
experimental methods and with a focus on sustainability and renewability, e.g. the 
use of biofuels and wind power.  
 
 
2. Objective of third-cycle studies at LTH 
 
The Board of LTH established the following objective for third cycle studies on 15 
February 2007.  
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social 
development and prosperity by meeting the needs of business and industry, 
academia and wider society for staff with third-cycle qualifications. LTH shall 
primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the fields of LTH’s 
professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the 
further training of engineers and architects. The programmes are designed to 
encourage personal development and the individual’s unique qualities.   
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate:  

- proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific 
approach  

- both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-
cycle studies  

 
The programmes aim to develop:  

- creativity and independence with the ability to formulate advanced 
research issues, solve problems and plan, carry out and evaluate projects 
within a set timeframe  

- openness to change 
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- personal networks, both national and international  
- social skills and communication skills  
- teaching ability  
- innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides:  

- high-quality supervision and good conditions for study in a creative 
environment  

- a good balance between basic and applied research, with openness to wider 
society  

- a range of third-cycle courses at both departmental and faculty level  
- a good balance between courses and thesis work  
- opportunities to present research findings at national and international 

conferences and in internationally recognised journals, or by another 
equivalent method which leads to wide exposure and circulation  

- opportunities to spend time in international research environments for short 
or extended periods  
 
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education 
Ordinance.  
  
3.1 Licentiate  
 
Knowledge and understanding  
 
For a licentiate the third-cycle student shall  

- demonstrate knowledge and understanding in the field of research, 
including current specialist knowledge in a limited area of this field as well 
as specialist knowledge of research methodology in general and the 
methods of the specific field of research in particular.  

 
Competence and skills 
For a licentiate the third-cycle student shall  
  

- demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods  to undertake  a limited piece of research and other 
qualified tasks within predetermined timeframes in order to contribute to 
the formation of knowledge as well as to evaluate this work,  

- demonstrate the ability in both national and international contexts to 
clearly present and discuss research and research findings in speech and 
writing and in dialogue with the academic community and society in 
general, and  

- demonstrate the skills required to participate autonomously in research and 
development work and to work autonomously in some other qualified 
capacity.   

 
Judgement and approach 
For a licentiate the third-cycle student shall  
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- demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her 
own research,  

- demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its 
role in society and the responsibility of the individual for how it is used, 
and 

- demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge 
and take responsibility for his or her ongoing learning.  

’ 
3.2 Doctor of Philosophy 
 
Knowledge and understanding 
For a degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall  

- demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the 
research field as well as advanced and up-to-date specialised knowledge in 
a limited area of this field, and   

- demonstrate familiarity with research methodology in general and the 
methods of the specific field of research in particular.  

 
Competence and skills  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall  

- demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well as to 
review and assess new and complex phenomena, issues and situations 
autonomously and critically,  

- demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods to undertake research and other qualified tasks within 
predetermined time frames and to review and evaluate such work,  

- demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution 
to the formation of knowledge through his or her own research, 

- demonstrate the ability in national and international contexts to present and 
discuss research and research findings authoritatively in speech and writing 
and in dialogue with the academic community and society in general,  

- demonstrate the ability to identify the need for further knowledge, and  
- demonstrate the capacity to contribute to social development and support 

the learning of others both through research and education and in some 
other professional capacity.  

 
Judgement and approach 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall  

- demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the 
ability to make assessments of research ethics, and  

- demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of 
research, its role in society and the responsibility of the individual for how 
it is used.  
 

4. General and specific admission requirements  
 
General admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and 
study programmes if he or she 

1. has been awarded a second-cycle qualification, or  
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2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of 
which at least 60 credits were awarded in the second cycle, or  

3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in 
Sweden or abroad.   

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry 
requirements for an individual applicant, if there are special grounds. Ordinance 
(2010:1064).  
 
A person meets the specific admission requirements if he or she has 
 

1. at least 90 credits in the subject of the third-cycle programme, of which at 
least 60 credits are from second-cycle courses of relevance to the subject 
and 30 credits from a second-cycle degree project of relevance to the 
subject.  

2. a Master’s degree of relevance to the field. 
 
Finally, the student must be judged to have the potential to complete the 
programme. 
 
 
Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of 
LTH.  
 
5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from 
such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made 
primarily on the basis of academic results from the first and second cycles. Special 
attention is paid to the following: 
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. 
These may be demonstrated through documents appended to the 
application and at a possible interview.   

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and 
tackle research problems. The assessment could be made on the basis of 
the student’s degree project and a discussion of this at a possible interview.   

3. Written and oral communication skills  
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional 

experience.   
 
6. Degree requirements  
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified 
in the decision on admission, to a licentiate. The student also has the right to 
complete a licentiate as a stage in his or her third-cycle studies, but is not obliged 
to do so.   
 
The requirements for a licentiate are 

- passed courses of at least 30 credits, and  
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

 
The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total.   
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The requirements for a PhD are   

- passed courses of at least 60 credits, and  
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 160 credits  

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total.  
 
6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees:  
 
Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering  
 
or  
 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy  
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 
 
7. Course component  
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be 
appointed at the department that delivers the course. The examiner shall draw up a 
written syllabus that states the course title in Swedish and English, the learning 
outcomes of the course, the course content and the number of credits.  
 
The individual study plan is to include details of which courses the individual 
student shall or may include in his or her studies and how many credits for each 
course may be included in the degree. Courses taken at other faculties or higher 
education institutions may also be included in the study plan.  
 
It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH GEM056F, or equivalent.  
 
The content of the course component is to be adapted to the prior knowledge and 
specialisation of the third-cycle student. The courses may be ordinary taught 
courses or independent study courses.   
 
The forms of assessment may vary but are usually based on home assignments, 
seminars or written and oral exams. The more extensive courses are usually 
assessed in segments. In addition to engineering and science courses, 
complementary courses may be included. These courses may include, for example, 
courses on communication, project management or theory of science and ethics.   
 
 
8. Thesis  
The programme shall include a research project documented in a licentiate or 
doctoral thesis.  
 
8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is to be of a quality that allows parts of it to be published in 
international journals and/or presented at international conferences in the field.  
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The licentiate thesis is to be presented at a public seminar in which an invited 
discussion leader/informal reviewer participates.   
 
8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is to be of such a quality that most of the included papers have been 
or can be published in recognised international journals and/or presented/(can be 
presented) at recognised international conferences in the field.  
 
9. Transitional provisions 
Doctoral students admitted on 1 January 2019 or later must participate in and pass 
the compulsory course Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students 
at LTH GEM056F or equivalent to fulfil the requirements of the degree.   
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Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i 
Energivetenskaper TEMxxxxx 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska högskola, 
LTH, 2019-04-26 (Dnr U 2019/170). 
 
1. Ämnesbeskrivning  
Energivetenskaper är ett ämne med bredd och djup som innefattar studier av 
energiomvandling, energidistribution och energihushållning. Häri ingår såväl 
studier av komponenter såsom turbiner, förbränningsmotorer, bränsleceller och 
värmeväxlare som studier av därtill kopplade grundläggande fysikaliska och 
kemiska processer såsom värmeöverföring, strömningsmekanik, förbränning och 
elektrokemiska reaktioner. De senare kan även appliceras på andra processer än 
energiomvandling. Vidare innefattas studier av energianvändning och 
energiförsörjning. Forskningen inom ämnet bedrivs med analytiska, numeriska och 
experimentella metoder och med fokus på hållbarhet och förnybarhet, t.ex. 
användning av biobränslen samt vindkraft. 
 
 
2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte 
med utbildningen.  
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till 
samhällsutveckling och välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad 
arbetskraft inom näringsliv, högskola och omgivande samhälle. LTH skall främst 
utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena för LTH:s 
yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga 
utvecklingen och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han:  

- väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt 
tänkande  

- har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet  
 
Utbildningen syftar till att utveckla:  

- kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade 
problemställningar, lösa problem samt att planera, genomföra och 
utvärdera projekt inom begränsade tidsramar  

- förändringsberedskap  
- personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt  
- social kompetens och kommunikationsförmåga  
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- pedagogisk förmåga  
- innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH:  

- högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö  
- en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med 

öppenhet mot omgivande samhälle  
- ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis 

som fakultetsnivå  
- en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete  
- erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella 

konferenser och publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på 
annat motsvarande sätt som innebär en bred exponering och spridning  

- möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre 
perioder  
 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 
  
3.1 Licentiatexamen  
 
Kunskap och förståelse  
För licentiatexamen skall doktoranden  

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

 
Färdighet och förmåga  
För licentiatexamen skall doktoranden  

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

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

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

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För licentiatexamen skall doktoranden  

- visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,  
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används, och  
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling  
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3.2 Doktorsexamen 
 
Kunskap och förståelse  
För doktorsexamen skall doktoranden  

- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av forskningsområdet, och  

- visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.  

 
Färdighet och förmåga  
För doktorsexamen skall doktoranden  

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

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

- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt 
bidra till kunskapsutvecklingen,   

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning 
och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i 
övrigt,  

- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och  
- visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling 
och stödja andras lärande.  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För doktorsexamen skall doktoranden  

- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga 
att göra forskningsetiska bedömningar, och  

- visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för hur den används.  

 
4. Grundläggande- och särskild behörighet  
 
Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller  
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 

högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak 

motsvarande kunskaper.  
 
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på 
grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064).  
 
Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 
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1. minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav 
minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett 
fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom 
ämnesområdet. 

2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde. 
 
Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara 
utbildningen. 
 
Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH. 
 
5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig 
densamma. 
 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten 
på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 
 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och 
utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en 
eventuell intervju.  

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och 
angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån 
examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.  

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation  
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex 

yrkeserfarenhet.  
 
6. Examenskrav  
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så 
önskar eller detta har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten 
har också rätt, men inte skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i 
utbildningen på forskarnivå.  
 
För licentiatexamen krävs  

- godkända kurser om minst 30 högskolepoäng samt  
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 

60 högskolepoäng  
 
Uppsats och kurser skall tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng.  
 
För doktorsexamen krävs  

- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng samt  
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 

160 högskolepoäng  
 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta minst 240 högskolepoäng. 
 
6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är:  
 
Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering  
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alt  
 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy  
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 
 
7. Kursdelen  
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid 
den institution som ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som 
bland annat anger kursens benämning på svenska och engelska, kursens mål, 
innehåll och högskolepoängtal. 
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den 
enskilde studenten skall eller får ingå i utbildningen samt hur många 
högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. Härvid kan även kurser 
genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med. 
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för 
nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD 
Students at LTH) GEM056F eller motsvarande. 
 
Innehållet i utbildningen på forskarnivås kursdel avpassas till den 
forskarstuderandens förkunskaper och studieinriktning. Vissa kurser föreläses 
regelbundet medan andra inläses på egen hand. 
 
Examinationsformerna kan variera men sker vanligen genom hemuppgifter, 
seminarier samt skriftlig eller muntlig tentamen. De mer omfattande kurserna kan 
som regel examineras i delar. 
Utöver de rent tekniskt-vetenskapliga kurserna kan s.k. komplementära kurser 
ingå. Dessa kurser kan exempelvis handla om kommunikation, projektledning eller 
vetenskapsteori och etik.  
 
 
8. Vetenskapligt arbete  
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en 
licentiatuppsats eller en doktorsavhandling. 
 
8.1 Licentiatuppsats 
Uppsatsen skall vara av sådan kvalitet att delar av den kan publiceras i någon 
internationell tidskrift och/eller presenteras vid internationella vetenskapliga 
konferenser inom ämnesområdet. 
 
Licentiatuppsatsen presenteras vid ett offentligt seminarium där en inbjuden 
diskussionsledare/informell granskare deltar.  
 
8.2 Doktorsavhandling 
Avhandlingen skall vara av sådan kvalitet att huvuddelen av det vetenskapliga 
arbetet publicerats eller kan publiceras i erkända internationella vetenskapliga 
tidskrifter och/eller presenterats/(kan presenteras) vid internationella vetenskapliga 
konferenser inom ämnesområdet. 
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9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt 
att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH( Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) 
GEM056F eller motsvarande för att uppfylla kraven för examen.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Facul ty o f  Engineer ing,  LTH 

 
 
 
 
General syllabus for third-cycle studies in Combustion Engines 
TEMVKFFB 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 3 November 2008 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
The research subject Combustion Engines is probably unique in that it only deals with one particular 
device, the combustion engine. The reason that an entire research subject can focus on this device is its 
massive impact as an energy converter enabling mobility. Practically all scooters, motorcycles, cars, 
buses, lorries and ships use combustion engines. The reason for its ubiquity is that it is simple to 
produce, consumes comparatively little fuel and is highly reliable. However, combustion engines are 
not without drawbacks. Combustion generates a number of undesired side effects, such as hazardous 
gases, noise and climate-changing emissions.  
The fuel used by combustion engines also reduces the availability of finite resources such as fossil 
fuels or arable land for biofuels. The research in the field aims to reduce the emission of hazardous air 
pollutants and greenhouse gases as well as fuel consumption. The method used is to study different 
new forms of combustion, such as HCCI.  
 
Research is carried out in five different areas. Engine tests are conducted to assess different 
combinations of operational parameters, such as the relationship between fuel and air, exhaust gas 
recirculation etc. For studies in greater detail, advanced techniques of laser measurement are used to 
understand the combustion process. The studies are carried out in so-called optical engines. 
Furthermore, the experimental results are used for modelling the process in the engine, from gas flow 
through fuel injection to combustion and the production of toxic substances. The engine is controlled 
by advanced real-time modelling and control of the actual combustion process from cycle to cycle. 
Finally, the relationship between combustion and fuel is studied. In the near future petrol will be 
complemented with alternative fuels leading to the necessary adaptation of combustion engines. 
Among the fuels studied are ethanol, methanol, hydrogen and biofuels. 
 
The research in Combustion Engines takes place in close collaboration with the vehicle and engine 
industry in Sweden and abroad. 
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2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  
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− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
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2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 
credits were awarded in the second cycle, or 

3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 
 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 

A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. at least 90 credits of relevance to the subject, including at least 60 second-cycle credits, and a 
second-cycle degree project of at least 30 credits of relevance to the field, or 

2. a second cycle degree in a relevant field  

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 
 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 30 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

− passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 120 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
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The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  

It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The course component is to be adapted to the individual student’s prior knowledge and research 
specialisation. Some courses are taught frequently whereas other must be studied independently. The 
form of assessment varies but is usually based on assignments, seminars and written or oral exams.  
Comprehensive courses can usually be assessed in parts.  
 
In addition to courses in science and engineering, complementary courses are to be included in the 
programme, such as teaching and learning in higher education, theory of science and oral/written 
presentation techniques. The complementary courses may amount to a maximum of 15 credits in the 
programme. 
 
There are no compulsory courses in Combustion Engines. The courses are to be selected by the 
student in consultation with the supervisor. Following the appraisal, which is to take place at least 
once a year, the student and supervisor revise the individual study plan in which the selected courses 
are to be listed.  
 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis. 
 

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is normally written in English and usually designed as a monograph. It is to be of 
a quality that allows parts of it to be published in international journals and/or presented at 
international conferences in the field.  
 

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is normally written in English and preferably designed as a compilation thesis. It is to 
be of such a quality that most of the included papers have been or can be published in recognised 
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international journals and/or presented/(can be presented) at international academic conferences in the 
field.   
 

9. Transitional provisions 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Förbränningsmotorer, 
TEMVKFFB 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2008-11-03 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 
 

1. Ämnesbeskrivning 
Ämnet Förbränningsmotorer är troligtvis unikt så till vida att det bara behandlar en speciell apparat, 
förbränningsmotorn. Att denna apparat ges ett eget forskningsämne beror på dess enorma genomslagskraft 
som energiomvandlare för mobilt bruk. Praktiskt taget alla mopeder, motorcyklar, bilar, bussar, lastbilar 
och fartyg använder en förbränningsmotor. Anledningen är att denna apparat är enkel att tillverka och 
samtidigt relativt bränslesnål och har hög tillförlitlighet. Förbränningsmotorn är dock inte utan nackdelar. 
Förbränningen genererar ett antal oönskade produkter såsom hälsovådliga avgaser, buller och 
klimatpåverkade utsläpp. 
Förbränningsmotorns bränsleförbrukning tär även på ändliga resurser i form av fossil olja eller odlingsareal 
för biobränslen. Forskningen inom området Förbränningsmotorer syftar till minskade utsläpp av 
hälsovådliga och klimatpåverkande avgaser samt minskad bränsleförbrukning. Det görs genom att studera 
olika nya förbränningskoncept som t.ex. HCCI. 
 
Arbetet sker inom fem olika discipliner. Motorprov utförs för att prova olika kombinationer av 
driftsparametrar såsom bränsle/luft-förhållande, recirkulerade avgaser etc. För mer detaljerade studier 
används avancerade laserbaserade mättekniker för att förstå förbränningsförloppet. Dessa studier utförs i 
s.k. optikmotorer. De experimentella resultaten kopplas också till modellering av förloppen i motorn, från 
gasväxling via bränsleinsprutning till förbränning och bildandet av skadliga ämnen. Avancerad styrning av 
motorn görs med hjälp av realtidsmodellering och styrning av själva förbränningsförloppet från cykel till 
cykel. Slutligen görs studier av kopplingen mellan förbränningen och bränslet. I en nära framtid kommer 
oljan att kompletteras med alternativa bränslen och förbränningsmotorn måste anpassas till dessa. Etanol, 
metanol, vätgas och biogas är några av de bränslen som studeras. 
 
Forskningen inom Förbränningsmotorer sker i nära samarbete med svensk och internationell fordons- och 
motorindustri. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena för 
LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 
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arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens unika 
egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, lösa 
problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot omgivande 

samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en bred 
exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt, och 
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− visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och 
för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 

4. Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 
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avancerad nivå, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 
 
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 
 
Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 
1. minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 
högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 
högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller 
2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde. 
 
Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 
 
Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH. 

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  
 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 
avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 
 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas 
genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta 
vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 
angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 
avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 
 
För licentiatexamen krävs 

− godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

 
Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

− godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
− godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 
 
6.1 Examensbenämning 
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Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 
 
Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som ger 
kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning på 
svenska och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten skall 
eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. Härvid kan 
även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid 
LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Innehållet i utbildningen på forskarnivås kursdel avpassas till den forskarstuderandes förkunskaper och 
studieinriktning. Vissa kurser föreläses regelbundet medan andra inläses på egen hand. 
Examinationsformerna kan variera men sker vanligen genom hemuppgifter, seminarier samt skriftlig eller 
muntlig tentamen. De mer omfattande kurserna kan som regel examineras i delar. 
 
Utöver de rent teknikvetenskapliga kurserna kan s.k. komplementära kurser ingå, t.ex. kurser i 
högskolepedagogik, vetenskapsteori eller muntlig/skriftlig presentation. Omfattningen av de 
komplementära kurserna bör vara högst 15 högskolepoäng. 
 
Inom Förbränningsmotorer finns inga obligatoriska kurser. Valet av kurser sker i samråd mellan 
doktorand och handledare. Efter varje utvecklingssamtal, som sker minst en gång om året, sker revidering 
av den individuella studieplanen, och i denna skall det framgå vilka kurser som studenten avser att läsa. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsatsen skrivs normalt på engelska och utformas vanligen som en monografi. Uppsatsen skall 
vara av sådan kvalitet att delar av den kan publiceras i någon internationell tidskrift och/eller presenteras 
vid internationella vetenskapliga konferenser inom ämnesområdet.  

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandlingen skrivs normalt på engelska och utformas företrädesvis som en 
sammanläggningsavhandling. Avhandlingen skall vara av sådan kvalitet att huvuddelen av det 
vetenskapliga arbetet publicerats eller kan publiceras i erkända internationella vetenskapliga tidskrifter 
och/eller presenterats/(kan presenteras) vid internationella vetenskapliga konferenser inom ämnesområdet. 
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9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Kraftverksteknik 
TEMVKFKV 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2007-09-24 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Kraftverksteknik är ett tillämpat ämne med övergripande målsättning att fördjupa kunskaperna om 
processer och fenomen som är av intresse då bränsle på ett miljövänligt sätt omvandlas till kraft/el. 
Här ingår förbränning och termodynamiska cykler som centrala processer. Likaså ingår 
bränsleförädling och separationsprocesser. Omtanken om vår miljö är den starkaste drivkraften för 
nya forskningsinsatser inom kraftverkstekniken. Tidigare fokusering på stora centrala anläggningar 
ifrågasätts och intresset för mindre kundnära energiomvandlingar ökar. Det långsiktiga målet är att 
framställa kraft/el utan utsläpp av föroreningar (nollutsläpp). Kraftverksteknik baseras i hög grad 
på kunskaper inhämtade i grundläggande ämnen som fysik, kemi, värmeöverföring och 
strömningslära. Forskningen i Kraftverksteknik syftar till att få förståelse för såväl fenomen i 
komponenter som för hur hela system/processer fungerar och är till sin karaktär både experimentell 
och teoretisk. Den experimentella verksamheten kan ske såväl i egna laboratorier som på fältet. 
Utarbetande av metoder för analys och optimering av termiska kraftverk i såväl design- som 
driftstadiet är ett exempel på aktuellt forskningsområde. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom 
områdena för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen 
och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
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− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 
 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som 

fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär 
en bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 



 
 
 3 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng 
på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på 
avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller 

2. examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde 
 
Vidare krävs att studenten styrkt kunskaper motsvarande följande kurser: 
 

− MVKF10 Kraftverksteknik (7.5 hp) 
− MVKF05 Turbomaskinernas teori (7.5 hp) 
− MVK051 Ång- och gasturbinteknik (7.5 hp) 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  
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Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå 
och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa 
kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa 
vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en 
diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta 
har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte 
skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
- godkända kurser om minst 45 högskolepoäng 
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 

högskolepoäng 

Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 

För doktorsexamen krävs 
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
- godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 165 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens 
benämning på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal.  
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas 
som. Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
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Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Innehållet i utbildningen på forskarnivås kursdel avpassas till den forskarstuderande förkunskaper 
och studieinriktning. Vissa kurser föreläses regelbundet medan andra inläses på egen hand. 
Examinationsformerna kan variera men sker vanligen genom hemuppgifter, seminarier samt 
skriftlig eller muntlig tentamen. 
De mer omfattande kurserna kan som regel examineras i delar. 
 
Utöver de rent tekniskt-vetenskapliga kurserna kan s.k. komplementära kurser ingå. Exempel på 
sådana kurser är kurser i: 

− Kommunikationsteknik 
− Vetenskapsteori och etik 
− Projektledning 
− Teknikhistoria 

Omfattningen av de komplementära kurserna får vara högst 15 högskolepoäng. 
Inom Kraftverksteknik finns inga obligatoriska kurser. Valet av kurser sker i samråd mellan 
doktorand och handledare. Efter varje utvecklingssamtal, som sker minst en gång om året, sker 
revidering av den individuella studieplanen, och i denna skall det framgå vilka kurser som 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsatsen skrivs normalt på engelska och utformas vanligen som en monografi. Uppsatsen 
skall vara av sådan kvalitet att delar av den kan publiceras i någon internationell tidskrift och/eller 
presenteras vid internationella vetenskapliga konferenser inom ämnesområdet. Licentiatuppsatsen 
presenteras vid ett offentligt seminarium där en inbjuden diskussionsledare/informell granskare 
deltager. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandlingen skrivs normalt på engelska och utformas företrädesvis som en 
sammanläggningsavhandling. Uppsatsen skall vara av sådan kvalitet att huvuddelen av det 
vetenskapliga arbetet publicerats eller kan publiceras i erkända internationella vetenskapliga 
tidskrifter och/eller presenterats/(kan presenteras) vid internationella vetenskapliga konferenser 
inom ämnesområdet. 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop 
for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
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General syllabus for third-cycle studies in Thermal Power Engineering  
TEMVKFKV 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 24 September 2007 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
Thermal power engineering is an applied subject with the overall aim to deepen understanding of the 
processes and phenomena that are of interest when fuel is converted to power/electricity in an 
environmentally friendly way. Combustion processes and thermodynamic cycles are central aspects of 
this subject but topics such as fuel processing and separation processes are also included. The main 
driver for new research efforts in thermal power engineering is concern for the environment. 
Previously there was a strong focus on large central plants but this is now being questioned and focus 
is being directed towards small energy producing units close to the user. The long term goal is to 
produce power/electricity without the emission of pollutants (zero emissions). Thermal power 
engineering is based largely on knowledge acquired in basic subjects such as physics, chemistry, heat 
transfer and fluid mechanics. Research in thermal power engineering aims towards the goal of getting 
a firm grip and an understanding of both the complete system and its components and the work is 
therefore both experimental and theoretical by nature. The experimental activities can take place both 
in the laboratory and in the field. An example of research in thermal power engineering is the 
development of methods for the analysis and optimisation of both the design and operation of thermal 
power plants. Gas turbines or jet engines, which are likely to play a central role in future energy 
systems, are being studied both as single energy converters and in combination with fuel cells, and 
partly in connection with the so-called CO2-free processes. 
  

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
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Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 
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Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 
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A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. at least 90 credits of relevance to the subject, including at least 60 second-cycle credits, and a 
second-cycle degree project of at least 30 credits of relevance to the field, or 

2. a second cycle degree in a relevant field  

Furthermore, the student must have documented knowledge corresponding to the following courses: 

  
− MVKF10 Power Plant Technology (7.5 credits) 
− MVKF05 Theory of Turbomachinery (7.5 credits) 
− MVK051 Steam and Gas Turbine Engineering (7.5 credits) 

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 
 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 45 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

− passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 165 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
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The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  
 
It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The course component is to be adapted to the individual student’s prior knowledge and research 
specialisation. Some courses are taught frequently whereas other must be studied independently. The 
form of assessment varies but is usually based on assignments, seminars and written or oral exams.  
Comprehensive courses can usually be assessed in parts.  
 
In addition to courses in science and engineering, complementary courses are to be included in the 
programme, Among the complementary courses are: 

1. Communication techniques 
2. The theory of science and ethics 
3. Project management  
4. History of engineering 

The complementary courses may amount to a maximum of 15 credits in the programme. 
There are no compulsory courses in Thermal Power Engineering. The courses are to be selected by the 
student in consultation with the supervisor. Following the appraisal, which is to take place at least 
once a year, the student and supervisor revise the individual study plan in which the selected courses 
are to be listed.  
 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis. 
 

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is normally written in English and usually designed as a monograph. It is to be of 
a quality that allows parts of it to be published in international journals and/or presented at 
international conferences in the field. The thesis is to be presented at a public seminar in which an 
invited discussion leader/informal reviewer participates.  
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8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is normally written in English and preferably designed as a compilation thesis. It is to 
be of such a quality that most of the included papers have been or can be published in international 
journals and/or presented/(can be presented) at recognised international conferences in the field.   
 

9. Transitional provision 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
 



  
 
 
 
 
 
 

 

Förslag på beslut angående nedläggning av 
forskarutbildningsämnena Förbränningsmotorer, Kraftverksteknik, 
Strömningsteknik och Värmeöverföring, samt inrättande av 
forskarutbildningsämnet Energivetenskaper 

Institutionen för Energivetenskaper har i dagsläget fyra forskarutbildningsämnen  
Förbränningsmotorer/Combustion Engines (TEMVKFFB), 
Kraftverksteknik/Thermal Power Engineering (TEMVKFKV), 
Strömningsteknik/Fluid Mechanics (TEMMVFST) samt Värmeöverföring/Heat 
Transfer (TEMMVF00).   
Institutionens indelning av forskautbildningsämnen är historisk och resultatet av 
sammanslagning av ett antal institutioner över tid. 
Ett forskarutbildningsämne ger en flexiblare struktur och minskar sårbarheten då 
fyra ämnen ersätts med ett ämne som i dagsläget kommer att ha mer än 30 
doktorander inskrivna. Vikten av en flexiblare struktur inses lätt i skenet av 
samhällsutvecklingen där förnybara energisystem kommer att dominera- vilket 
också kräver ett större mått av tvärvetenskaplig forskning inom Energivetenskaper. 
Den nuvarande indelningen är otidsenlig och har svagheter, institutionen anhåller 
därför om att ett gemensamt ämne inrättas. 
                                              
Institutionen för Energivetenskaper ansöker härmed om att få lägga ner samtliga 
forskarutbildningsämnen vid institutionen och inrätta ett nytt gemensamt ämne 
Energivetenskaper/Energy Sciences (TEMXXXXX).  
 

Förslag på beslut: 

Styrelsen för Lunds Teknisks högskola beslutar att 

• Lägga ner forskarutbildningsämnena Förbränningsmotorer/ Combustion 
Engines (TEMVKFFB), Kraftverksteknik/Thermal Power Engineering 
(TEMVKFKV), Strömningsteknik/Fluid Mechanics (TEMMVFST) samt 
Värmeöverföring/Heat Transfer(TEMMVF00) enligt allmänna 
studieplanen (Dnr U 2018/675), enligt bilaga 1. Beslut enligt U2019/101. 

• Inrätta forskarutbildningsämnet Energivetenskaper/Energy Sciences 
(TEMXXXXX) som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa 
den allmänna studieplanen (Dnr U 2019/170), enligt bilaga 2. 
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General syllabus for third-cycle studies in Fluid Mechanics 
TEMMVFST 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 24 
September 2007 and most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 
2018/675). 
 
1. Subject description 
Fluid Mechanics includes theoretical as well as experimental studies of fluid 
(gaseous and liquid) flow. It also includes studies of engineering processes that 
are highly dependent on various flow phenomena. Examples of such processes 
are mass transfer, laminar and turbulent combustion, multi-phase flow including 
phase change, fluid-structure interactions and non-Newtonian fluids. 
Applications can be found within areas such as energy conversion, the chemical 
process industry and biomedical processes. Both experimental and theoretical 
methods are applied. The theoretical activities mainly include development and 
application of methods for computational fluid dynamics (CFD). To achieve 
good results within this area it is necessary to have good knowledge in 
mathematics and numerical methods. The experimental methods are mainly (but 
not exclusively) laser based and includes measurement techniques for measuring 
velocity (PIV, LDV, HWA), particle/droplet size (PDA), concentrations (LIF), 
etc. Successful research within Fluid Mechanics requires good understanding of 
fundamental phenomena. 

 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 
15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social 
development and prosperity by meeting the needs of business and industry, 
academia and wider society for staff with third-cycle qualifications. LTH shall 
primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the fields of LTH’s 
professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the 
education of engineers and architects. The programmes are designed to 
encourage personal development and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 
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− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific 
approach 

− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her 
third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced 
research issues, solve problems and plan, carry out and evaluate projects 
within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative 
environment 

− a good balance between basic and applied research, with openness to 
wider society 

− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty 
level 

− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international 

conferences and in internationally recognised journals, or by another 
equivalent method which leads to wide exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for 
short or extended periods 

 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education 
Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research 
including current specialist knowledge in a limited area of this field as 
well as specialised knowledge of research methodology in general and 
the methods of the specific field of research in particular. 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods to undertake a limited piece of research and other 
qualified tasks within predetermined time frames in order to contribute to 
the formation of knowledge as well as to evaluate this work  
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− demonstrate the ability in both national and international contexts to 
present and discuss research and research findings in speech and writing 
and in dialogue with the academic community and society in general, and 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research 
and development work and to work autonomously in some other 
qualified capacity. 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or 
her own research 

− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its 
role in society and the responsibility of the individual for how it is used, 
and 

− demonstrate the ability to identify the personal need for further 
knowledge and take responsibility for his or her ongoing learning. 

 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the 
research field as well as advanced and up-to-date specialised knowledge 
in a limited area of this field, and 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the 
methods of the specific field of research in particular.  

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to 
review and assess new and complex phenomena, issues and situations 
autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods to undertake research and other qualified tasks 
within predetermined time frames and to review and evaluate such work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant 
contribution to the formation of knowledge through his or her own 
research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to 
present and discuss research and research findings authoritatively in 
speech and writing and in dialogue with the academic community and 
society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge, and 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support 

the learning of others both through research and education and in some 
other qualified professional capacity.  

 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well 
as the ability to make assessments of research ethics, and 
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− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations 
of research, its role in society and the responsibility of the individual 
for how it is used. 

 
4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and 
study programmes if he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of 

which at least 60 credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in 

Sweden or abroad. 
 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry 
requirements for an individual applicant, if there are special grounds. Ordinance 
(2010:1064). 
 
A person meets the specific admission requirements if he or she has:  
 

at least 45 credits within areas of relevance to the research subject, 
including at least 30 second-cycle credits, and a second-cycle degree 
project of 30 credits within the subject 

 
Finally, the student must be judged to have the potential to complete the 
programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of 
LTH.   

 

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from 
such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made 
primarily on the basis of academic results from the first and second cycle. 
Special attention is paid to the following:  
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1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of 
study. These may be demonstrated through documents appended to the 
application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and 
tackle research problems. The assessment could be made on the basis of 
the student’s degree project and a discussion of this at a possible 
interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional 

experience. 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been 
specified in the decision on admission, to a licentiate. The student also has the 
right to complete a licentiate as a stage in his or her third-cycle studies, but is not 
obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are 
- passed courses of at least 37.5 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 75 credits  

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

- passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 165 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
  

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be 
appointed at the department that delivers the course. The examiner shall draw up 
a written syllabus which states the course title in Swedish and English, the 
learning outcomes of the course, the course content and the number of credits. 
 
The individual study plan is to include details of which courses the individual 
student shall or may include in his or her studies and how many credits for each 
course may be included in the degree. Courses taken at other faculties or higher 
education institutions may also be included in the study plan. 
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It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for 
Newly Admitted Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna 
doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The course component is to be designed in accordance with the following 
guidelines.  
 
The selection of courses is to be made in consultation between the research 
student and supervisor(s) and entered in the individual study plan. It is to be 
based on the research specialisation and interests of the individual research 
student and adapted to changing circumstances throughout the programme.  
   

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or 
doctoral thesis. 
 

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is to be publicly reviewed at a special seminar. The thesis is 
assessed and graded by an examiner.  

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis can be designed either as a monograph or a compilation thesis. 
All or some of the articles included in a compilation thesis should preferably be 
published in international journals. To the greatest extent possible, parts of the 
research should be presented in international contexts, such as conferences.  
 
The PhD thesis is to be defended publicly. In order to ensure quality assurance at 
a high level, the department should aim to appoint an internationally prominent 
researcher as external reviewer of the thesis.  
 

9. Transitional provision 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is 
compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for 
Newly Admitted Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna 
doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements for the 
degree.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Strömningsteknik 
TEMMVFST 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och 
senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Ämnet Strömningsteknik omfattar teoretiska och experimentella studier av gasers och vätskors 
(fluiders) strömning. Vidare ingår studier av tekniska processer som är starkt beroende av olika 
strömningsfenomen. Exempel på sådana områden är masstransportprocesser inom fluider, laminär och 
turbulent förbränning, flerfas strömning med fasomvandling, strömning-struktur interaktion och icke-
Newtonska fluider. Tillämpningarna finns inom energiomvandling, processindustri och medicin. De 
metoder som är aktuella är såväl experimentella som teoretiska. Den teoretiska verksamheten innebär 
huvudsakligen utveckling och tillämpning av numeriska beräkningar (CFD = Computational Fluid 
Dynamics). Goda kunskaper i matematik och numeriska metoder är förutsättning för goda resultat. De 
experimentella metoderna är ofta baserade på laserteknik för bestämning av fluidhastighet (PIV, LDV, 
HWA), partikel/droppstorlek (PDA), koncentration (LIF), mm. Framgångsrik forskning inom 
Strömningsteknik kräver god förståelse av grundläggande fenomen. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 
för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 
arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 
unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 
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I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 
bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 
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Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

minst 45 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 30 
högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 
högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 
avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 
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1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 
visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 
detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 
angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 
avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 
 
För licentiatexamen krävs 

− godkända kurser om minst 37,5 högskolepoäng 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 75 högskolepoäng 

 
Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

− godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
− godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 165 högskolepoäng 

 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal.  
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Följande riktlinjer gäller för utformningen av kursdelen av utbildningen. 
 
Vilka kurser som ingår fastställs med hänsyn till doktorandens forskningsinriktning och intresse i 
samråd mellan doktorand och handledare i den individuella studieplanen och anpassas till den aktuella 
situationen allt efter utbildningens gång. 
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8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsats skall granskas offentligt vid ett särskilt anordnat seminarium. Betyget bestäms av 
examinator. 

8.2 Doktorsavhandling 
För doktorsavhandling gäller att avhandlingen kan vara antingen en monografi eller en 
sammanläggningsavhandling. I det senare fallet skall publicering (helt eller delvis) av de ingående 
artiklarna i internationella tidskrifter eftersträvas. Presentation i internationell miljö av delar av 
forskningsarbetet skall så långt möjligt ske, t.ex. på konferenser. 
 
Doktorsavhandlingen framläggs till offentlig disputation. Institutionen skall eftersträva att opponenten 
är en internationellt framgångsrik forskare på området för att säkerställa en kvalitetskontroll på hög 
nivå. 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Värmeöverföring 
TEMMVF00 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2007-09-24 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Värmeöverföring är såväl ett grundläggande ämne med inslag av mycket fysik och matematik som ett 
tillämpat ingenjörsämne vilande på empiriska samband. Ämnet värmeöverföring är centralt inom 
energitekniken men har även stor betydelse inom andra teknikgrenar. Forskningen inriktas mot 
effektivisering av konvektiv värmeöverföring genom ytmodifierande metodiker, kopplad 
värmeledning, konvektion och termisk strålning, värmeöverföring med fasomvandlingsförlopp, 
utveckling och anpassning av numerisk beräkningsmetodik, förbränningsrelaterad värmeöverföring 
inklusive termisk strålning. Experimentella och numeriska undersökningar av värmeöverföring och 
strömning för olika geometrier är aktuella. Typiska tillämpningsexempel är kompakta värmeväxlare, 
kylsystem i gasturbiner, etc. Nätverk eller system av värmeväxlare samt studium av 
strömningsfenomen av betydelse för konvektiv värmeöverföring ingår också. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 
för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 
arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 
unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 
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I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 
bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 
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Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har  

1. minst 26 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng  
på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på 30 högskolepoäng på avancerad nivå med 
relevans för ämnesområdet, eller 

2. civilingenjörsexamen i maskinteknik med energiinriktning. 
 

Vidare krävs att studenten styrkt kunskaper motsvarande följande kurser: 
- MMVF01 Termodynamik och Strömningslära (11 hp) 
- MMV025 Strömningslära (7,5 hp) 
- MMV031 Värmeöverföring (7,5 hp) 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  
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5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 
avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 
visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 
detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 
angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 
avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 
 
För licentiatexamen krävs 

− godkända kurser om minst 52,5 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

 
Uppsats och kurser skall tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

− godkända kurser om minst 60 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 172,5 

högskolepoäng 
 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal.  
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
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Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Innehållet i utbildningen på forskarnivås kursdel avpassas till den forskarstuderande förkunskaper och 
studieinriktning. Vissa kurser föreläses regelbundet medan andra inläses på egen hand. 
Examinationsformerna kan variera men sker vanligen genom hemuppgifter, seminarier samt skriftlig 
eller muntlig tentamen. De mer omfattande kurserna kan som regel examineras i delar. 
Utöver de rent tekniskt-vetenskapliga kurserna kan s.k. komplementära kurser ingå. Exempel på 
sådana kurser är: 

− Information Management and Reading Skills (3hp) 
− Kommunikationsteknik (4,5hp) 
− Technical Writing for Publication (6hp) 
− Vetenskapteori och etik (,.5hp) 
− Projektledning (2/3hp) 
− Teknikhistoria (4,5hp) 

 
Omfattningen av de komplementära kurserna får vara högst 15 högskolepoäng. 
 
Inom Värmeöverföring finns inga obligatoriska kurser. Valet av kurser sker i samråd mellan 
doktorand och handledare. Efter varje utvecklingssamtal, som sker minst en gång om året, sker 
revidering av den individuella studieplanen, och i denna skall det framgå vilka kurser som studenten 
avser att läsa. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling.   

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsatsen skrivs normalt på engelska och utformas vanligen som en monografi. Uppsatsen 
skall vara av sådan kvalitet att delar av den kan publiceras i någon internationell tidskrift och/eller 
presenteras vid internationella vetenskapliga konferenser inom ämnesområdet. Licentiatuppsatsen 
presenteras vid ett offentligt seminarium där en inbjuden diskussionsledare/informell granskare deltar. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandlingen skrivs normalt på engelska och utformas företrädesvis som en 
sammanläggningsavhandling. Avhandlingen skall vara av sådan kvalitet att huvuddelen av det 
vetenskapliga arbetet publicerats eller kan publiceras i erkända internationella vetenskapliga tidskrifter 
och/eller presenterats/(kan presenteras) vid internationella vetenskapliga konferenser inom 
ämnesområdet. 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
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General syllabus for third-cycle studies in Heat Transfer TEMMVF00 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 24 September 2007 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
Heat transfer is a basic subject based on physics and mathematics as well as an applied engineering 
subject governed by empirical relations. Heat transfer is of vital importance in energy sciences and 
energy technology but is also of relevance in many other areas of technology. The research concerns 
enhancement of convective heat transfer, coupled conduction and convection, thermal radiation in 
high temperature and combustion applications. Condensation and evaporation in heat exchangers, 
multiscale and multiphysics phenomena in fuel cells, and gas turbine heat transfer are key research 
areas. Development of numerical simulation methods as well as experiments in special-purpose test 
rigs are carried out. 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
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− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 
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− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 

A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. at least 26 credits of relevance to the field, including at least 15 second-cycle credits, and a 
second-cycle degree project of at least 30 credits of relevance to the field, or 

2. an MSc in mechanical engineering specialising in energy technology 

Furthermore, the student must have documented knowledge corresponding to the following LTH 
courses:  

− MMVF01 Thermodynamics and Fluid Mechanics (11 credits) 
− MMV025 Fluid Mechanics, Advanced Course (7.5 credits) 
− MMV031 Heat Transfer (7.5 credits) 

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 
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Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 52.5 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

− passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 172.5 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 
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The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  
 
It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The content of the course component is to be adapted to the prior knowledge and specialisation of the 
individual student. The courses may be ordinary taught courses or independent study courses. The 
form of assessment may vary but is usually based on home assignments, seminars or written or oral 
exams. Extensive courses are usually assessed in segments. In addition to engineering and science 
courses, complementary courses may be included, such as: 
 

− Information Management and Reading Skills (3 credits) 
− Communication Skills (4.5 credits) 
− Technical Writing for Publication (6 credits) 
− Theory of Science and Ethics (5 credits) 
− Project Management (2/3 credits) 
− History of Technology (4.5 credits) 

 
The complementary courses may only amount to 15 credits.  
 
The programme in Heat Transfer does not include compulsory courses. The selection of courses is to 
be made by the student in consultation with the supervisor. Following appraisals, which are to take 
place at least once a year, the individual study plan is to be updated to state the courses selected by the 
student.  

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis. 
 

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is normally written in English and usually designed as a monograph. It is to be of 
a quality that allows parts of it to be published in international journals and/or presented at 
international conferences in the field. The thesis is to be presented at a public seminar in which an 
invited discussion leader/informal reviewer participates.  
 

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is normally written in English and preferably designed as a compilation thesis. It is to 
be of such a quality that most of the included papers have been or can be published in recognised 
international journals and/or presented/(can be presented) at recognised international conferences in 
the field. 
 

9. Transitional provision 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
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General syllabus for third-cycle studies in Combustion Engines 
TEMVKFFB 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 3 November 2008 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
The research subject Combustion Engines is probably unique in that it only deals with one particular 
device, the combustion engine. The reason that an entire research subject can focus on this device is its 
massive impact as an energy converter enabling mobility. Practically all scooters, motorcycles, cars, 
buses, lorries and ships use combustion engines. The reason for its ubiquity is that it is simple to 
produce, consumes comparatively little fuel and is highly reliable. However, combustion engines are 
not without drawbacks. Combustion generates a number of undesired side effects, such as hazardous 
gases, noise and climate-changing emissions.  
The fuel used by combustion engines also reduces the availability of finite resources such as fossil 
fuels or arable land for biofuels. The research in the field aims to reduce the emission of hazardous air 
pollutants and greenhouse gases as well as fuel consumption. The method used is to study different 
new forms of combustion, such as HCCI.  
 
Research is carried out in five different areas. Engine tests are conducted to assess different 
combinations of operational parameters, such as the relationship between fuel and air, exhaust gas 
recirculation etc. For studies in greater detail, advanced techniques of laser measurement are used to 
understand the combustion process. The studies are carried out in so-called optical engines. 
Furthermore, the experimental results are used for modelling the process in the engine, from gas flow 
through fuel injection to combustion and the production of toxic substances. The engine is controlled 
by advanced real-time modelling and control of the actual combustion process from cycle to cycle. 
Finally, the relationship between combustion and fuel is studied. In the near future petrol will be 
complemented with alternative fuels leading to the necessary adaptation of combustion engines. 
Among the fuels studied are ethanol, methanol, hydrogen and biofuels. 
 
The research in Combustion Engines takes place in close collaboration with the vehicle and engine 
industry in Sweden and abroad. 
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2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  
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− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
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2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 
credits were awarded in the second cycle, or 

3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 
 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 

A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. at least 90 credits of relevance to the subject, including at least 60 second-cycle credits, and a 
second-cycle degree project of at least 30 credits of relevance to the field, or 

2. a second cycle degree in a relevant field  

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 
 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 30 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

− passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 120 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
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The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  

It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The course component is to be adapted to the individual student’s prior knowledge and research 
specialisation. Some courses are taught frequently whereas other must be studied independently. The 
form of assessment varies but is usually based on assignments, seminars and written or oral exams.  
Comprehensive courses can usually be assessed in parts.  
 
In addition to courses in science and engineering, complementary courses are to be included in the 
programme, such as teaching and learning in higher education, theory of science and oral/written 
presentation techniques. The complementary courses may amount to a maximum of 15 credits in the 
programme. 
 
There are no compulsory courses in Combustion Engines. The courses are to be selected by the 
student in consultation with the supervisor. Following the appraisal, which is to take place at least 
once a year, the student and supervisor revise the individual study plan in which the selected courses 
are to be listed.  
 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis. 
 

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is normally written in English and usually designed as a monograph. It is to be of 
a quality that allows parts of it to be published in international journals and/or presented at 
international conferences in the field.  
 

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is normally written in English and preferably designed as a compilation thesis. It is to 
be of such a quality that most of the included papers have been or can be published in recognised 
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international journals and/or presented/(can be presented) at international academic conferences in the 
field.   
 

9. Transitional provisions 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Förbränningsmotorer, 
TEMVKFFB 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2008-11-03 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 
 

1. Ämnesbeskrivning 
Ämnet Förbränningsmotorer är troligtvis unikt så till vida att det bara behandlar en speciell apparat, 
förbränningsmotorn. Att denna apparat ges ett eget forskningsämne beror på dess enorma genomslagskraft 
som energiomvandlare för mobilt bruk. Praktiskt taget alla mopeder, motorcyklar, bilar, bussar, lastbilar 
och fartyg använder en förbränningsmotor. Anledningen är att denna apparat är enkel att tillverka och 
samtidigt relativt bränslesnål och har hög tillförlitlighet. Förbränningsmotorn är dock inte utan nackdelar. 
Förbränningen genererar ett antal oönskade produkter såsom hälsovådliga avgaser, buller och 
klimatpåverkade utsläpp. 
Förbränningsmotorns bränsleförbrukning tär även på ändliga resurser i form av fossil olja eller odlingsareal 
för biobränslen. Forskningen inom området Förbränningsmotorer syftar till minskade utsläpp av 
hälsovådliga och klimatpåverkande avgaser samt minskad bränsleförbrukning. Det görs genom att studera 
olika nya förbränningskoncept som t.ex. HCCI. 
 
Arbetet sker inom fem olika discipliner. Motorprov utförs för att prova olika kombinationer av 
driftsparametrar såsom bränsle/luft-förhållande, recirkulerade avgaser etc. För mer detaljerade studier 
används avancerade laserbaserade mättekniker för att förstå förbränningsförloppet. Dessa studier utförs i 
s.k. optikmotorer. De experimentella resultaten kopplas också till modellering av förloppen i motorn, från 
gasväxling via bränsleinsprutning till förbränning och bildandet av skadliga ämnen. Avancerad styrning av 
motorn görs med hjälp av realtidsmodellering och styrning av själva förbränningsförloppet från cykel till 
cykel. Slutligen görs studier av kopplingen mellan förbränningen och bränslet. I en nära framtid kommer 
oljan att kompletteras med alternativa bränslen och förbränningsmotorn måste anpassas till dessa. Etanol, 
metanol, vätgas och biogas är några av de bränslen som studeras. 
 
Forskningen inom Förbränningsmotorer sker i nära samarbete med svensk och internationell fordons- och 
motorindustri. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena för 
LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 
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arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens unika 
egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, lösa 
problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot omgivande 

samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en bred 
exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt, och 
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− visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och 
för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 

4. Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 
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avancerad nivå, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 
 
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 
 
Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 
1. minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 
högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 
högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller 
2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde. 
 
Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 
 
Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH. 

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  
 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 
avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 
 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas 
genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta 
vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 
angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 
avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 
 
För licentiatexamen krävs 

− godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

 
Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

− godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
− godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 
 
6.1 Examensbenämning 
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Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 
 
Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som ger 
kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning på 
svenska och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten skall 
eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. Härvid kan 
även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid 
LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Innehållet i utbildningen på forskarnivås kursdel avpassas till den forskarstuderandes förkunskaper och 
studieinriktning. Vissa kurser föreläses regelbundet medan andra inläses på egen hand. 
Examinationsformerna kan variera men sker vanligen genom hemuppgifter, seminarier samt skriftlig eller 
muntlig tentamen. De mer omfattande kurserna kan som regel examineras i delar. 
 
Utöver de rent teknikvetenskapliga kurserna kan s.k. komplementära kurser ingå, t.ex. kurser i 
högskolepedagogik, vetenskapsteori eller muntlig/skriftlig presentation. Omfattningen av de 
komplementära kurserna bör vara högst 15 högskolepoäng. 
 
Inom Förbränningsmotorer finns inga obligatoriska kurser. Valet av kurser sker i samråd mellan 
doktorand och handledare. Efter varje utvecklingssamtal, som sker minst en gång om året, sker revidering 
av den individuella studieplanen, och i denna skall det framgå vilka kurser som studenten avser att läsa. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsatsen skrivs normalt på engelska och utformas vanligen som en monografi. Uppsatsen skall 
vara av sådan kvalitet att delar av den kan publiceras i någon internationell tidskrift och/eller presenteras 
vid internationella vetenskapliga konferenser inom ämnesområdet.  

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandlingen skrivs normalt på engelska och utformas företrädesvis som en 
sammanläggningsavhandling. Avhandlingen skall vara av sådan kvalitet att huvuddelen av det 
vetenskapliga arbetet publicerats eller kan publiceras i erkända internationella vetenskapliga tidskrifter 
och/eller presenterats/(kan presenteras) vid internationella vetenskapliga konferenser inom ämnesområdet. 
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9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Kraftverksteknik 
TEMVKFKV 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2007-09-24 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Kraftverksteknik är ett tillämpat ämne med övergripande målsättning att fördjupa kunskaperna om 
processer och fenomen som är av intresse då bränsle på ett miljövänligt sätt omvandlas till kraft/el. 
Här ingår förbränning och termodynamiska cykler som centrala processer. Likaså ingår 
bränsleförädling och separationsprocesser. Omtanken om vår miljö är den starkaste drivkraften för 
nya forskningsinsatser inom kraftverkstekniken. Tidigare fokusering på stora centrala anläggningar 
ifrågasätts och intresset för mindre kundnära energiomvandlingar ökar. Det långsiktiga målet är att 
framställa kraft/el utan utsläpp av föroreningar (nollutsläpp). Kraftverksteknik baseras i hög grad 
på kunskaper inhämtade i grundläggande ämnen som fysik, kemi, värmeöverföring och 
strömningslära. Forskningen i Kraftverksteknik syftar till att få förståelse för såväl fenomen i 
komponenter som för hur hela system/processer fungerar och är till sin karaktär både experimentell 
och teoretisk. Den experimentella verksamheten kan ske såväl i egna laboratorier som på fältet. 
Utarbetande av metoder för analys och optimering av termiska kraftverk i såväl design- som 
driftstadiet är ett exempel på aktuellt forskningsområde. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom 
områdena för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen 
och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
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− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 
 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som 

fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär 
en bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 
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− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng 
på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på 
avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller 

2. examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde 
 
Vidare krävs att studenten styrkt kunskaper motsvarande följande kurser: 
 

− MVKF10 Kraftverksteknik (7.5 hp) 
− MVKF05 Turbomaskinernas teori (7.5 hp) 
− MVK051 Ång- och gasturbinteknik (7.5 hp) 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  
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Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå 
och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa 
kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa 
vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en 
diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta 
har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte 
skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
- godkända kurser om minst 45 högskolepoäng 
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 

högskolepoäng 

Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 

För doktorsexamen krävs 
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
- godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 165 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens 
benämning på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal.  
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas 
som. Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
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Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Innehållet i utbildningen på forskarnivås kursdel avpassas till den forskarstuderande förkunskaper 
och studieinriktning. Vissa kurser föreläses regelbundet medan andra inläses på egen hand. 
Examinationsformerna kan variera men sker vanligen genom hemuppgifter, seminarier samt 
skriftlig eller muntlig tentamen. 
De mer omfattande kurserna kan som regel examineras i delar. 
 
Utöver de rent tekniskt-vetenskapliga kurserna kan s.k. komplementära kurser ingå. Exempel på 
sådana kurser är kurser i: 

− Kommunikationsteknik 
− Vetenskapsteori och etik 
− Projektledning 
− Teknikhistoria 

Omfattningen av de komplementära kurserna får vara högst 15 högskolepoäng. 
Inom Kraftverksteknik finns inga obligatoriska kurser. Valet av kurser sker i samråd mellan 
doktorand och handledare. Efter varje utvecklingssamtal, som sker minst en gång om året, sker 
revidering av den individuella studieplanen, och i denna skall det framgå vilka kurser som 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsatsen skrivs normalt på engelska och utformas vanligen som en monografi. Uppsatsen 
skall vara av sådan kvalitet att delar av den kan publiceras i någon internationell tidskrift och/eller 
presenteras vid internationella vetenskapliga konferenser inom ämnesområdet. Licentiatuppsatsen 
presenteras vid ett offentligt seminarium där en inbjuden diskussionsledare/informell granskare 
deltager. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandlingen skrivs normalt på engelska och utformas företrädesvis som en 
sammanläggningsavhandling. Uppsatsen skall vara av sådan kvalitet att huvuddelen av det 
vetenskapliga arbetet publicerats eller kan publiceras i erkända internationella vetenskapliga 
tidskrifter och/eller presenterats/(kan presenteras) vid internationella vetenskapliga konferenser 
inom ämnesområdet. 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop 
for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
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General syllabus for third-cycle studies in Thermal Power Engineering  
TEMVKFKV 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 24 September 2007 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
Thermal power engineering is an applied subject with the overall aim to deepen understanding of the 
processes and phenomena that are of interest when fuel is converted to power/electricity in an 
environmentally friendly way. Combustion processes and thermodynamic cycles are central aspects of 
this subject but topics such as fuel processing and separation processes are also included. The main 
driver for new research efforts in thermal power engineering is concern for the environment. 
Previously there was a strong focus on large central plants but this is now being questioned and focus 
is being directed towards small energy producing units close to the user. The long term goal is to 
produce power/electricity without the emission of pollutants (zero emissions). Thermal power 
engineering is based largely on knowledge acquired in basic subjects such as physics, chemistry, heat 
transfer and fluid mechanics. Research in thermal power engineering aims towards the goal of getting 
a firm grip and an understanding of both the complete system and its components and the work is 
therefore both experimental and theoretical by nature. The experimental activities can take place both 
in the laboratory and in the field. An example of research in thermal power engineering is the 
development of methods for the analysis and optimisation of both the design and operation of thermal 
power plants. Gas turbines or jet engines, which are likely to play a central role in future energy 
systems, are being studied both as single energy converters and in combination with fuel cells, and 
partly in connection with the so-called CO2-free processes. 
  

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
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Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 
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Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 
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A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. at least 90 credits of relevance to the subject, including at least 60 second-cycle credits, and a 
second-cycle degree project of at least 30 credits of relevance to the field, or 

2. a second cycle degree in a relevant field  

Furthermore, the student must have documented knowledge corresponding to the following courses: 

  
− MVKF10 Power Plant Technology (7.5 credits) 
− MVKF05 Theory of Turbomachinery (7.5 credits) 
− MVK051 Steam and Gas Turbine Engineering (7.5 credits) 

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 
 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 45 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

− passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 165 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
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The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 

The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  
 
It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The course component is to be adapted to the individual student’s prior knowledge and research 
specialisation. Some courses are taught frequently whereas other must be studied independently. The 
form of assessment varies but is usually based on assignments, seminars and written or oral exams.  
Comprehensive courses can usually be assessed in parts.  
 
In addition to courses in science and engineering, complementary courses are to be included in the 
programme, Among the complementary courses are: 

1. Communication techniques 
2. The theory of science and ethics 
3. Project management  
4. History of engineering 

The complementary courses may amount to a maximum of 15 credits in the programme. 
There are no compulsory courses in Thermal Power Engineering. The courses are to be selected by the 
student in consultation with the supervisor. Following the appraisal, which is to take place at least 
once a year, the student and supervisor revise the individual study plan in which the selected courses 
are to be listed.  
 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis. 
 

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is normally written in English and usually designed as a monograph. It is to be of 
a quality that allows parts of it to be published in international journals and/or presented at 
international conferences in the field. The thesis is to be presented at a public seminar in which an 
invited discussion leader/informal reviewer participates.  
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8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is normally written in English and preferably designed as a compilation thesis. It is to 
be of such a quality that most of the included papers have been or can be published in international 
journals and/or presented/(can be presented) at recognised international conferences in the field.   
 

9. Transitional provision 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
 



  
 
 
 
 
 
 

 

Förslag på beslut angående nedläggning av 
forskarutbildningsämnena Förbränningsmotorer, Kraftverksteknik, 
Strömningsteknik och Värmeöverföring, samt inrättande av 
forskarutbildningsämnet Energivetenskaper 

Institutionen för Energivetenskaper har i dagsläget fyra forskarutbildningsämnen  
Förbränningsmotorer/Combustion Engines (TEMVKFFB), 
Kraftverksteknik/Thermal Power Engineering (TEMVKFKV), 
Strömningsteknik/Fluid Mechanics (TEMMVFST) samt Värmeöverföring/Heat 
Transfer (TEMMVF00).   
Institutionens indelning av forskautbildningsämnen är historisk och resultatet av 
sammanslagning av ett antal institutioner över tid. 
Ett forskarutbildningsämne ger en flexiblare struktur och minskar sårbarheten då 
fyra ämnen ersätts med ett ämne som i dagsläget kommer att ha mer än 30 
doktorander inskrivna. Vikten av en flexiblare struktur inses lätt i skenet av 
samhällsutvecklingen där förnybara energisystem kommer att dominera- vilket 
också kräver ett större mått av tvärvetenskaplig forskning inom Energivetenskaper. 
Den nuvarande indelningen är otidsenlig och har svagheter, institutionen anhåller 
därför om att ett gemensamt ämne inrättas. 
                                              
Institutionen för Energivetenskaper ansöker härmed om att få lägga ner samtliga 
forskarutbildningsämnen vid institutionen och inrätta ett nytt gemensamt ämne 
Energivetenskaper/Energy Sciences (TEMXXXXX).  
 

Förslag på beslut: 

Styrelsen för Lunds Teknisks högskola beslutar att 

• Lägga ner forskarutbildningsämnena Förbränningsmotorer/ Combustion 
Engines (TEMVKFFB), Kraftverksteknik/Thermal Power Engineering 
(TEMVKFKV), Strömningsteknik/Fluid Mechanics (TEMMVFST) samt 
Värmeöverföring/Heat Transfer(TEMMVF00) enligt allmänna 
studieplanen (Dnr U 2018/675), enligt bilaga 1. Beslut enligt U2019/101. 

• Inrätta forskarutbildningsämnet Energivetenskaper/Energy Sciences 
(TEMXXXXX) som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa 
den allmänna studieplanen (Dnr U 2019/170), enligt bilaga 2. 
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General syllabus for third-cycle studies in Fluid Mechanics 
TEMMVFST 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 24 
September 2007 and most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 
2018/675). 
 
1. Subject description 
Fluid Mechanics includes theoretical as well as experimental studies of fluid 
(gaseous and liquid) flow. It also includes studies of engineering processes that 
are highly dependent on various flow phenomena. Examples of such processes 
are mass transfer, laminar and turbulent combustion, multi-phase flow including 
phase change, fluid-structure interactions and non-Newtonian fluids. 
Applications can be found within areas such as energy conversion, the chemical 
process industry and biomedical processes. Both experimental and theoretical 
methods are applied. The theoretical activities mainly include development and 
application of methods for computational fluid dynamics (CFD). To achieve 
good results within this area it is necessary to have good knowledge in 
mathematics and numerical methods. The experimental methods are mainly (but 
not exclusively) laser based and includes measurement techniques for measuring 
velocity (PIV, LDV, HWA), particle/droplet size (PDA), concentrations (LIF), 
etc. Successful research within Fluid Mechanics requires good understanding of 
fundamental phenomena. 

 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 
15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social 
development and prosperity by meeting the needs of business and industry, 
academia and wider society for staff with third-cycle qualifications. LTH shall 
primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the fields of LTH’s 
professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the 
education of engineers and architects. The programmes are designed to 
encourage personal development and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 
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− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific 
approach 

− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her 
third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced 
research issues, solve problems and plan, carry out and evaluate projects 
within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative 
environment 

− a good balance between basic and applied research, with openness to 
wider society 

− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty 
level 

− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international 

conferences and in internationally recognised journals, or by another 
equivalent method which leads to wide exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for 
short or extended periods 

 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education 
Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research 
including current specialist knowledge in a limited area of this field as 
well as specialised knowledge of research methodology in general and 
the methods of the specific field of research in particular. 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods to undertake a limited piece of research and other 
qualified tasks within predetermined time frames in order to contribute to 
the formation of knowledge as well as to evaluate this work  
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− demonstrate the ability in both national and international contexts to 
present and discuss research and research findings in speech and writing 
and in dialogue with the academic community and society in general, and 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research 
and development work and to work autonomously in some other 
qualified capacity. 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or 
her own research 

− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its 
role in society and the responsibility of the individual for how it is used, 
and 

− demonstrate the ability to identify the personal need for further 
knowledge and take responsibility for his or her ongoing learning. 

 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the 
research field as well as advanced and up-to-date specialised knowledge 
in a limited area of this field, and 

− demonstrate familiarity with research methodology in general and the 
methods of the specific field of research in particular.  

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to 
review and assess new and complex phenomena, issues and situations 
autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods to undertake research and other qualified tasks 
within predetermined time frames and to review and evaluate such work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant 
contribution to the formation of knowledge through his or her own 
research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to 
present and discuss research and research findings authoritatively in 
speech and writing and in dialogue with the academic community and 
society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge, and 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support 

the learning of others both through research and education and in some 
other qualified professional capacity.  

 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well 
as the ability to make assessments of research ethics, and 
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− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations 
of research, its role in society and the responsibility of the individual 
for how it is used. 

 
4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and 
study programmes if he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of 

which at least 60 credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in 

Sweden or abroad. 
 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry 
requirements for an individual applicant, if there are special grounds. Ordinance 
(2010:1064). 
 
A person meets the specific admission requirements if he or she has:  
 

at least 45 credits within areas of relevance to the research subject, 
including at least 30 second-cycle credits, and a second-cycle degree 
project of 30 credits within the subject 

 
Finally, the student must be judged to have the potential to complete the 
programme. 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of 
LTH.   

 

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from 
such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made 
primarily on the basis of academic results from the first and second cycle. 
Special attention is paid to the following:  
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1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of 
study. These may be demonstrated through documents appended to the 
application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and 
tackle research problems. The assessment could be made on the basis of 
the student’s degree project and a discussion of this at a possible 
interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional 

experience. 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been 
specified in the decision on admission, to a licentiate. The student also has the 
right to complete a licentiate as a stage in his or her third-cycle studies, but is not 
obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are 
- passed courses of at least 37.5 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 75 credits  

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

- passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 165 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
  

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be 
appointed at the department that delivers the course. The examiner shall draw up 
a written syllabus which states the course title in Swedish and English, the 
learning outcomes of the course, the course content and the number of credits. 
 
The individual study plan is to include details of which courses the individual 
student shall or may include in his or her studies and how many credits for each 
course may be included in the degree. Courses taken at other faculties or higher 
education institutions may also be included in the study plan. 
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It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for 
Newly Admitted Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna 
doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The course component is to be designed in accordance with the following 
guidelines.  
 
The selection of courses is to be made in consultation between the research 
student and supervisor(s) and entered in the individual study plan. It is to be 
based on the research specialisation and interests of the individual research 
student and adapted to changing circumstances throughout the programme.  
   

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or 
doctoral thesis. 
 

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is to be publicly reviewed at a special seminar. The thesis is 
assessed and graded by an examiner.  

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis can be designed either as a monograph or a compilation thesis. 
All or some of the articles included in a compilation thesis should preferably be 
published in international journals. To the greatest extent possible, parts of the 
research should be presented in international contexts, such as conferences.  
 
The PhD thesis is to be defended publicly. In order to ensure quality assurance at 
a high level, the department should aim to appoint an internationally prominent 
researcher as external reviewer of the thesis.  
 

9. Transitional provision 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is 
compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for 
Newly Admitted Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna 
doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements for the 
degree.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Strömningsteknik 
TEMMVFST 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och 
senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Ämnet Strömningsteknik omfattar teoretiska och experimentella studier av gasers och vätskors 
(fluiders) strömning. Vidare ingår studier av tekniska processer som är starkt beroende av olika 
strömningsfenomen. Exempel på sådana områden är masstransportprocesser inom fluider, laminär och 
turbulent förbränning, flerfas strömning med fasomvandling, strömning-struktur interaktion och icke-
Newtonska fluider. Tillämpningarna finns inom energiomvandling, processindustri och medicin. De 
metoder som är aktuella är såväl experimentella som teoretiska. Den teoretiska verksamheten innebär 
huvudsakligen utveckling och tillämpning av numeriska beräkningar (CFD = Computational Fluid 
Dynamics). Goda kunskaper i matematik och numeriska metoder är förutsättning för goda resultat. De 
experimentella metoderna är ofta baserade på laserteknik för bestämning av fluidhastighet (PIV, LDV, 
HWA), partikel/droppstorlek (PDA), koncentration (LIF), mm. Framgångsrik forskning inom 
Strömningsteknik kräver god förståelse av grundläggande fenomen. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 
för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 
arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 
unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 
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I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 
bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 
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Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

minst 45 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 30 
högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 
högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 
avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 
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1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 
visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 
detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 
angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 
avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 
 
För licentiatexamen krävs 

− godkända kurser om minst 37,5 högskolepoäng 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 75 högskolepoäng 

 
Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

− godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
− godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 165 högskolepoäng 

 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal.  
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
 
Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Följande riktlinjer gäller för utformningen av kursdelen av utbildningen. 
 
Vilka kurser som ingår fastställs med hänsyn till doktorandens forskningsinriktning och intresse i 
samråd mellan doktorand och handledare i den individuella studieplanen och anpassas till den aktuella 
situationen allt efter utbildningens gång. 
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8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsats skall granskas offentligt vid ett särskilt anordnat seminarium. Betyget bestäms av 
examinator. 

8.2 Doktorsavhandling 
För doktorsavhandling gäller att avhandlingen kan vara antingen en monografi eller en 
sammanläggningsavhandling. I det senare fallet skall publicering (helt eller delvis) av de ingående 
artiklarna i internationella tidskrifter eftersträvas. Presentation i internationell miljö av delar av 
forskningsarbetet skall så långt möjligt ske, t.ex. på konferenser. 
 
Doktorsavhandlingen framläggs till offentlig disputation. Institutionen skall eftersträva att opponenten 
är en internationellt framgångsrik forskare på området för att säkerställa en kvalitetskontroll på hög 
nivå. 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Värmeöverföring 
TEMMVF00 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2007-09-24 och senast ändrad 2018-11-20 (Dnr U 2018/675). 

1. Ämnesbeskrivning 
Värmeöverföring är såväl ett grundläggande ämne med inslag av mycket fysik och matematik som ett 
tillämpat ingenjörsämne vilande på empiriska samband. Ämnet värmeöverföring är centralt inom 
energitekniken men har även stor betydelse inom andra teknikgrenar. Forskningen inriktas mot 
effektivisering av konvektiv värmeöverföring genom ytmodifierande metodiker, kopplad 
värmeledning, konvektion och termisk strålning, värmeöverföring med fasomvandlingsförlopp, 
utveckling och anpassning av numerisk beräkningsmetodik, förbränningsrelaterad värmeöverföring 
inklusive termisk strålning. Experimentella och numeriska undersökningar av värmeöverföring och 
strömning för olika geometrier är aktuella. Typiska tillämpningsexempel är kompakta värmeväxlare, 
kylsystem i gasturbiner, etc. Nätverk eller system av värmeväxlare samt studium av 
strömningsfenomen av betydelse för konvektiv värmeöverföring ingår också. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 
välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 
omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 
för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 
arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 
unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 
Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 
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I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 
bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

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

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

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 



 
 
 3 
Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

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

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

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 
om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har  

1. minst 26 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng  
på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på 30 högskolepoäng på avancerad nivå med 
relevans för ämnesområdet, eller 

2. civilingenjörsexamen i maskinteknik med energiinriktning. 
 

Vidare krävs att studenten styrkt kunskaper motsvarande följande kurser: 
- MMVF01 Termodynamik och Strömningslära (11 hp) 
- MMV025 Strömningslära (7,5 hp) 
- MMV031 Värmeöverföring (7,5 hp) 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  
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5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 
Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 
avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 
visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 
detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 
angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 
avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 
 
För licentiatexamen krävs 

− godkända kurser om minst 52,5 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

 
Uppsats och kurser skall tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

− godkända kurser om minst 60 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 172,5 

högskolepoäng 
 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 
ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 
på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal.  
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 
skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 
Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  
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Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 
vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F. 
 
Innehållet i utbildningen på forskarnivås kursdel avpassas till den forskarstuderande förkunskaper och 
studieinriktning. Vissa kurser föreläses regelbundet medan andra inläses på egen hand. 
Examinationsformerna kan variera men sker vanligen genom hemuppgifter, seminarier samt skriftlig 
eller muntlig tentamen. De mer omfattande kurserna kan som regel examineras i delar. 
Utöver de rent tekniskt-vetenskapliga kurserna kan s.k. komplementära kurser ingå. Exempel på 
sådana kurser är: 

− Information Management and Reading Skills (3hp) 
− Kommunikationsteknik (4,5hp) 
− Technical Writing for Publication (6hp) 
− Vetenskapteori och etik (,.5hp) 
− Projektledning (2/3hp) 
− Teknikhistoria (4,5hp) 

 
Omfattningen av de komplementära kurserna får vara högst 15 högskolepoäng. 
 
Inom Värmeöverföring finns inga obligatoriska kurser. Valet av kurser sker i samråd mellan 
doktorand och handledare. Efter varje utvecklingssamtal, som sker minst en gång om året, sker 
revidering av den individuella studieplanen, och i denna skall det framgå vilka kurser som studenten 
avser att läsa. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling.   

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsatsen skrivs normalt på engelska och utformas vanligen som en monografi. Uppsatsen 
skall vara av sådan kvalitet att delar av den kan publiceras i någon internationell tidskrift och/eller 
presenteras vid internationella vetenskapliga konferenser inom ämnesområdet. Licentiatuppsatsen 
presenteras vid ett offentligt seminarium där en inbjuden diskussionsledare/informell granskare deltar. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandlingen skrivs normalt på engelska och utformas företrädesvis som en 
sammanläggningsavhandling. Avhandlingen skall vara av sådan kvalitet att huvuddelen av det 
vetenskapliga arbetet publicerats eller kan publiceras i erkända internationella vetenskapliga tidskrifter 
och/eller presenterats/(kan presenteras) vid internationella vetenskapliga konferenser inom 
ämnesområdet. 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 
godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F för att uppfylla kraven för examen. 
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General syllabus for third-cycle studies in Heat Transfer TEMMVF00 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 24 September 2007 and 
most recently amended 20 November 2018 (reg. no U 2018/675).  

1. Subject description 
Heat transfer is a basic subject based on physics and mathematics as well as an applied engineering 
subject governed by empirical relations. Heat transfer is of vital importance in energy sciences and 
energy technology but is also of relevance in many other areas of technology. The research concerns 
enhancement of convective heat transfer, coupled conduction and convection, thermal radiation in 
high temperature and combustion applications. Condensation and evaporation in heat exchangers, 
multiscale and multiphysics phenomena in fuel cells, and gas turbine heat transfer are key research 
areas. Development of numerical simulation methods as well as experiments in special-purpose test 
rigs are carried out. 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social development and 
prosperity by meeting the needs of business and industry, academia and wider society for staff with 
third-cycle qualifications. LTH shall primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the 
fields of LTH’s professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the further 
training of engineers and architects. The programmes are designed to encourage personal development 
and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

− proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific approach 
− both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-cycle studies 

 
The programmes aim to develop: 

− creativity and independence with the ability to formulate advanced research issues, solve 
problems and plan, carry out and evaluate projects within a set time frame 

− openness to change 
− personal networks, both national and international 
− social skills and communication skills 
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− teaching ability 
− innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

− high-quality supervision and good conditions for study in a creative environment 
− a good balance between basic and applied research, with openness to wider society 
− a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty level 
− a good balance between courses and thesis work  
− opportunities to present research findings at national and international conferences and in 

internationally recognised journals, or by another equivalent method which leads to wide 
exposure and circulation 

− opportunities to spend time in international research environments for short or extended 
periods  
 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist 
knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research 
methodology in general and the methods of the specific field of research in particular 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake a limited 
piece of research and other qualified tasks within predetermined time frames in order to 
contribute to the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings in speech and writing and in dialogue with the academic 
community and society in general 

− demonstrate the skills required to participate autonomously in research and development work 
and to work autonomously in some other qualified capacity 

 
Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

− demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research 
− demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 

responsibility of the individual for how it is used 
− demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge and take 

responsibility for his or her ongoing learning 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as 
advanced and up-to-date specialised knowledge in a limited area of this field 
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− demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific 
field of research in particular 

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to review and assess new 
and complex phenomena, issues and situations autonomously and critically  

− demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, 
autonomously and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research 
and other qualified tasks within predetermined time frames and to review and evaluate such 
work  

− demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her own research  

− demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss 
research and research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the 
academic community and society in general 

− demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 
− demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of 

others both through research and education and in some other qualified professional capacity 
 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

− demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make 
assessments of research ethics 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in 
society and the responsibility of the individual for how it is used 
 

4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if 
he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 

credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 

 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry requirements for an 
individual applicant, if there are special grounds. Ordinance (2010:1064). 

A person meets the specific admission requirements if he or she has 

1. at least 26 credits of relevance to the field, including at least 15 second-cycle credits, and a 
second-cycle degree project of at least 30 credits of relevance to the field, or 

2. an MSc in mechanical engineering specialising in energy technology 

Furthermore, the student must have documented knowledge corresponding to the following LTH 
courses:  

− MMVF01 Thermodynamics and Fluid Mechanics (11 credits) 
− MMV025 Fluid Mechanics, Advanced Course (7.5 credits) 
− MMV031 Heat Transfer (7.5 credits) 

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the programme. 
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Exemptions from the admission requirements may be granted by the Board of LTH. 
  

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made primarily on the basis of 
academic results from the first and second cycle. Special attention is paid to the following:  
 

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. These may be 
demonstrated through documents appended to the application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and tackle research 
problems. The assessment could be made on the basis of the student’s degree project and a 
discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional experience 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified in the decision on 
admission, to a licentiate. The student also has the right to complete a licentiate as a stage in his or her 
third-cycle studies, but is not obliged to do so. 

The requirements for a licentiate are: 
- passed courses of at least 52.5 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

− passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 172.5 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 
 

6.1 Degrees awarded 
The programme can lead to the following degrees: 
 
Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
or: 
Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be appointed at the 
department that delivers the course. The examiner shall draw up a written syllabus which states the 
course title in Swedish and English, the learning outcomes of the course, the course content and the 
number of credits. 
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The individual study plan is to include details of which courses the individual student shall or may 
include in his or her studies and how many credits for each course may be included in the degree. 
Courses taken at other faculties or higher education institutions may also be included in the study plan.  
 
It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted 
Doctoral Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F. 
 
The content of the course component is to be adapted to the prior knowledge and specialisation of the 
individual student. The courses may be ordinary taught courses or independent study courses. The 
form of assessment may vary but is usually based on home assignments, seminars or written or oral 
exams. Extensive courses are usually assessed in segments. In addition to engineering and science 
courses, complementary courses may be included, such as: 
 

− Information Management and Reading Skills (3 credits) 
− Communication Skills (4.5 credits) 
− Technical Writing for Publication (6 credits) 
− Theory of Science and Ethics (5 credits) 
− Project Management (2/3 credits) 
− History of Technology (4.5 credits) 

 
The complementary courses may only amount to 15 credits.  
 
The programme in Heat Transfer does not include compulsory courses. The selection of courses is to 
be made by the student in consultation with the supervisor. Following appraisals, which are to take 
place at least once a year, the individual study plan is to be updated to state the courses selected by the 
student.  

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or doctoral thesis. 
 

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis is normally written in English and usually designed as a monograph. It is to be of 
a quality that allows parts of it to be published in international journals and/or presented at 
international conferences in the field. The thesis is to be presented at a public seminar in which an 
invited discussion leader/informal reviewer participates.  
 

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is normally written in English and preferably designed as a compilation thesis. It is to 
be of such a quality that most of the included papers have been or can be published in recognised 
international journals and/or presented/(can be presented) at recognised international conferences in 
the field. 
 

9. Transitional provision 
For doctoral students with an admission date of 1 January 2019 or later, it is compulsory to participate 
in and pass the course Introductory Workshop for Newly Admitted Doctoral Students at LTH 
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH) GEM056F in order to fulfil the requirements 
for the degree.  
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Luleå tekniska universitet 
Arbetsvetenskap -  licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Teknisk psykologi -  licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet 

Lunds universitet 
Arbetsmiljöteknik -  licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Förpackningslogistik -  licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Maskinelement -  licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet 

Maskinkonstruktion -  licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet 

Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner -  licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Rehabiliteringsteknik -  licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
Produktionssystem - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet 

Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre 

utbildning på forskarnivå. Utbildningar med det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet 

uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå. För de utbildningar 

som fått omdömet ifrågasatt kvalitet innebär det att UKÄ ifrågasätter tillståndet att 

utfärda dessa examina. Dessa lärosäten (Luleå tekniska universitet och Lunds universitet) 

ska senast 9 april 2020 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. 

Därefter kommer UKÄ att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte 
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längre får utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom det aktuella 

forskarutbildningsämnet.  

Ärendets hantering 
UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av 

utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen inom produktionsteknik, 

arbetsvetenskap och ergonomi. I de fall lärosätet ger både licentiat- och doktorsexamen i 

dessa ämnen har de utvärderats som en enhet. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som 

ställs i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Uppdraget 

ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning 

(Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett 

regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).  

 

För granskningen av berörda utbildningar har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett 

en bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, doktorandrepresentanter och 

arbetslivsföreträdare. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av 

utbildningar vid lärosäten där de uppgett jäv. En förteckning över bedömare och 

jävsförhållanden framgår av bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. 

 

De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bilaga 3 i 
bedömargruppens yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en 
bedömning med vidhängande motivering av respektive utbildnings kvalitet utifrån 
nedanstående bedömningsområden (se bedömargruppens yttrande, bilaga 1). 
 

- förutsättningar 

- utformning, genomförande och resultat 

- doktorandperspektiv 

- arbetsliv och samverkan 

 

I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme för respektive 

utbildning.  

 

UKÄ har innan detta beslut fattats skickat bedömargruppens preliminära yttranden till 

respektive lärosäte på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre 

veckor. De svar som lärosätena inkom med framgår av bilaga 4 i bedömargruppens 

yttrande. Bedömargruppen har tagit del av lärosätenas svar, och i de fall där det bedömts 

vara relevant har ändringar gjorts i yttrandena.  

Universitetskanslersämbetets bedömning 
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ respektive utbildning det 

samlade omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Det samlade omdömet ifrågasatt 

kvalitet innebär att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda licentiat- och 

doktorsexamen inom forskarutbildningsämnet och att UKÄ efter uppföljning kommer att 

ta ställning till om tillstånd att utfärda dessa examina bör dras in. (För närmare 

information, se Vägledning för utvärdering av utbildning på forskarnivå, 

Universitetskanslersämbetet 2018). 
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UKÄ:s samlade omdöme för respektive utbildning och lärosäte redovisas i bilaga 1.  

 

Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning 

av utredaren Stella Annani i närvaro av biträdande avdelningschef Lisa Jämtsved 

Lundmark, och strategi- och planeringsansvarige Per Westman. 

 

 

 

 

Anders Söderholm 

 

   Stella Annani 

 

 

Kopia till: 

Bedömargruppen 
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Bilaga 1: Samlat omdöme 

Chalmers tekniska högskola AB 

Lärosäte Forskarutbildningsämne ID-nr Samlat 

omdöme 

Chalmers tekniska högskola AB Produkt- och 

produktionsutveckling - 

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4416  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.  

 

Den samlade bedömningen när det gäller förutsättningar är att dessa är tillfredsställande.  

Handledarna har tillräcklig kompetens som forskare och har adekvat utbildning för att handleda i 

forskarutbildningen. En rekryteringsplan behöver dock tas fram för att långsiktigt garantera att samtliga 

doktorander får den tid de ska ha med sina handledare. Det behöver också bli tydligare hur 

sambandet mellan projektledare, handledare och forskargrupp ska utformas. Av underlaget framgår 

att forskarutbildningsmiljön är tillfredsställande och att kvalitetssäkring sker på olika nivåer vid 

lärosätet. Forskningen har tillräcklig kvalitet och omfattning. Relevant samverkan sker med det 

omgivande samhället både nationellt och internationellt. 

 

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är överlag tillfredsställande. Det finns ett 

antal områden som borde kunna utvecklas. När det gäller kunskap och förståelse säkerställs att 

doktoranden skaffar sig bred kunskap inom forskarutbildningsämnet, men det finns vissa svagheter i 

att säkerställa tillräcklig bredd i kunskap om vetenskaplig metodik.  

 

När det gäller kunskapsformen färdighet och förmåga är det ingen tvekan om att förutsättningar finns 

för att tillägna sig det som efterfrågas. Men det finns en osäkerhet om varje individuell doktorand 

verkligen har den förmåga som efterfrågas. Enbart det förhållandet att man har presenterat på 

internationella konferenser, undervisat studenter och presenterat för industriföreträdare är på inget sätt 

ett mått på att man varit framgångsrik på detta. Bedömargruppen har svårt att bedöma om målen är 

uppfyllda utifrån självvärderingstexten och utan att använda andra indikatorer på att målen uppfyllts. 

När detta är konstaterat, är det på sin plats att tillägga att denna osäkerhet och brist gäller många 

forskarutbildningar.  

 

Det finns goda möjligheter att tillägna sig kunskaper som leder till utbildningsmålen i kunskapsformen 

värderingsförmåga och förhållningssätt. Bedömargruppen anser att det på olika sätt framgår att etiken 

behandlas på ett tillfredsställande sätt.  

 

Bedömningen är att jämställdhetsperspektiv beaktas, men mycket i självvärderingen handlar om 

generell policy och medarbetarenkäter. Även om det vid intervjuerna framgick att det finns en 

medvetenhet om jämställdhetsperspektiv i utbildningen, hade bedömargruppen varit behjälpt av en 

tydligare beskrivning av jämställdhetsaspekter när det gäller val av forskningsuppgifter, val av 

forskningspersoner och vad man mer konkret gör att för att uppnå en jämställd arbetsplats.  
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Uppföljning, åtgärder och återkoppling beskrivs på ett tillfredsställande sätt, med bland annat interna 

utvärderingar av forskarskolor vart fjärde år. Lärosätet verkar för att doktoranden genomför 

utbildningen inom nominell studietid. Årliga studieuppföljningssamtal genomförs med doktoranderna, 

och åtgärder kan genomföras vid behov. 

 

Det finns en god och utvecklad doktorandrepresentation på olika nivåer i organisationen. 

Doktoranderna har dock begränsade möjligheter att påverka sitt eget projekt, eftersom det är 

handledare och examinator som bestämmer projektets begränsningar och vilka kurser som ska ingå i 

utbildningen. Arbetsmiljön fungerar på samma villkor som för andra anställda. 

 

Enligt självvärderingen har forskarutbildningen flera inslag som främjar doktorandens förmåga att klara 

av arbetslivet och dess förändringar. Bedömargruppen ser positivt på detta och vill särskilt lyfta fram 

generiska kurser och samverkan med näringsliv och samhälle. 
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Högskolan Väst 

Lärosäte Forskarutbildningsämne ID-nr Samlat 

omdöme 

Högskolan Väst Produktionsteknik - 

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4418  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Det finns ett betryggande antal handledare i förhållande till antalet doktorander inom 

forskarutbildningen vid lärosätet som har föredömligt med tid avsatt för handledning och gemensamt 

arbete i projekt. Handledarna är aktiva forskare och miljön präglas av forskningsprogram som sker i 

samverkan mellan akademin och näringslivet. Självvärderingen och intervjuerna visar på en hög grad 

av interaktivitet och samverkan mellan doktorander och seniora forskare, samt mellan akademin och 

det omgivande samhället, inklusive industrin och internationella forskningsmiljöer. 

 

Det finns en god formell struktur för forskarutbildningen med noggrann användning och kontroll av 

individuella studieplaner som borgar för måluppfyllelse och uppföljning av forskarutbildningen. Den här 

strukturen är särskilt viktig för att säkerställa att målen för kunskap, förståelse, färdighet och förmåga 

uppfylls, där målen för värderingsförmåga och förhållningssätt kräver mer av samverkan mellan 

handledare och doktorander. Sådan samverkan är också säkerställd genom organiseringen av 

forskarutbildningen på lärosätet. 

 

Jämställdhet bedöms inte vara tillfredsställande. Medvetenhet om jämställdhet existerar, liksom 

insikten om att det finns mycket kvar att göra och vissa strategier utformade för detta. Jämställdhet 

verkar dock framför allt handla om en numerär balans, medan värderingar och kulturfrågor nämns i 

mindre utsträckning. 

 

För uppföljning, åtgärder och återkoppling finns en god formell struktur, där den individuella 

studieplanen och den kompletterande målmatrisen har en framlyft roll. Bedömargruppen menar att det 

finns utrymme för att tydliggöra handledarnas roll i uppföljning och återkoppling. 

 

Doktoranderna har en god representation i samtliga formella organ på lärosätet och har full rösträtt i 

dessa, vilket borgar för en god möjlighet att ha inflytande på forskarutbildningen. De har möjlighet att 

ha inflytande både i den lokala forskarmiljön vid forskarutbildningen och centralt på lärosätet. I 

självvärderingen anges att studierektorn och forskningsadministratören tillsammans har regelbundna 

möten med doktoranderna inom forskarutbildningen, men att studierektorn inte har tillräcklig tid eller 

tillräckliga möjligheter att genomföra dessa, vilket bör ses över och åtgärdas.  

 

Doktoranderna har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det är positivt att det finns en 

genomtänkt strategi för hur man säkerställer att industridoktoranderna involveras på institutionen. Att 

doktoranderna är utlyfta som en egen grupp i regelbundna medarbetarundersökningar bidrar också 

positivt till arbetsmiljön.  

 

Samverkan med det omgivande samhället, särskilt med industrin, är en väl integrerad del av 

forskarutbildningen i produktionsteknik. Doktoranderna förbereds väl för framtida arbetsliv, både 
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genom sina projekt där samverkan sker, genom kurser med industriella exempel och genom 

deltagande från företag. Vidare tillhandahålls karriärplanering, vilket ger ytterligare en styrka för 

förberedelse för fortsatt arbetsliv. 
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Kungl. Tekniska högskolan 

Lärosäte Forskarutbildningsämne ID-nr Samlat 

omdöme 

Kungl. Tekniska högskolan Industriell produktion - 

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4410  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Efter genomförd kvalitetsgranskning framkommer det att forskarutbildningen kan utvecklas vidare på 

flera punkter men i sin helhet är tillfredställande, enligt bedömargruppen. 

 

Lärosätets förutsättningar att bedriva forskarutbildning bedöms vara tillfredställande. När det gäller 

den vetenskapliga kompetensen hos de handledare som är tillgängliga i dagsläget, så bedöms den 

vara hög. Bihandledares förankring i industrin är också att betrakta som en resurs. Bedömargruppen 

kan dock inte göra sig en fullständig bild av handledarsituationen, eftersom underlagen i 

självvärderingen och i den inskickade tabellbilagan inte ger någon samstämmighet om förhållandena. 

Detta bedöms vara ett utvecklingsområde, eftersom ovanstående visar att lärosätet inte har tillgång till 

eller kan föra en tillförlitlig förteckning över den faktiska fördelningen av doktorander mellan de 

tillgängliga huvud- och bihandledarna. 

 

Bedömargrupper anser att omfattningen på den forskning som bedrivs vid institutionen är stor samt 

bedrivs med bra kvalitet i samverkan med etablerade företag. Förekomsten av befintliga 

forskningsnätverk bör utgöra en god grund för bibehållen forskningsvolym också framöver. 

 

Den sammanfattande bedömningen av bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat 

är att den är tillfredsställande utan någon nämnvärd marginal. Bedömargruppens uppfattning är att det 

finns en del tveksamheter kring säkerställandet av doktorandernas måluppfyllelse när det gäller bred 

kunskap och förståelse, och att detta därför är ett utvecklingsområde. Den stora frihet som förefaller 

finnas när det gäller doktoranders val av forskarutbildningskurser skulle kunna äventyra ett 

säkerställande av måluppfyllelsen för bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet, 

exempelvis när det gäller vetenskaplig metodik. 

 

Kunskapsformen färdighet och förmåga bedöms som tillfredsställande. Doktorandernas 

återkommande presentationer av egna forskningsresultat i samband med seminarier och konferenser 

bidrar starkt till måluppfyllelsen, och eftersom de flesta forskningsprojekt som doktorander är 

involverade i är nära kopplade till industrin, får doktoranderna också möjligheter att bidra till 

samhällsutvecklingen.  

 

Kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms som tillfredsställande men 

bedömargruppen konstaterar att underlaget generellt är ganska knapphändigt när det gäller 

redovisningen av måluppfyllelsen inom denna kunskapsform. Det nämns att etik har lyfts fram på två 

workshops under de senaste två åren och att vetenskaplig redlighet och förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar ingår i en kurs i vetenskaplig metodik som är obligatorisk.  

  

Bedömningsgrunden jämställhet bedöms inte vara tillfredsställande. Bedömargruppen efterlyser ett 
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mer proaktivt förhållningssätt inte minst när det gäller beaktandet av jämställdhet inom 

forskarutbildningskurser och andra inslag i själva forskarutbildningen. 

 

Inte heller bedömningsgrunden uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms vara tillfredsställande. 

Kvalitetsbristerna är omfattande i fråga om hantering av de individuella studieplanerna och har så varit 

i flera års tid. Handledarna och ledningen uppvisar ändå vid de genomförda intervjuerna både en 

förtrogenhet med och insikt i handledning och dess genomförande. Detta är en kontrast till det 

tillhandahållna undermåliga skriftliga underlaget.  

 

De forskarstuderande är välrepresenterade och organiserade. Publiceringsgraden är omfattande, 

gränsande till en möjlig överproduktion. Helhetsintrycket från bedömargruppen efter intervjuer är ändå 

att forskarutbildningsmiljon från ett doktorandperspektiv säkerställer en god fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö. 

 

Lärosätet har ett samarbete med det omgivande samhället och dess forskarutbildning förbereder 

doktoranderna för ett arbetsliv inom och utanför akademin. Den beredskap inför ett föränderligt 

arbetsliv som institutionens företagsnära forskning bidrar till att utveckla hos doktoranden förstärks av 

kompetenscentrumen Design & Management of Manufacturing Systems (DMMS) och Powertrain 

Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH) som finns vid lärosätet. 
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Luleå tekniska universitet 

Lärosäte Forskarutbildningsämne ID-nr Samlat 

omdöme 

Luleå tekniska universitet Arbetsvetenskap -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4407  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Bedömargruppen anser att den numerära och kompetensmässiga tillgången på handledare väl svarar 

mot antalet och sammansättningen av doktorander. Forskarutbildningen är väl strukturerad och ger 

doktoranderna tillgång till handledning, kurser, nätverk, seminarieverksamhet och aktuell forskning 

inom ämnesområdet. Bedömargruppen ser positivt på det nyinrättade handledarkollegiet, särskilt som 

ett instrument för erfarenhetsutbyte och diskussioner om bedömningar, kvalitet och andra frågor som 

kräver en kontinuerlig process. 

 

Bedömargruppen menar att bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är väl 

tillgodosett. Bedömargruppens uppfattning är att den beskrivna kursstrukturens utformning, 

genomförande och examination skapar goda förutsättningar för doktorandernas lärande inom 

kunskapsformerna kunskap och förståelse respektive färdighet och förmåga. De individuella 

studieplanerna ger däremot olika tydlig information om hur doktoranderna valt kurser som stärker en 

bred kunskap och förståelse. Bedömargruppen menar att lärosätet skulle vinna mycket på att se över 

och förtydliga användningen av individuella studieplaner, både generellt och i detta avseende.  

 

När det gäller säkerställandet av måluppfyllelsen för intellektuell självständighet, och vetenskaplig 

redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar ger självvärderingen flera exempel på 

aktiviteter och kurser där detta tränas. Bedömargruppen menar ändå att ett utvecklingsområde finns 

när det gäller måluppfyllelsen för vetenskaplig redlighet och förmåga till forskningsetiska bedömningar, 

eftersom det inte finns någon obligatorisk kurs i forskningsetik. Även förutsättningarna för att 

doktoranderna når fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används skulle kunna behandlas på ett mer strukturerat 

sätt. 

 

Bedömargruppen anser att det finns ett medvetet, systematiskt och fortlöpande jämställdhetsarbete 

vid lärosätet, men särskilt tydligt på forskarutbildningsämnesnivå. Bedömargruppen vill framhålla 

forskarutbildningsämnets och institutionens arbete för att främja jämställdhet som ett gott exempel på 

hur jämställdhetsperspektivet kan integreras i forskarutbildningens utformning och genomförande. 

 

Forskarutbildningen har ett systematiskt uppföljningsarbete. Uppföljningsresultaten och hur de 

omvandlas till åtgärder och hur de återkopplas på gruppnivå anser bedömargruppen är ett 

utvecklingsområde. 

 

Bedömargruppen finner att doktoranderna är välrepresenterade och organiserade i formella 

sammanhang. Tillsammans med de mer informella inflytandekanalerna ger det doktoranderna 

möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. 

Utbildningen säkerställer även en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. 
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Bedömargruppen konstaterar att det förekommer mycket stor variation i hur väl ifyllda de individuella 

studieplanerna är, vilket kan vara ett tecken på ojämlikt stöd från handledarna. 

 

Bedömargruppen anser att forskarutbildningen väl svarar upp mot kravet att utbildningen är utformad 

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

möta förändringar i arbetslivet inom och utanför akademin. Enligt självvärderingen får institutionen 

många förfrågningar om föreläsningar och uppdragsutbildningar där doktoranderna ofta medverkar 

och ibland får doktoranderna göra detta på egen hand. Bedömargruppen ser positivt på detta och 

menar att en ytterligare kvalitetshöjning skulle vara någon form av systematisk uppföljning av dessa 

aktiviteter. Ett utvecklingsområde är att ytterligare förstärka insatserna för karriärplaneringen efter 

disputation. 

 

Luleå tekniska universitet Teknisk psykologi -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4420  Ifrågasatt 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt. 

 

Bedömningsområdet förutsättningar bedöms inte vara tillfredsställande. Bedömargruppen anser att 

den begränsade numerären av personal och doktorander samt forskningens begränsade omfattning 

gör att utbildning på forskarnivå inte kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker dock, sett till ämnets storlek, med 

omvärlden både nationellt och internationellt. Om inte lärosätet gör en rejäl satsning på att öka 

förutsättningarna för ämnet genom flera rekryteringar av forskare som är ämneskompetenta och kan 

vara huvudhandledare samt fler doktorander, bör lärosätet överväga att avveckla teknisk psykologi 

som ett eget forskarutbildningsämne och låta det ingå som en inriktning inom någon annan befintlig 

forskarutbildning vid lärosätet. 

 

Sammantaget bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat som inte 

tillfredsställande. Kunskapsformen kunskap och förståelse bedöms som tillfredsställande. De tre 

obligatoriska kurserna ger goda förutsättningar för bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet och metodkunskaper. Säkerställandet av måluppfyllelsen kan dock enligt 

bedömargruppens uppfattning försvåras, eftersom antalet kurser är få och den gemensamma 

vetenskapliga basen för forskningsmiljön är otillräcklig. 

 

Kunskapsformen färdighet och förmåga är tillfredsställande. Bedömargruppen rekommenderar dock 

att antalet publicerade artiklar vid disputation ska ökas till två för att genom peer-review säkerställa en 

ökad grad av kvalitet på avhandlingarna. Det skulle samtidigt främja doktorandernas dialog med 

forskarsamhället liksom deras skriftliga färdighet och förmåga. Bedömargruppen anser även att 

industridoktoranderna behöver inkluderas tydligare i forskningsmiljön. Bedömningen är även att det 

finns utrymme för utveckling av konkreta aktiviteter, som deltagande på internationella konferenser för 

att doktoranderna ska nå målen inom kunskapsformen. 

 

Kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms inte vara tillfredsställande. Det 

begränsade utbudet av teoretiska kurser och att kurser i vetenskapsteori respektive etik inte är 

obligatoriska torde enligt bedömargruppen, i kombination med forskarutbildningens begränsade 
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omfattning, utgöra problem när det gäller att säkerställa doktorandernas måluppfyllelse. 

Bedömargruppen menar att lärosätet bör överväga att göra etikkursen obligatorisk och se över hur 

examinationer och andra aktiviteter säkerställer doktorandernas måluppfyllelse inom denna 

kunskapsform.  

 

Jämställdhet bedöms inte vara tillfredsställande. Varken självvärderingen och intervjuerna visar på en 

genusteoretisk medvetenhet i kurser och seminarier, eller i val av litteratur, gästföreläsare eller 

forskningspersoner. Här finns utrymme för betydande förbättringar i hur ett jämställdhetsperspektiv 

medvetet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och 

genomförande. Av självvärderingen är det inte övertygande för bedömargruppen att 

jämställdhetsarbete i tillräcklig utsträckning genomsyrar utbildningens olika delar.  

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms vara tillfredsställande. Genom systematisk uppdatering 

av individuella studieplaner och regelbunden handledning samt mitt- och slutseminarier följs enskilda 

doktorander och deras progression upp. Bedömargruppen ser positivt på detta men rekommenderar 

lärosätet att se över hur erfarenheter på aggregerad nivå överförs i åtgärder och följs upp. 

 

Bedömningsområdet doktorandperspektiv bedöms vara tillfredsställande. Bedömargruppen finner att 

doktoranderna är välrepresenterade och organiserade i formella sammanhang, vilket tillsammans med 

de mer informella inflytandekanalerna ger doktoranderna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att 

utveckla utbildningens innehåll och genomförande, samt att utbildningen säkerställer en god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. Dock saknas adekvat information kring doktorandernas 

arbetsbelastning och psykosociala arbetsmiljö. Bedömargruppen finner utifrån självvärderingen att det 

finns utvecklingspotential gällande rutinen för byte av handledare, dels för hur det ska gå till när det 

gäller prefektens doktorander och dels för att doktoranden själv innan beslut fattas är ålagda att 

informera berörda handledare. Bedömargruppen anser att avsaknaden av doktorandintervjuer gör 

särskilt denna bedömningsgrund svårbedömd. 

 

Utifrån underlaget menar bedömargruppen att bedömningsområdet arbetsliv och samverkan är 

tillfredsställande. Bedömargruppen anser att forskningen i stora delar kan anses vara industrinära och 

att samverkan med arbetslivet förekommer. Det framgår även av att färdiga doktorer i teknisk 

psykologi har attraktionskraft för industrin. Bedömargruppen saknar dock en systematisk plan för 

deltagandet i industrinära forskningsprojekt i forskarutbildningen. Bedömargruppen saknar även en 

systematisk beskrivning av alumniverksamheten och identifierar detta tillsammans med en utvecklad 

karriärplanering som utvecklingsområden. 

 

 

   



 
Ölk 

 
 

 

 

BESLUT 13(21) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

Lunds universitet 

Lärosäte Forskarutbildningsämne ID-nr Samlat 

omdöme 

Lunds universitet Arbetsmiljöteknik -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4406  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Bedömargruppen anser att tillgången till handledare både numerärt och kompetensmässigt svarar väl 

mot doktorandgruppens storlek och sammansättning. Forskarutbildningsmiljön är god med en 

tillfredsställande storlek på miljön och tillgång till handledning från kvalificerade forskare. 

Forskarutbildningen är väl strukturerad och doktoranderna har tillgång till en löpande 

seminarieverksamhet, olika nätverk och forskarskolor. Bedömargruppen anser däremot att lärosätet 

bör utveckla strategier för att ytterligare involvera industridoktorander i forskarutbildningsmiljöns 

aktiviteter. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningens välstrukturerade kursutbud skapar förutsättningar för bred 

kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. De 

individuella studieplanerna bekräftar att de forskarstuderande valt sina kurser på ett sätt som stärker 

denna bild, även om kurserna ibland kan ha andra namn. 

 

Måluppfyllelsen inom kunskapsformen färdighet och förmåga säkerställs bland annat genom att 

forskarutbildningen huvudsakligen bedrivs i anslutning till externfinansierade forskningsprojekt där 

doktoranden får ansvar för att planera och bedriva delar av forskningen. Träning sker också i 

forskarutbildningskurser, till exempel inom ramen för kursen Communicating Science. Det första 

steget i doktorandens utveckling kan vara att skriva ett konferensabstract och sedan tillsammans med 

sin handledare successivt utveckla färdigheten till en egen peer review-artikel. Bedömargruppen ser 

att det finns en utvecklingspotential när det gäller att ge doktoranderna större möjlighet att delta i 

undervisningen inom grundutbildningen, något som särskilt gäller industridoktoranderna. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen säkerställer måluppfyllelsen inom kunskapsformen 

värderingsförmåga och förhållningssätt. Vetenskaplig redlighet tas upp i en obligatorisk 

Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2 hp), där The European Code of Conduct for 

Research Integrity behandlas. Flera doktorander har bidragit till att skriva forskningsetiska 

ansökningar när detta har krävts i deras projekt. Bedömargruppen anser dock att forskningsetik och 

vetenskapsteori bör tydliggöras genom att markeras som obligatoriska inslag. 

 

Jämställdhet bedöms som tillfredsställande. Det finns en aktiv diskussion vid avdelningen om 

jämställdhet, exempelvis i frågor om föräldraledighet, mötestider, externa föreläsare, olika 

forskningsprojekt (typiska manliga/kvinnliga branscher). I självvärderingen nämns att det i 

forskningsansökningar för det mesta ingår en reflektion över genusaspekter på både 

sammansättningen av projektgruppen och den miljö som ska studeras. Bedömargruppen menar dock 

att det finns ett utvecklingsområde när det gäller hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, 

kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 
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Uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas på ett tillfredsställande sätt.  Lärandemålen finns 

både i den allmänna studieplanen och i den individuella studieplanen. Bedömargruppen anser att de 

rutiner som beskrivs ger en bra möjlighet att följa doktorandens progression i forskarutbildningen. 

Forskarutbildningskurserna utvärderas regelbundet och systematiskt. 

 

Doktoranden får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och 

genomförande. Utbildningen säkerställer även en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för 

doktoranden. Det är positivt att det görs särskilda medarbetarenkäter riktade enbart till doktoranderna. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet både inom och 

utanför akademin. Ett exempel är att de doktorander som visar intresse för en akademisk karriär kan 

delta i skrivandet av projektansökningar. Ett annat exempel är samverkansplattformen eHealth@LU 

där forskare från olika fakulteteter möter externa partner för långsiktig samverkan via forsknings- och 

utvecklingsprojekt. 

 

Lunds universitet Förpackningslogistik -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4408  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Bedömningsområdet Förutsättningar är tillfredsställande. Tillgången till handledare både numerärt och 

kompetensmässigt svarar väl mot doktorandgruppens storlek och sammansättning. Doktoranderna 

har även tillgång till olika nätverk och tre forskarskolor. Miljön skulle kunna utvecklas ytterligare genom 

samordning med utbildningen i Helsingborg. Bedömargruppen anser också att lärosätet bör utveckla 

strategier för att ytterligare involvera industridoktorander i forskarutbildningsmiljöns aktiviteter. 

 

När det gäller bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat anser bedömargruppen att 

den beskrivna kursstrukturen skapar förutsättningar för bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. De individuella studieplanerna 

bekräftar att de forskarstuderande valt sina kurser på ett sätt som stärker denna bild. 

Bedömargruppen menar samtidigt att utbildningen skulle kunna förbättras ytterligare genom en 

stramare kursstruktur, där vetenskapsteori och forskningsetik säkras genom att de är obligatoriska och 

där det även beaktas att examensmålen för licentiatexamen säkras. 

 

Bedömningen är vidare att forskarutbildningen säkerställer måluppfyllelse inom kunskapsformen 

färdighet och förmåga. Vid intervjuerna framkom dock att doktorandernas deltagande i 

grundutbildningen är av begränsad omfattning samt att de så kallade industridoktoranderna inte deltar 

alls. Här ser bedömargruppen en utvecklingspotential. 

 

Frågor om vetenskaplig redlighet och etiska överväganden är något som enligt den allmänna 

studieplanen ska ingå i utbildningen. Det ingår till exempel i kursen Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. I flera av de insända individuella studieplanerna saknas det däremot kurser i 

vetenskapsteori eller forskningsetik. Bedömargruppen anser att forskningsetik och vetenskapsteori bör 

tydliggöras genom att markeras som obligatoriska inslag, där man även beaktar att lärandemålen för 
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licentiatexamen uppfylls. Sammantaget är bedömningen ändå att måluppfyllelsen säkerställs inom 

kunskapsformen. 

Bedömargruppen menar att det finns ett löpande jämställdhetsarbete vid lärosätet, men att det finns 

en förbättringspotential när det gäller att förtydliga hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, 

kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

Ett jämställdhetsperspektiv behandlas i forskarutbildningen inom ramen för en introduktionskurs för 

nyantagna doktorander, men i övrigt finner bedömargruppen få sådana inslag i utbildningen. 

Intervjuerna visar dock att det finns en medvetenhet om dessa frågor. 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas på ett tillfredsställande sätt. Lärandemålen finns i 

den allmänna studieplanen, och i den individuella studieplanen operationaliseras dessa. För att säkra 

kvaliteten på avhandlingsarbetet finns ett antal kontrollstationer där de viktigaste är att doktoranderna 

skriver sammanläggningsavhandlingar, vilket innebär att artiklarna granskas externt, samt att man före 

licentiat- och doktorsexamen har slutseminarium med en extern granskare. 

Bedömningsområdet Doktorandperspektiv är väl tillgodosett. Det är positivt att lärosätet gör enkäter 

som riktar sig direkt till doktoranderna. 

Även bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan är tillfredsställande. Det är positivt att det utförs 

karriärsamtal med doktoranderna, och att de doktorander som visar intresse för en akademisk karriär 

kan delta i skrivandet av projektansökningar. 

Lunds universitet Maskinelement -  licentiat- 

och doktorsexamen 

A-2018-02-4412  Ifrågasatt 

kvalitet 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt. 

Det finns dagsläget ingen egentlig forskarutbildning i ämnet maskinelement på lärosätet. För alla de 

delar som säkerställer att de olika målen för forskarutbildningen kan nås är bristerna stora och det går 

inte att sluta sig till att den struktur som finns på institutionen som förestår ämnet är tillräcklig för att 

täcka upp för bristerna i forskarutbildningen. 

Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet Förutsättningar är att det inte är 

tillfredsställande. Det finns inget lärarkollegium med adekvat kompetens för handledning och 

forskarutbildningsmiljön är obefintlig. Knappt någon forskning sker inom ämnet för forskarutbildningen. 

Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är 

att det inte är tillfredsställande. Det finns i dag i det närmsta inga formella strukturer eller processer för 

att säkerställa att forskarutbildningens olika mål inom de tre kunskapsformerna uppfylls. Individuell 

studieplan tillämpas på institutionen för uppföljning och återkoppling, vilket är den enda mekanismen 

för att mäta måluppfyllelse. I övrigt finns inga relevanta beskrivningar över hur måluppfyllelse sker. 

Det finns inte heller en relevant beskrivning av hur man säkerställer en jämställd miljö. Den numerära 

balansen mellan kvinnor och män i den provisoriska handledargruppen har en kvinnodominans, vilket 
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lämnas okommenterat. Klimat och kultur i förhållande till jämställdhet kommenteras inte heller. 

 

Självvärderingen innehåller ingen specifik information om hur uppföljning, åtgärder och återkoppling 

hanteras inom forskarutbildningsämnet. 

 

Doktorander på institutionen är delaktiga i beslutsorgan som är gemensamma för lärosätet. Det 

framgår däremot inte av självvärderingen hur doktorander inom ämnet kan få inflytande i dessa organ 

och det är otydligt hur doktorander påverkar forskarutbildningen. För den här specifika 

forskarutbildningen är det dessutom mycket otydligt, eftersom den för närvarande beskrivs i marginell 

utsträckning och det saknas både en forskarmiljö och ett lärarkollegium med adekvat kompetens i 

ämnet. Den fysiska miljön benämns inte i självvärderingen. Bedömargruppen sluter sig till att den 

psykosociala arbetsmiljön inte är tillfredsställande, eftersom den är i det närmsta obefintlig. 

 

Bedömargruppen anser att det saknas systematik och en genomtänkt struktur, för att skapa goda 

förutsättningar för doktorandernas fortsatta arbetsliv eller skapa beredskap för att möta förändringar i 

arbetslivet. 

 

Lunds universitet Maskinkonstruktion -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4413  Ifrågasatt 

kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt. 

 

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms sammantaget som ej tillfredsställande. Bedömargruppen 

menar att tillgången till handledare numerärt just nu svarar mot doktorandgruppens storlek och 

sammansättning, samt att den vetenskapliga kompetensen hos handledargruppen ligger i linje med 

ämnet. Bedömargruppen anser däremot att forskarutbildningsmiljön inte är tillfredsställande. Kvaliteten 

på den forskning som bedrivs i miljön bedöms som tillfredsställande, men bedömningen är att det 

saknas en hållbar struktur och långsiktig strategi för forskarutbildningen, vilket kommer till uttryck i en 

ostrukturerad handledning som inte ger de utbildningsmässiga förutsättningarna som krävs för att alla 

doktoranders behov ska tillgodoses. Bedömargruppen anser också att omfattningen av 

forskarutbildningen kan ifrågasättas, eftersom bara en halvtidsdoktorand finns i miljön. 

Bedömargruppen menar också att de utbildningsmässiga förutsättningarna inte är uppfyllda, eftersom 

forskarutbildningen under en längre tid har haft få doktorander med lång genomströmningstid. Det ger 

inte de förutsättningar som krävs för att vidmakthålla och utveckla forskarutbildningen och 

handledningskompetensen. Samverkan med det omgivande samhället fungerar dock väl, både 

nationellt och internationellt. 

 

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget som ej 

tillfredsställande. Bedömargruppen anser att forskarutbildningen i maskinkonstruktion genom sin 

utformning, genomförande och examination säkerställer att doktorander visar bred kunskap och 

förståelse inom forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. Även måluppfyllelsen 

inom kunskapsformen färdighet och förmåga bedöms som tillfredsställande. Lärosätet 

rekommenderas ändå att tydliggöra hur utbildningen säkrar att alla doktorander uppnår förmågan att 

bedriva forskning och genomföra uppgifter inom givna tidsramar, vilket är identifierat som ett 

utvecklingsområde. 
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Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

som ej tillfredsställande. Bedömargruppen menar att förutsättningar finns för att doktorander vid 

doktorsexamen kan nå målet att visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet. Men 

bedömargruppen ser svagheter när det kommer till systematiken i hur doktorander förbereds för att 

självständigt kunna planera framtida forskningsprojekt. Bedömargruppen menar också att det saknas 

tydliga moment i utbildningen som säkerställer förmågan att göra etiska överväganden och fördjupad 

insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar 

för hur den används.  

 

Jämställdhet bedöms som ej tillfredsställande. Bedömargruppen menar att jämställdhetsperspektivet 

beaktas och kommuniceras i viss utsträckning, men att det inte är förankrat i utbildningens innehåll, 

utformning och genomförande.  

 

Bedömargruppen menar att forskarutbildningen i maskinkonstruktion har ett system där utbildningen 

innehåll, utformning, genomförande och examination systematiskt följs upp och omhändertas på ett 

tillfredsställande sätt. Bedömargruppen ser att vissa initiativ har tagits från lärosätet för att verka för att 

doktorander genomför sin utbildning inom avsatt tid. 

 

Bedömningen är att doktorander har möjlighet att påverka utbildningen genom representation i olika 

organ. Vidare finns stora möjligheter att individuellt påverka sin utbildning så som den är utformad. 

Men eftersom doktorandgruppen är liten finns det en risk att anonymiteten i återkopplingen från 

doktorander uteblir. Bedömargruppen menar vidare att lärosätet har fungerande rutiner för att 

säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktorander. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet både inom och 

utanför akademin. Ett identifierat utvecklingsområde är ett systematiskt arbete med alumnverksamhet. 

 

Lunds universitet Mekanisk teknologi och 

verktygsmaskiner -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4415  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Sammanfattningsvis bedöms förutsättningarna både när det gäller personal och 

forskarutbildningsmiljö vara goda för att bedriva en adekvat forskarutbildning inom ämnet under utsatt 

tid med nära anknytning till industrin. Tillgänglighet till flera handledare samt god kompetens hos 

dessa både vad gäller den vetenskapliga och pedagogiska sidan borgar för god handledarkapacitet 

med hög kvalitet och bredd. Bihandledarnas förankring i industrin är också att betrakta som en resurs. 

Men det vetenskapliga samtalet behöver förstärkas i forskarutbildningsmiljön, och utbildningens starka 

beroende av extern industrifinansiering behöver ses över. Bedömargruppen rekommenderar även att 

alla handledare går handledarutbildning. 

 

Bedömargruppen anser att måluppfyllelsen är tillfredsställande när det gäller de tre kunskapsformerna 
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kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt, men ser 

flera utvecklingsområden. Bristen på fast struktur och avsaknad av obligatoriska kurser kan äventyra 

att doktoranden tillägnar sig bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet. Detsamma 

skulle kunna gälla för värderingsförmåga och förhållningssätt, där vetenskapsteoretiska och etiska 

aspekter riskerar att inte behandlas i tillräcklig omfattning. Men eftersom handledarna och ledningen 

visar på förtrogenhet och insikt i problemet och intervjuerna ger uttryck för att forskarutbildningen 

fungerar på ett fullgott sätt, är bedömargruppens uppfattning att bedömningsområdet i sin helhet är 

tillfredställande. 

 

Bedömargruppen saknar ett jämställdhetsperspektiv i forskarutbildningen och finner en bristande 

förståelse för jämställdhetsperspektivets betydelse i forskarutbildningen. Det är oklart huruvida 

forskarutbildningskurser och kurslitteratur granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller om avhopp 

och byte av handledare analyseras med avseende på kön. Bedömargruppen efterlyser ett mer 

proaktivt förhållningssätt vad gäller beaktandet av jämställdhet inom forskarutbildningskurser och 

andra inslag i forskarutbildningen.  

 

Bedömargruppens uppfattning är att det även krävs en bättre struktur i uppföljning, åtgärder och 

återkoppling av forskarutbildningens genomförande och resultat. Den individuella doktorandens 

prestationer och progression bör följas upp i samband med handledningen, och det behöver tas fram 

rutiner för vad som sker om inte progressionen följer tidplanen. Självvärderingen redovisar inte tydligt 

hur resultat av uppföljningar omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och hur återkoppling sker till 

relevanta intressenter. 

 

Bedömargruppens helhetsintryck är att doktoranderna har möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att 

utveckla utbildningens innehåll och genomförande och att forskarutbildningsmiljön ur ett 

doktorandperspektiv säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, vilket är tillfredställande. 

Bedömargruppen anser dock att man behöver bli tydligare med vad som gäller för industridoktorander. 

 

Bedömningen är att utbildningens utformning och genomförande när det gäller doktorandens 

beredskap att möta förändringar i arbetslivet är tillfredsställande. Det finns ett alumn-nätverk som 

doktoranderna introduceras till ute i industrin. Alumner ses som ett tillskott i forskarutbildningen, vilket 

bedömargruppen ser positivt på. 

 

Lunds universitet Rehabiliteringsteknik -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4419  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.  

 

Bedömargruppen är enig om att forskarutbildningsämnet rehabiliteringsteknik har tillräckliga 

förutsättningar för den handledande personalens antal och proportion i förhållande till antalet 

doktorander, samt kompetens och vetenskapliga produktion. Detta bedöms gälla både på kort och på 

lång sikt. Fortsatt utveckling/meritering av handledare är ett utvecklingsområde. Bedömargruppen har 

också efter noggrann granskning kommit fram till att forskarutbildningsmiljön har en sådan kvalitet och 

framför allt kritisk massa, att den kan bedrivas på hög vetenskaplig nivå med goda förutsättningar, och 

med omfattande samverkan med det omgivande samhället. För att fortsatt kunna säkerställa en kritisk 
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massa och forskarutbildningsmiljöns kvalitet är det av yttersta vikt att fler doktorander rekryteras 

snarast, samt att handledarna utvecklas och meriterar sig.  

 

Bedömningen är att måluppfyllelsen inom kunskapsformen kunskap och förståelse säkerställs genom 

dialog, flexibilitet och dokumentation i den individuella studieplanen, trots avsaknaden av obligatoriska 

kurser. Bedömargruppen rekommenderar ändå obligatoriska kurser i vetenskaplig metod och teori.  

 

När det gäller färdighet och förmåga menar bedömargruppen att forskarutbildningen visar på goda och 

systematiska arbetssätt, bland annat genom doktorandernas projektdeltagande, vilket borgar för 

tidhållning och dialog med många grupper. Kommunikation med vetenskapssamhället och samhället i 

övrigt är vanliga inslag. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt ingår på ett relevant sätt i forskarutbildningen, men 

bedömargruppen rekommenderar att införa en obligatorisk etikkurs. En levande diskussion förs i 

forskningsgruppen. 

 

Jämställdhet bedöms fungera på ett adekvat sätt, med stor aktivitet och en hög medvetenhet. Ett 

huvudtema för forskarutbildningen (Universal Design) omfattar alla former av jämställdhet. 

 

För uppföljning, åtgärder och återkoppling vill bedömargruppen framhålla den utmärkta hanteringen av 

de individuella studieplanerna, som systematiskt och kumulativt visar på doktorandens måluppfyllelse. 

Dessutom finns tydliga processer och riktlinjer framtagna. 

 

Det är bedömargruppens uppfattning att doktoranderna får goda möjligheter att påverka sin utbildning, 

och att den genomförs i en fysiskt och psykosocialt säker arbetsmiljö. Det är positivt att det görs 

arbetsmiljöenkäter riktade enbart till doktorander. 

 

Bedömargruppen anser att bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan hanteras på ett bra sätt 

inom forskarutbildningen i det tillämpade ämnet rehabiliteringsteknik. Det är positivt att det sker 

karriärplanering för doktoranderna och att man utvecklar formerna för detta. 
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Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Lärosäte Forskarutbildningsämne ID-nr Samlat 

omdöme 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping Produktionssystem - 

licentiat- och 

doktorsexamen 

A-2018-02-4417  Hög kvalitet 

 

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. 

 

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Utbildningen bedöms vara tillfredsställande i alla avseenden när det gäller samtliga 

bedömningsgrunder. Sammantaget är handledningssituationen tillfredsställande. Det finns 33 

tillgängliga personer som kan fungera som huvud- eller bihandledare. Förutsättningarna för att bedriva 

forskarutbildningen vid lärosätet är att betrakta som mycket goda när det gäller tillgången på 

handledare, pedagogisk satsning på handledare och i synnerhet timtilldelningen för handledning. En 

rekommendation är att samtliga handledare får möjlighet att genomgå handledarutbildning så snart 

omständigheterna medger detta. 

 

Utmärkande för forskarutbildningsmiljön är lärosätets goda övergripande struktur för utbildningen, att 

handledarna har mycket tid till just forskning och att handledningstiden för varje doktorand per 

handledare är god. Grundfinansiering finns från KK-stiftelsen och lärosätets miljö SPARK, som i 

efterföljande led driver forskarskolan ProWood. Ett stort aktivt företagsnätverk finns knutet till både 

miljön och forskarskolan. Miljöns volym av doktorander, publikationer och tillgång till doktorandkurser 

kan anses vara fullgott. 

 

Utbildningen erbjuder mycket goda förutsättningar när det gäller måluppfyllelse inom kunskapsformen 

kunskap och förståelse. Det finns ett omfattande kursutbud och en bred seminarieverksamhet och 

framför allt finns en klart strukturerad gång för forskarutbildningen från dess start.  

 

Forskarutbildningen vid lärosätet säkerställer doktorandernas måluppfyllelse inom kunskapsformen 

färdigheter och förmågor genom att dessa tränas kontinuerligt under utbildningen på ett 

tillfredsställande sätt. En rekommendation till lärosätet är att samtliga individuella studieplaner 

revideras, så att en heltäckande publikationslista inkluderas och att också samtliga författare till 

publikationerna framgår.  

 

När det gäller kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt menar bedömargruppen att 

lärosätet har kurser som stödjer den forskarstuderandes progression inom området värdering och 

förhållningssätt. Framtagande av en omfattande forskningsplanering är också betydelsefullt och 

stärker tidigt den forskarstuderande inom detta område. Att doktoranderna i handledningssituationer 

får diskutera forskningsplanen bedöms vara gynnsamt för måluppfyllelsen. Utöver detta noterar 

bedömarna att den forskarstuderande får delta i industrianknutna projekt, vilket också bidrar till att 

träna värderingsförmåga och förhållningssätt.  

 

Bedömargruppen konstaterar att det finns en tydlig medvetenhet om jämställdhetsfrågor och att 

lärosätets ansträngningar kan bedömas vara tillfredställande. 

 

Som gott exempel vill bedömargruppen framhålla utbildningens tydliga struktur för samtliga moment i 
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utbildningen och att lärosätet har en god uppföljning och aktivt bedriver ett förbättringsarbete. Positivt 

är att den individuella studieplanen också finns på engelska, inklusive lärandemålen. 

 

De forskarstuderande välrepresenterade och organiserade. Det finns omfattande och tydliga riktlinjer 

och en struktur för hur forskarutbildningen ska bedrivas. Doktoranderna har en mycket god arbetsmiljö 

med egna rum och arbetstiden förväntas vara kontorstid. Miljön är inkluderande när det gäller 

samarbeten med publikationer. Något som inte helt kunnat avgöras är de krav som ställs på antalet 

publikationer för respektive examen, vilket gör att den observerade mängden publikationer för de 

granskade individuella studieplanerna möjligen visar på en allt för hög arbetsbelastning på de 

forskarstuderande när det gäller antalet publikationer. 

 

Bedömargruppen ser positivt på hur lärosätet interagerar med det omgivande samhället och de 

möjligheter som detta för med sig för de forskarstuderande i form av forskningssamverkan. När det 

gäller den här aspekten får de forskarstuderande vid lärosätet en tillfredställande utbildning och 

forskarutbildningsmiljö som förbereder dem för ett föränderligt arbetsliv och en karriär både inom och 

utanför akademin. 

 

Slutsatsen är att forskarutbildningen kan betraktas som mycket bra. Bedömargruppen vill lyfta fram 

dess tydliga struktur under samtliga steg i utbildning och att lärosätet har en god uppföljning och aktivt 

bedriver ett förbättringsarbete. 
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Bedömargruppens yttrande över utvärdering av 
utbildning på forskarnivå inom produktionsteknik, 
arbetsvetenskap och ergonomi 

Bedömargruppens uppdrag 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som 

leder till licentiat- och doktorsexamen inom produktionsteknik, arbetsvetenskap och 

ergonomi. I bilaga 1 framgår våra bedömningar med vidhängande motiveringar och ett 

förslag till samlat omdöme för varje granskad utbildning.  

Härmed överlämnar vi vårt yttrande till UKÄ. 

Bedömargruppens sammansättning 
I bedömargruppen ingick följande ledamöter: 

 Professor Jan Johansson vid Luleå tekniska universitet (ordförande, sakkunnig)

 Professor Tomas Beno vid Högskolan Väst (sakkunnig)

 Professor Mats Bohgard vid Lunds universitet (sakkunnig)

 Professor Helena Forslund vid Linnéuniversitetet (sakkunnig)

 Professor Tobias Larsson vid Blekinge tekniska högskola (sakkunnig)

 Professor Anna-Lisa Osvalder vid Chalmers tekniska högskola (sakkunnig)

 Professor Sofia Ritzén vid Kungl. Tekniska högskolan (sakkunnig)

 Docent Anna Runnemalm vid Högskolan i Skövde (sakkunnig)

 Professor Magnus Tideman vid Högskolan i Halmstad (sakkunnig)

 Roaa Salim, Stiftelsen Högskolan i Jönköping (doktorandrepresentant)

 Nikolas Theissen, Kungl. Tekniska högskolan (doktorandrepresentant)

 Christina Windmark, Lunds universitet (doktorandrepresentant)

 Andreas Borg, GKN Aerospace (arbetslivsföreträdare)

 Docent Ned Carter, Sveriges Kommuner och Landsting (arbetslivsföreträdare)

 Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv (arbetslivsföreträdare)

Se bilaga 2 för bedömargruppens jävsförhållanden. 

Bedömargruppens arbete 
Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och 

högskoleförordningen (1993:100). I de fall lärosätet ger både licentiat- och 

doktorsexamen i produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi har dessa utvärderats 

som en enhet. Underlag för bedömningen har utgjorts av lärosätenas självvärdering 

inklusive bilagor som utarbetats utifrån Vägledning för utvärdering av utbildning på 

forskarnivå, Universitetskanslersämbetet 2018, allmänna och individuella studieplaner, 

intervjuer med företrädare för den granskade utbildningen och doktorander samt övriga 

underlag som UKÄ tagit fram. Underlagen redovisas i bilaga 3.  

Bedömningsprocessen 
Utifrån underlagen har vi gjort en bedömning av utbildningarnas kvalitet utifrån 

nedanstående bedömningsområden. 
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- förutsättningar 

- utformning, genomförande och resultat 

- doktorandperspektiv 

- arbetsliv och samverkan 

 

Bedömargruppens preliminära yttrande per utbildning har skickats till respektive lärosäte 

på delning, för att påpeka eventuella sakfel. Delningstiden var tre veckor. De svar som 

lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Vi har tagit del av lärosätenas svar, och i de 

fall där vi gjort bedömningen att det varit relevant har ändringar gjorts i yttrandena.  

Bedömargruppens reflektioner 
Denna utvärdering av forskarutbildning omfattar ämnesområdet produktionsteknik, 

arbetsvetenskap och ergonomi. Vi kan inledningsvis konstatera att några utbildningar 

inom produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi faller utanför denna utvärdering. 

Det beror på att UKÄ, utifrån Standard för svensk indelning av forskningsämnen 

2011, väljer ut ett antal forskningsämnen (5-siffernivå)  inom vilka 

forskarutbildningsämnen kommer att utvärderas. Lärosätena rapporterar in till UKÄ inom 

vilka forskningsämnen de har doktorander kodade i LADOK. Att utbildningar i 

produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi vid några lärosäten inte har ingått i 

utvärderingen kan bero på att doktoranderna inom dessa utbildningar inte har kodats 

på 20307 Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi. 

 

I utvärderingen ingår 12 forskarutbildningar.  Nio utbildningar håller hög kvalitet medan 

tre får omdömet ifrågasatt kvalitet, vilket innebär att lärosätet har ett år på sig att åtgärda 

bristerna. Det generella intrycket är att utbildningarna överlag håller hög kvalitet och de 

utbildningar där bedömargruppen påtalat svagheter bör ha goda möjligheter att komma 

tillrätta med dem. 

 

Det finns emellertid ett antal återkommande frågeställningar som kan behöva förtydligas. 

En av dessa är etik som ingår i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt. 

Generellt visar lärosätena ett begränsat intresse för att etikfrågorna lyfts fram i 

utbildningarna på ett explicit sätt. Bedömargruppen känner sig också föranledd att påpeka 

att etik är ett bredare begrepp än etikprövningar och publiceringsetik där det kan vara 

värdefullt att doktorander kommer i kontakt med och får insikt i etiska frågeställningar 

som olika discipliner handskas med. Vi har inte lagt nivån så att det krävs en obligatorisk 

kurs i etik, men lärosätet måste visa att man hanterar etikfrågorna på ett adekvat sätt. Den 

avsaknad av struktur vi finner kan motivera ett mer samlat nationellt grepp på hur 

etikfrågor ska behandlas i utbildningarna. 

 

Vetenskapsteori som ett eget explicit inslag saknas i flera av utbildningarna. Ofta 

hänvisas till kurser i vetenskaplig metodik, som ibland visar sig vara ganska snäva. 

Bedömargruppen har inte heller här lagt nivån så att det krävs en obligatorisk kurs i 

vetenskapsteori men lärosätet måste visa att man hanterar frågan om vetenskapens 

möjligheter och begränsningar på ett adekvat sätt. På samma sätt som för etik kan det 

behövas ett mer strukturerat angreppssätt, kanske på fakultets- eller lärosätesövergripande 

nivå. 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

 

Jämställdhet behandlas i samtliga fall på en övergripande lärosätesnivå där det finns ett 

stort utbud av program och ambitioner för att uppnå en jämn könsfördelning på alla 

nivåer. På en del lärosäten är effekterna av dessa satsningar begränsade. Jämställdhet är 

mer än en jämn könsfördelning och när det gäller hur jämställdhetsaspekter kommer in i 

själva utbildningens innehåll finns påtagliga svagheter. Bedömargruppen efterlyser 

konkreta exempel på hur jämställdhetsfrågorna beaktas. Flera utbildningar har sådana 

brister när det gäller jämställdhetsaspekten att de får omdömet inte tillfredsställande på 

denna bedömningsgrund. 

 

Licentiatexamen behandlas inkonsekvent i yttrandena trots att alla examensmål måste 

säkras för licentiatexamen. Bedömargruppen är medveten om de praktiska problemen att 

säkerställa alla mål på denna nivå och har valt att inte ge någon bedömningsgrund ej 

tillfredsställande enbart på grund av man inte tydligt redovisat hur man behandlar 

licentiatexamen. Här ser vi ett generellt behov av förbättringar och gemensamma 

riktlinjer, kanske i samverkan mellan landets lärosäten. 

 

En fråga som diskuterats flitigt av bedömargruppen är betydelsen av storleken hos 

forskarmiljön. Ingen av utbildningarna har fått ej tillfredsställande kvalitet enbart på 

grund av sin litenhet men bedömargruppen ser skillnader där större miljöer har bättre 

förutsättningar att täcka in alla bedömningsgrunder. Ett generellt problem, oberoende av 

forskarutbildningsmiljöns storlek, är att industridoktoranders situation ofta är diffust 

beskriven och det är oklart hur deras behov tillgodoses. Här kan en generell uppstramning 

vara på plats. 

 

Ambitionerna när det gäller den tredje uppgiften varierar mellan lärosätena. I nästan alla 

fall hänvisas till att forskningsprojekten är industrinära och att man på så sätt får 

kontakter och interagerar med samhället. Samhället kommer då ofta att definieras som 

industri och näringsliv medan den offentliga sektorn inte beaktas. Bedömargruppen 

menar att perspektivet bör breddas så att även den offentliga sektorn beaktas. 

 

Vår genomgång ovan kan kanske te sig en aning dyster, så är dock inte fallet. Det mesta 

vi mött har bedömargruppen bedömt som tillfredsställande, särskilt verkar 

doktorandinflytandet fungera bra på de flesta lärosäten. Vi har mött många goda initiativ 

som är värda att ta lärdom av. Vi vill särskilt framhålla några innovativa förebilder. 

 

Som gott exempel vill bedömargruppen framhålla forskarutbildningen i 

produktionssystem vid Högskolan i Jönköping för dess tydliga struktur för samtliga 

moment i utbildningen och att lärosätet aktivt bedriver ett förbättringsarbete. Ett exempel 

är den forskningsplan som doktoranderna lägger fram efter nio månader. I den ingår vad 

den forskarstuderande ska göra och när, forskningsfrågor, val av metodik, kursmoment 

och seminarier under hela utbildningen.  

 

Ett gott exempel för att säkra progression i forskarutbildningen finner vi i den 

doktorandverkstad som finns vid arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Där 

samlas doktoranderna fyra gånger per år för att på ett strukturerat sätt reflektera över sina 

arbeten. Det är ont om bra exempel på hur man kan integrera jämställdhet i utbildningen 
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men även här vill bedömargruppen framhålla arbetsvetenskap vid Luleå tekniska 

universitet som ett exempel på hur jämställdhetsperspektiv kan beaktas i 

forskarutbildningskurser, doktorandprojekt och seminarieserier.  

 

Det finns många goda exempel på hur uppföljning sker genom de individuella 

studieplanerna. Bedömargruppen vill uppmärksamma det systematiska 

uppföljningsarbetet som finns hos produktionsteknik, Högskolan Väst, och den målmatris 

man utvecklat. Ett liknande system är den loggbok som finns vid mekanisk teknologi och 

verktygsmaskiner i Lund. Ett annat gott exempel är den programmatris som utvecklats 

vid produktionssystem, Högskolan i Jönköping. 

 

Bedömargruppen vill också framhålla några goda exempel när det gäller arbetsliv och 

samverkan. Vid arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet finns samverkansplattformen 

eHealth@LU som är ett bra exempel på samverkan, där forskare från olika fakulteteter 

möter externa företrädare för offentlig sektor, för långsiktig samverkan i forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Ett annat gott exempel är det produktionsnätverk och den 

forskarskola som de produktionstekniska utbildningarna gemensamt drivit under lång tid. 

När det gäller samverkan med näringslivet finns det många goda exempel. Där vill vi 

framhålla produktionsteknik vid Högskolan Väst och förpackningslogistik vid Lunds 

universitet. Värt att omnämnas är också Chalmers tekniska högskolas utbud av generiska 

kurser, så kallade GTS-kurser (Generic and Transferable Skills), som underlättar den 

fortsatta karriären både inom och utanför universitetet. 

 

Med detta får bedömargruppen överlämna sina yttranden över forskarutbildningarna i 

produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi. 

 

 

För bedömargruppen 

 

 

Jan Johansson 

Ordförande 
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Bilaga 1 

Bedömargruppens motiveringar 

Chalmers tekniska högskola AB 

Lärosäte 

Chalmers tekniska högskola AB 

Forskarutbildningsämne 

Produkt- och produktionsutveckling - 

licentiat- och doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4416 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt.  

 

Från självvärdering och annat tillhandahållet material, framgår att det i forskarutbildningsämnet finns 

43 doktorander antagna, varav ett trettiotal har doktorandanställning. De flesta av de övriga är 

industridoktorander. Antalet angivna handledare är 26. Bland dessa finns flera professorer/docenter. 

Det finns flera olika ämnesinriktningar. Den forskande personalen har god åldersspridning, anställning 

vid universitetet (de flesta till 100 procent) och hög aktivitet vid institutionen. Huvudhandledarna, som 

ska vara docentkompetenta, har hög vetenskaplig och pedagogisk meritering. De biträdande 

handledarna ska minst vara disputerade. Handledarutbildning är ett krav, och det ställs också krav på 

återkommande fortbildning som handledare. Handledargruppen består av huvudhandledare, 

examinator, som i många fall är identisk med huvudhandledaren, samt en eller flera biträdande 

handledare. 

 

Trots att produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ingår i den här utvärderingsomgången, 

utvärderas inte arbetsvetenskap och ergonomi här. Skälet är att dessa forskarutbildningsämnen vid 

Chalmers ingår i "Design & Human Factors" som inte är en del av den här utvärderingsomgången. 

 

De flesta huvudhandledare har egen forskningsfinansiering och är själva aktiva forskare inom 

ämnesområdet. Sammantaget redovisas en imponerande vetenskaplig publicering och det finns skäl 

att göra bedömningen att personalen är tillräckligt stor i den miljö som forskarutbildningsämnet 

omfattar, och har tillräckligt bred och djup kompetens för att utgöra en god grund för en effektiv och 

framgångsrik forskarutbildning.  

 

Antalet doktorander per huvudhandledare är i regel mellan en och fem. Men det finns en 

huvudhandledare som handleder elva doktorander och en annan som handleder sju. Som skäl till 

denna snedfördelning anger lärosätet att en del huvudhandledare är mer framgångsrika än andra att 

dra till sig forskningsmedel och att tillräcklig specialkompetens för avhandlingsområdet bara innehas 

av en person. Den första orsaken borde kunna åtgärdas med att inte låta samma person vara 

projektledare, anslagsinnehavare och huvudhandledare. I många fall kan det vara en fördel att 

huvudhandledarskapet är frikopplat från den som är ekonomiskt ansvarig och leder forskningsprojekt. 

Huvudhandledarskap handlar om forskarutbildningen, och inte i första hand om att se till resultat från 

finansierade projekt. Om det inte finns tillräckligt med kompetens inom specialområdet, borde det 

finnas en plan för en långsiktig kompetensförsörjning. Det är sårbart och borgar inte för tillräcklig 

handledningstid om en huvudhandledare är huvudhandledare för så många som elva doktorander, 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

och samtidigt har ansvar för finansiering och har många andra uppdrag. Vid intervjun med 

lärare/forskare framkom att om det är många doktorander per huvudhandledare finns det biträdande 

handledare som bidrar med en stor del av handledningen. 

 

Det verkar finnas gott stöd och god beredskap både på lärosätet, fakultet och institution att hantera 

kvalitetssäkring i handledning och byten av handledare. Det gäller både när bytena beror på att man 

vill fördela handledarskap till yngre eller nyblivna docentkompetenta lärare och om det uppstår 

konflikter mellan handledare och doktorand. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har sådan kvalitet och omfattning att 

utbildning på forskarnivå kan bedrivas på hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga 

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

internationellt. 

 

Självvärderingen visar att miljön är tillfredsställande genom den kvalitetssäkring som görs på olika 

nivåer inom lärosätet. Det framgår av självvärderingen och handledares och doktoranders 

publikationslistor att verksamheten har hög vetenskaplig nivå.  

 

Doktorandgruppen kännetecknas av internationell mångfald med doktorander från 14 olika länder. 

Engelska är arbetsspråket. Men det framgår av självvärderingen att det krävs att doktoranderna 

också lär sig svenska, bland annat för att kunna bidra till undervisning på grundnivå. Nära samarbete 

med näringslivet är utmärkande för utbildningen. Deltagande i det strategiska innovationsprogrammet 

Produktion 2030 ger ett brett utbud av internationella kurser.  

 

Alla doktorander utom industridoktoranderna har i de flesta fall doktorandanställning. I undantagsfall 

kan stipendiefinansierade forskarstudier bedrivas som en form av samarbete med andra länder. 

Lärosätet kräver och garanterar att doktoranden har en rimlig levnadsnivå. 

 

Doktoranderna har goda förutsättningar till flera relevanta nätverkskanaler:  

(1) Den övervägande majoriteten av doktoranderna samarbetar med näringslivet.  

(2) Institutionen anordnar varje år seminarier, där akademiker och näringslivet bjuds in och där 

doktoranderna har möjlighet att presentera sina resultat.  

(3) Doktoranderna får möjligheter att nätverka med andra doktorander och seniorer genom olika 

forskarskolor.  

(4) Doktoranderna erbjuds kurser där de bland annat får möjligheten att åka till olika länder för att 

studera produktionssystem ur ett annat kulturellt perspektiv.  

(5) Det finns möjligheter att genomföra kortare eller längre vistelser utomlands.  

(6) Doktoranderna har möjlighet att delta i olika sommarskolor, workshoppar och konferenser. 

 

Utifrån självvärderingen och intervjuer verkar forskarutbildningsmiljön sammantaget väl utformad och 

genomtänkt av lärosäte, institution och forskargrupper. 
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Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Den samlade bedömningen när det gäller förutsättningar är att dessa är tillfredsställande.  

Handledarna har tillräcklig kompetens som forskare och har adekvat utbildning för att handleda i 

forskarutbildningen. En rekryteringsplan behöver dock tas fram för att långsiktigt garantera att 

samtliga doktorander får den tid de ska ha med sina handledare. Det behöver också bli tydligare hur 

sambandet mellan projektledare, handledare och forskargrupp ska utformas. 

 

Av underlaget framgår att forskarutbildningsmiljön är tillfredsställande och att kvalitetssäkring sker på 

olika nivåer vid lärosätet. Forskningen har tillräcklig kvalitet och omfattning. Relevant samverkan sker 

med det omgivande samhället både nationellt och internationellt. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. 

 

Enligt självvärderingen kontrolleras kunskaps- och förståelsemålen genom bland annat kurser, 

publikationer, framläggning av licentiatuppsats och slutgiltig avhandling. Vidare presenterar 

doktoranderna sina resultat fortlöpande på grupp- och projektmöten, där möjlighet till granskning 

finns. Vidare anges i självvärderingen att för att uppnå progression och visa bred kunskap och 

förståelse inom forskarutbildningsämnet, tränas doktoranderna i att ta större ansvar under 

utbildningens gång. Progression följs sedan upp varje år med studierektorn, för att se att målen kan 

uppnås eller har uppnåtts. 

 

Av den allmänna studieplanen framgår att kursdelen för doktorsexamen uppgår till 60 hp och 45 hp 

för licentiatexamen. Självvärderingen beskriver ganska allmänt hur det kan säkerställas att 

doktoranden kan visa bred kunskap och förståelse, både när det gäller vetenskaplig metodik och 

inom det specifika forskarutbildningsområdet. Konkret anges att doktoranden ska läsa 7,5 hp inom 

vetenskapsteori och forskningsmetodik. Doktoranden kan välja mellan olika kurser som ges både vid 

Chalmers och av den nationella forskarskolan. Det säger möjligen något om att vetenskaplig metodik 

inom forskarutbildning garanteras för en del doktorander. Men en allmän kurs i vetenskaplig metodik 

garanterar inte att avhandlingsområdets metoder behandlas. Det står inget beskrivet om kvalitativ 

respektive kvantitativ metod. Inte heller ger självvärderingen tillräcklig vägledning för att kunna 

bedöma om kunskap om hela forskarutbildningsämnet har uppnåtts i tillräckligt hög grad. 

Kunskapsinhämtningen uppges ske både genom teoretiska kurser och praktiskt vetenskapligt arbete i 

laboratorium. Kraven är att 15 hp (doktorsexamen) respektive 9 hp (licentiatexamen) är obligatoriska 

inom det breda forskarutbildningsämnet ("Generic and Transferable Skills"). Det visar att doktoranden 

skaffar sig bred kunskap inom forskarutbildningsämnet, men inte att kunskap om vetenskaplig 

metodik har tillräcklig bredd. 

 

Metoder diskuteras i nära samverkan mellan doktorand och handledare. Utveckling av kunskap och 

förståelse är också en viktig del i själva arbetet med licentiat- och doktorsavhandlingen. Den 

grundläggande kunskapen och förståelsen redovisas i inledningen av avhandlingen. Progressionen 

följs upp vid den årliga genomgången av den individuella studieplanen, och självvärderingen uppger i 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

övrigt att möjliggörande och säkerställande av kunskap och förståelse ligger i själva upplägget av 

avhandlingsarbetet (förutom genom de specifika kurserna). Här har handledaren, studierektorn och 

examinatorn en viktig roll för att kontinuerligt öka kunskapen och förståelsen allmänt vetenskapligt 

och specifikt inom forskningsområdet. Men det garanterar knappast att tillräcklig bredd inom hela 

forskarutbildningsämnet examineras. 

 

För att ge förutsättningar för doktorander att få bred kunskap och förståelse inom vetenskaplig 

metodik kombineras praktiskt arbete i laboratorium med industriprojekt och teoretiskt arbete. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

Bedömningen utgår från självvärderingen, individuella studieplaner, genomströmningsstatistik och 

intervjuer. Doktoranderna får systematisk träning i att planera och bedriva forskning inom givna 

tidsramar. Med stor andel externfinansiering ingår forskningen ofta i övergripande projekt med tydliga 

tidsramar. Ett flertal deadlines formuleras inom forskarutbildningen. Genomströmningen eller 

nettostudietiden är 4,2 år i snitt, dvs. några månader över den nominella studietiden.  

 

Förmågan att presentera forskningsresultat är central och väl uttryckt i examensmålen. Detta övas 

genom flera forskarkurser med adekvata titlar och på konferenser av olika slag (även 

populärvetenskapliga, vilket innebär bidrag till samhället), vid licentiatuppsatsen samt inte minst 

genom hela forskarutbildningen genom samförfattande och dialog med handledare. Stödjande av 

andras lärande sker genom att alla doktorander ska undervisa. Doktoranderna deltar i undervisning 

och handledning av studenter på grundnivå och avancerad nivå. För att träna doktoranderna i att 

skriva och presentera i olika vetenskapliga sammanhang, får de möjlighet att delta i kurser inom 

pedagogik, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Doktoranderna får även möjligheten att 

träna på detta genom att presentera sina resultat kontinuerligt på seminarier på avdelningar, 

institution och internationella konferenser.  

 

Det är ingen tvekan om att förutsättningar finns för att tillägna sig det som efterfrågas. Men det finns 

en osäkerhet om varje individuell doktorand verkligen har den förmåga som efterfrågas. Enbart det 

förhållande att man har presenterat på internationella konferenser, undervisat studenter och 

presenterat för industriföreträdare är på inget sätt ett mått på att man varit framgångsrik på detta. 

Bedömargruppen har svårt att bedöma om målen är uppfyllda utifrån självvärderingstexten och utan 

att använda andra indikatorer på att målen uppfyllts. När detta är konstaterat, är det på sin plats att 

tillägga att denna osäkerhet och brist gäller många forskarutbildningar. Av intervjuerna framgick att 

mycket säkras i licentiatuppsatsen i och med sammanläggningen av artiklar med peer review. 

Examinatorerna diskuterar med varandra och med studierektorn. 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också 

fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Måluppfyllelse när det gäller examensmålen i kunskapsformen värderingsförmåga och 

förhållningssätt framgår främst ur självvärderingen. Det uppges att intellektuell självständighet tränas 

successivt under utbildningen, till exempel genom seminarier och möten. Erfarna industriforskare och 

doktorander blandas med nya doktorander. Doktoranderna granskar varandras artiklar innan de 

skickas till tidskrift. Utbyte vid vetenskapliga konferenser är en annan viktig komponent i att träna 

värderingsförmågan. Externa diskussionsledare vid licentiatpresentationen är ytterligare ett sätt att 

träna doktoranden. 

 

Vetenskaplig redlighet och forskningsetiska bedömningar hanteras till stor del av handledarna. 

Handledaren stöds av utbildningstillfällen som ges av lärosätets etik- och oredlighetsnämnd. Även i 

kursform övas detta. Det framgår däremot inte om kursen är obligatorisk. Vetenskaplig redlighet 

tränas i det dagliga arbetet i växelverkan mellan doktorand och handledare. I den fortlöpande 

publiceringen och i refereeförfarandet är det också viktigt att ta till sig vetenskaplig redlighet.  

 

Vetenskapens roll i samhället hanteras särskilt i licentiatuppsatsen. Det är också obligatoriskt att 

skriva en populärvetenskaplig text med kopplingar till samhället för varje avhandling. Två kurser, 

varav en är obligatorisk, syftar till att ge en djupare insikt i hållbar utveckling, vetenskapens roll i 

samhället och forskningsetiska frågor. Examinationen sker bland annat genom att doktoranden 

reflekterar över och sätter sin egen forskning i relation till hållbar utveckling, samhällsperspektiv och 

forskningsetik. Doktorandprojekt är ofta kopplade till näringslivet, och på så sätt diskuteras kopplingen 

mellan forskning och samhälle. 

 

Det finns alltså goda möjligheter att tillägna sig kunskaper som leder till utbildningsmålen i 

kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt. Men vid intervjuerna framgick att det finns 

utrymme för förbättring när det gäller kurserna inom "Generic and Transferable Skills " (GTS). Dessa 

kurser ger möjligheter att träffa doktorander från andra områden. Det går inte alltid att ta dem tidigt i 

utbildningen, som är avsikten, eftersom de populäraste kurserna ofta är fullbokade. Det uppgavs att 

etik ingår i GTS-kurserna och att det är obligatoriskt. Bedömargruppen anser att det på olika sätt 

framgår att etikdelarna behandlas på ett tillfredsställande sätt. 

 

Vid intervjun med den övergripande ansvariga framkom att man i stort sett är nöjd med rutinerna för 

måluppfyllelse: examination/disputation med validering av delresultat, handledares och examinatorers 

insatser, kollegialt granskade artiklar, obligatoriska kurser samt årlig genomgång av individuella 

studieplaner. Nu genomförs förändringar i formen för den individuella studieplanen, för att progression 

och måluppfyllelse ska bli tydligare. Bedömargruppen tycker att det kunde ha varit till hjälp att få 

någon slags översiktlig beskrivning av förmågor hos dem som tidigare genomgått utbildningen. Det är 

svårt att läsa ut om det sker en systematisk uppföljning. 

 

 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i 

utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

 

Miljön är mansdominerad. Lärosätet har en handlingsplan för jämställdhet, där jämlikhetsarbetet ska 

skapa en miljö med öppenhet och mångfald utan diskriminering och kränkande särbehandling. Man 

genomför ett omfattande jämställdhetsintegrationsarbete som ska vara klart 2019. 

 

Enkäter visar att doktoranderna upplever generellt god arbetsmiljö. Männen är mindre positiva 

(särskilt beträffande etnicitet) än kvinnorna (särskilt beträffande kön), och inom 

forskarutbildningsämnet är man på samma nivå som doktorander generellt. Det var dock låg 

svarsfrekvens på enkäten (cirka 50 procent). Av 13 huvudhandledare är 11 män, vilket kan påverka 

doktorandgruppens mansdominerade sammansättning. En medarbetarenkät genomförs varje år, där 

både psykosocial och fysisk arbetsmiljö utvärderas. Jämställdheten uppges vara god på Chalmers. 

 

Problem identifieras och olika insatser har genomförts, till exempel seminarier om härskartekniker. 

Det uppges alltså att kvinnliga doktorander upplever miljön mer jämlik än vad manliga gör. Det 

framgår inte på vilket sätt jämställdhetsaspekter hanteras i själva forskningsuppgifterna och projektet. 

Det framgår inte heller hur man hanterar och uppmuntrar jämställdhet i fråga om föräldraledighet, 

vård av sjukt barn etc. Mycket i självvärderingen handlar om generell policy och medarbetarenkäter. 

Bedömargruppen hade varit behjälpt av en tydligare beskrivning av jämställdhetsaspekter när det 

gäller val av forskningsuppgifter, val av forskningspersoner och vad man mer konkret gör att för att 

uppnå en jämställd arbetsplats. 

 

De operativt ansvariga hävdade vid intervjun att man beaktar jämställdhetsperspektiv genom att man 

försöker få en jämn könsfördelning bland gästföreläsare och att man diskuterar med doktorander om 

jämställdhetsperspektiv. Vidare framhölls att i tung metodlitteratur har kvinnor (underrepresenterat 

kön) som författare samt att man har ett internationellt samarbete med tre kvinnliga internationella 

professorer. 

 

Vid intervjun med den övergripande ansvariga framkom att man för att få fler kvinnliga sökanden till 

tjänster, har regeln att man inte får gå vidare med anställningsprocessen om inte kvinnor har ansökt. 

Man granskar också annonser ur ett jämställdhetsperspektiv innan de offentliggörs. Lärosätet har 

korrigerat intervjusvaret med påpekandet att regeln inte speciellt gäller kvinnor. Den säger att 

lärosätet inte får ha enkönade sökfält, dvs. det ska alltid finnas sökande av båda könen till alla 

tjänster. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs systematiskt upp. Resultat av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta intressenter.  

 

Rutiner för uppföljningen är etablerade. Innehåll, utformning, genomförande och examination följs 

systematiskt upp genom de individuella studieplanerna, olika kontrollpunkter under utbildningens 

gång, samt självvärderingar som institutionen utför på sina utbildningar.  
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Interna utvärderingar av forskarskolor sker vart fjärde år, senaste utvärderingen genomfördes 2012. 

Utvärderingsmodellen består av självvärdering, kollegiebedömning och uppföljning. Eftersom UKÄ:s 

utvärdering pågår ersätter denna för tillfället den interna bedömningen och uppföljningen. En 

åtgärdsplan kommer att tas fram som bygger på den egna självvärderingen enligt UKÄ:s formulär och 

bedömargruppens rapport. Den senaste interna bedömningen visade att det fanns svårigheter för 

enstaka doktorander att få handledning (tid och tillgänglighet) samt att doktorander upplever stress i 

arbetet och studierna. Utifrån de identifierade problemen redovisas åtgärder. Återkoppling mot 

näringslivet framhålls som omfattande och god.  

 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid. 

 

Årliga studieuppföljningssamtal genomförs med doktoranderna, och åtgärder kan genomföras vid 

behov. Artikelskrivande och presentation på konferenser är viktiga instrument för att följa upp 

studierna. Uppföljning av doktoranderna beskrivs i systematiska och skarpa processer. Studierektorn 

och huvudhandledaren försöker finna en lösning om inte studierna fortgår på önskat sätt. Vid svårare 

fall tar studierektorn upp detta med proprefekten. Genomströmningen eller nettostudietiden är 4,2 år i 

snitt. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är överlag tillfredsställande. Mycket av 

det som efterfrågas verkar genomtänkt och de tre kunskapsformerna säkerställs. När det gäller 

kunskap och förståelse säkerställs att doktoranden skaffar sig bred kunskap inom 

forskarutbildningsämnet, men det finns vissa svagheter i att säkerställa tillräcklig bredd i kunskap om 

vetenskaplig metodik. 

 

När det gäller kunskapsformen färdighet och förmåga är det ingen tvekan om att förutsättningar finns 

för att tillägna sig det som efterfrågas. Men det finns en osäkerhet om varje individuell doktorand 

verkligen har den förmåga som efterfrågas. Enbart det förhållandet att man har presenterat på 

internationella konferenser, undervisat studenter och presenterat för industriföreträdare är på inget 

sätt ett mått på att man varit framgångsrik på detta. Bedömargruppen har svårt att bedöma om målen 

är uppfyllda utifrån självvärderingstexten och utan att använda andra indikatorer på att målen 

uppfyllts. När detta är konstaterat, är det på sin plats att tillägga att denna osäkerhet och brist gäller 

många forskarutbildningar.  

 

Det finns goda möjligheter att tillägna sig kunskaper som leder till utbildningsmålen i kunskapsformen 

värderingsförmåga och förhållningssätt. Bedömningen är att det på olika sätt framgår att etikdelarna 

behandlas på ett tillfredsställande sätt.  

 

Självvärderingen uttrycker att jämställdhetsperspektivet beaktas. Men beskrivningen kunde ha varit 

mer utförlig. Mycket i självvärderingen handlar om generell policy och medarbetarenkäter. Även om 

det vid intervjuerna framgick att det finns en medvetenhet om jämställdhetsperspektiv i utbildningen, 

hade bedömargruppen varit behjälpt av en tydligare beskrivning av jämställdhetsaspekter när det 

gäller val av forskningsuppgifter, val av forskningspersoner och vad man mer konkret gör att för att 

uppnå en jämställd arbetsplats.  
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Uppföljning, åtgärder och återkoppling beskrivs på ett tillfredsställande sätt, med bland annat interna 

utvärderingar av forskarskolor vart fjärde år. Lärosätet verkar för att doktoranden genomför 

utbildningen inom planerad studietid. Årliga studieuppföljningssamtal genomförs med doktoranderna, 

och åtgärder kan genomföras vid behov. 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande.  

 

De vid lärosätet anställda doktorandernas deltagande på avdelningen sker på samma villkor som 

andra medarbetares. De är representerade på olika nivåer för samverkan. Doktorander deltar i 

centrala berednings- och beslutsprocesser. Vid institutionen finns det ett doktorandråd som verkar på 

lokal nivå. Via doktorandernas representation i forskarutbildningsnämnden och de lokala 

doktorandråden får de möjligheter att lämna synpunkter. 

 

Doktoranderna har begränsade möjligheter att påverka sitt eget projekt, eftersom det är handledare 

och examinator som bestämmer projektets begränsningar och vilka kurser som ska ingå i 

utbildningen. 

 

Enligt självvärderingen finns det alltså en god och utvecklad doktorandrepresentation på olika nivåer i 

organisationen. Det framgår däremot inte på vilket sätt doktoranderna medverkat i utarbetandet av 

självvärderingen inför UKÄ-utvärderingen.  

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 

När det gäller arbetsmiljön har doktorander samma rättigheter och skyldigheter som alla andra 

anställda. Det finns ett doktorandråd och en doktorandombudsman. Sociala aktiviteter för doktorander 

förekommer. Det finns företagshälsovård, medarbetarsamtal, medarbetarenkät och skyddsronder. 

Förekomsten av längre sjukskrivningar ökar samtidigt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är 

prioriterat. 

 

Utbildningen verkar säkerställa en god fysisk arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön för 

doktoranderna har däremot vissa svagheter. I medarbetarenkäten framkommer att höga stressnivåer 

förekommer på vissa håll, och att det finns problem med att doktorandombudsmannen har hög 

arbetsbelastning. Dessutom verkar inte alla doktorander känna till förekomsten av 

doktorandombudsmannen. Man strävar efter att förbättra arbetet med den individuella studieplanen 

för att få till stånd en bra planering av doktorandens arbete och på så vis minska stress. 

 

Doktoranderna deltar oftast i undervisningen på grundnivå och avancerad nivå. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Det finns en god och utvecklad doktorandrepresentation på olika nivåer i organisationen. 

Doktoranderna har dock begränsade möjligheter att påverka sitt eget projekt, eftersom det är 

handledare och examinator som bestämmer projektets begränsningar och vilka kurser som ska ingå i 

utbildningen. Arbetsmiljön för doktorander anställda vid lärosätet fungerar på samma villkor som för 
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andra anställda. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin. 

 

Forskningsämnet är tillämpat, vilket ger bra koppling till arbetslivet utanför akademin. Professionella 

färdigheter integreras i forskarutbildningen, till exempel genom en karriärplaneringskurs. De flesta 

disputerade går ut i näringslivet efter examen. Om man stannar i akademin är postdok-tjänster 

rekommenderat för att klara av arbetslivet och dess förändringar. Detta sker enligt riktlinjerna för EU-

begreppet "Innovative Doctoral Training" (IDT). Sedan 2012 gör lärosätet strategiska satsningar inom 

kommunikation, ledarskap och nätverkande. 

 

Enligt självvärderingen har forskarutbildningen flera inslag som främjar doktorandens förmåga och 

nyttiggörande. Det finns både obligatoriska och valbara kurser. Doktoranden ska totalt läsa 15 hp 

generiska kurser. Kursblocket kallas GTS ("Generic and Transferable Skills"). Det finns särskilda 

industridoktorandprogram inrättade av företag för att vidareutbilda anställda. För forskarna och 

doktoranderna vid Chalmers finns också goda förutsättningar att få stöd och råd i att starta företag 

genom Chalmers Ventures och Chalmers Innovationskontor. 

 

Ofta behåller forskargruppen god kontakt med doktorander som har utexaminerats och arbetar i 

näringslivet. En del tidigare doktorander erbjuds tioprocentiga anställningar i sina gamla 

forskargrupper för att bidra med sina erfarenheter. Alumner förekommer ofta som gästföreläsare. 

Doktoranderna har normalt institutionstjänstgöring i form av undervisning på 5-20 procent. 

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

förmågan till samverkan. Bedömargruppen anser att självvärderingen visar ett starkt samarbete 

mellan akademin och näringslivet, som kan ge doktoranderna bra insikter i arbetslivet inom och 

utanför akademin. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Enligt självvärderingen har forskarutbildningen flera inslag som främjar doktorandens förmåga att 

klara av arbetslivet och dess förändringar. Bedömargruppen ser positivt på detta och vill särskilt lyfta 

fram generiska kurser och samverkan med näringsliv och samhälle. 

 

Samlat omdöme: Hög kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.  

 

Den samlade bedömningen när det gäller förutsättningar är att dessa är tillfredsställande.  

Handledarna har tillräcklig kompetens som forskare och har adekvat utbildning för att handleda i 

forskarutbildningen. En rekryteringsplan behöver dock tas fram för att långsiktigt garantera att 

samtliga doktorander får den tid de ska ha med sina handledare. Det behöver också bli tydligare hur 

sambandet mellan projektledare, handledare och forskargrupp ska utformas. Av underlaget framgår 

att forskarutbildningsmiljön är tillfredsställande och att kvalitetssäkring sker på olika nivåer vid 

lärosätet. Forskningen har tillräcklig kvalitet och omfattning. Relevant samverkan sker med det 
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omgivande samhället både nationellt och internationellt. 

 

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är överlag tillfredsställande. Det finns ett 

antal områden som borde kunna utvecklas. När det gäller kunskap och förståelse säkerställs att 

doktoranden skaffar sig bred kunskap inom forskarutbildningsämnet, men det finns vissa svagheter i 

att säkerställa tillräcklig bredd i kunskap om vetenskaplig metodik.  

 

När det gäller kunskapsformen färdighet och förmåga är det ingen tvekan om att förutsättningar finns 

för att tillägna sig det som efterfrågas. Men det finns en osäkerhet om varje individuell doktorand 

verkligen har den förmåga som efterfrågas. Enbart det förhållandet att man har presenterat på 

internationella konferenser, undervisat studenter och presenterat för industriföreträdare är på inget 

sätt ett mått på att man varit framgångsrik på detta. Bedömargruppen har svårt att bedöma om målen 

är uppfyllda utifrån självvärderingstexten och utan att använda andra indikatorer på att målen 

uppfyllts. När detta är konstaterat, är det på sin plats att tillägga att denna osäkerhet och brist gäller 

många forskarutbildningar.  

 

Det finns goda möjligheter att tillägna sig kunskaper som leder till utbildningsmålen i kunskapsformen 

värderingsförmåga och förhållningssätt. Bedömargruppen anser att det på olika sätt framgår att etiken 

behandlas på ett tillfredsställande sätt.  

 

Bedömningen är att jämställdhetsperspektiv beaktas, men mycket i självvärderingen handlar om 

generell policy och medarbetarenkäter. Även om det vid intervjuerna framgick att det finns en 

medvetenhet om jämställdhetsperspektiv i utbildningen, hade bedömargruppen varit behjälpt av en 

tydligare beskrivning av jämställdhetsaspekter när det gäller val av forskningsuppgifter, val av 

forskningspersoner och vad man mer konkret gör att för att uppnå en jämställd arbetsplats.  

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling beskrivs på ett tillfredsställande sätt, med bland annat interna 

utvärderingar av forskarskolor vart fjärde år. Lärosätet verkar för att doktoranden genomför 

utbildningen inom nominell studietid. Årliga studieuppföljningssamtal genomförs med doktoranderna, 

och åtgärder kan genomföras vid behov. 

 

Det finns en god och utvecklad doktorandrepresentation på olika nivåer i organisationen. 

Doktoranderna har dock begränsade möjligheter att påverka sitt eget projekt, eftersom det är 

handledare och examinator som bestämmer projektets begränsningar och vilka kurser som ska ingå i 

utbildningen. Arbetsmiljön fungerar på samma villkor som för andra anställda. 

 

Enligt självvärderingen har forskarutbildningen flera inslag som främjar doktorandens förmåga att 

klara av arbetslivet och dess förändringar. Bedömargruppen ser positivt på detta och vill särskilt lyfta 

fram generiska kurser och samverkan med näringsliv och samhälle. 
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Högskolan Väst 

Lärosäte 

Högskolan Väst 

Forskarutbildningsämne 

Produktionsteknik - licentiat- och 

doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4418 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt. 

 

Det finns en betryggande andel handledare i förhållande till antalet doktorander inom ämnet 

produktionsteknik på Högskolan Väst. Totalt finns det 25 handledare, varav 12 huvudhandledare, på 

28 doktorander. Antalet doktorander per huvudhandledare varierar något. Den huvudhandledare med 

flest doktorander har 6 stycken. Även om det är ett stort antal bedöms det inte utgöra en risk för 

otillräcklig handledning tack vare bihandledning och gemensamma aktiviteter för doktorander inom 

miljön, som seminarier. 

 

Det noteras att vissa områden har få handledare och att det finns doktorander som studerar inom 

områden där institutionen inte har egen kompetens. I dessa fall finns bihandledare kontrakterade från 

andra universitet eller högskolor. På så sätt säkerställer institutionen att adekvat kompetens finns för 

varje doktorand, vilket också sker genom att ha handledare från industrin. För industridoktoranderna 

har dessa handledare, utöver sin expertkompetens, även ansvar för att stötta doktorander i karriärval 

och utveckling inom företaget, vilket bedöms vara en god modell. Det noteras också att vissa 

doktorander har mindre erfarna bihandledare, men det kompenseras av erfarna huvudhandledare. 

Totalt sett har handledarna en hög och adekvat kompetens i förhållande till doktorandernas 

forskningsområden. Handledarna bedöms vara aktiva forskare inom sina egna ämnen, baserat på 

deras kontinuerliga publicering. 

 

Av självvärderingen framgår att mycket tid avsätts för att handleda doktorander (fyra timmar per 

vecka), vilket under intervjuerna visar sig inkludera direkt handledning i möten samt gemensamt 

arbete för handledare och doktorander i forskningsprojekt. Tiden kan också vara uppdelad på huvud- 

och bihandledare. Miljön har etablerat en god struktur med hög grad av interaktion mellan handledare 

och doktorander, vilket både doktorander och handledare intygar under intervjuerna. Den stipulerade 

tiden för handledning av varje doktorand visar också på en medveten tanke att verkligen avsätta tid 

för handledning. 

 

Det finns krav på handledarutbildning och det finns formella råd för utbyte av erfarenheter mellan 

handledare, vilket bedöms vara en god struktur för att säkerställa och vidareutveckla handledarnas 

specifika handledningskompetens. 

 

Det genomförs regelbundna handledarträffar och specifika doktorandträffar med både öppna agendor 

och mer specifika frågor beroende på situationen. Syftet är att säkra att handledning sker likartat och 

att de forskarstuderande hanteras likvärdigt, vilket är en styrka för forskarutbildningen. 
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Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har en sådan kvalitet och omfattning 

att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 

 

Ämnesgruppen som ger forskarutbildningen i produktionsteknik utgör en relativt stor forskargrupp 

med forskare på olika akademiska nivåer. Forskarna är aktiva i forskning. Att döma av publiceringar 

varierar takten i forskningen mellan handledarna, men det bedöms att alla doktorander har 

handledare som genomför egen forskning. Av publikationerna att döma finns en ämnesmässig bredd 

bland handledarna, vilket är en styrka för forskarutbildningen. 

 

Miljön har flera större externfinansierade forskningsprogram som inkluderar akademi och näringsliv, 

vilket borgar för en miljö med utbyte mellan dessa parter. Det finns en god rörlighet också till miljöer 

utanför Sverige och självvärderingen beskriver exempel på utvecklade och långsiktiga samarbeten 

nationellt och internationellt. Handledarna har ett stort och aktivt kontaktnät både inom industri och 

akademi. Det finns administrativa funktioner som kan hjälpa till med visumansökningar och liknande 

till utländska doktorander, något som borgar för effektivitet i att rekrytera doktorander utanför Sverige. 

Det finns också en plan och aktiviteter för att öka interaktionen och säkerställa kontinuerliga kontakter 

och informationsutbyte med industri- och tredjepartsdoktorander. Dessutom tillbringar cirka hälften av 

doktoranderna tid utomlands under doktorandstudierna, och det uppmuntras och hanteras formellt i 

den individuella studieplanen. Lärosätet arrangerar också populärvetenskapliga evenemang och 

arbetar med att skapa intresse för teknisk utbildning bland yngre. I dessa evenemang är doktorander 

inkluderade, vilket ger dem ytterligare kontaktytor mot samhället. 

 

Högskolan har en god infrastruktur och experimentell miljö, vilket för den avsedda forskningen är en 

tillgång. Det skapar också en bra grund för samverkan med det omgivande samhället, särskilt med 

industrin. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Det finns ett betryggande antal handledare i förhållande till antalet doktorander inom 

forskarutbildningen vid lärosätet, som har föredömligt med tid avsatt för handledning och gemensamt 

arbete i projekt. Handledarna är aktiva forskare, och miljön präglas av externfinansierade 

forskningsprogram som sker i samverkan mellan akademi och näringsliv. Självvärderingen och 

intervjuerna visar på en hög grad av interaktivitet och samverkan mellan doktorander och seniora 

forskare, samt mellan akademi och omgivande samhälle, inklusive industri och internationella 

forskningsmiljöer. 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik.  

 

Det finns en god formell struktur för forskarutbildningen med ett ämnesråd bestående av fem 

docenter/professorer och en doktorandrepresentant. Rådet ansvarar för att kvaliteten upprätthålls i 

ämnet, vilket säkerställer att examensmålen i kunskap och förståelse kan nås. 

 

Institutionen har ett brett kursutbud som är relevant för ämnet och ger doktoranderna möjlighet att 

uppnå kunskap och förståelse i ämnet. Kurserna kompletterar varandra väl. För doktorsexamen är 

kursdelen 60-90 hp, varav 30 hp är obligatoriska. Motsvarande för licentiatexamen är 30-45 hp i 

kurser. Kurser tas också på andra lärosäten. Detta anges i självvärderingen som en svaghet, vilket 

det kan vara om det beror på att man inte har tillräcklig egen kompetens. Men det kan också vara en 

styrka genom att doktoranderna får möta fler perspektiv från andra forskare än dem i närmiljön. 

Dessutom får de fler kontaktytor i sin utbildning med möjlighet till att träffa andra doktorander, vilket 

ger erfarenhetsutbyten och lärande. Intervjuerna visar också att både doktorander och handledare 

anser att det är bra att doktorander får möjlighet att ta kurser på andra lärosäten. 

 

Kurserna i den egna miljön har tydliga beskrivningar av innehåll, moment och specifikationer om vad 

som förväntas av doktoranderna i kurserna. 

 

Den individuella studieplanen används för att följa doktorandernas progression och borgar för en 

kontinuerlig kontroll av att kunskap och förståelse uppnås under forskarutbildningen. Den individuella 

studieplanen utgår från högskoleförordningens stipulerade kunskaps- och förståelsemål. Den 

kompletteras med en målmatris, där uppnådda delmål och mål bokförs och möjliggör för mer 

detaljerad uppföljning, vilket är en styrka för utbildningen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att så väl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

Det finns en god formell struktur för forskarutbildningen i produktionsteknik. Den individuella 

studieplanen är en viktig del av den strukturen och den används aktivt för att följa doktorandernas 

progression. Det finns också en målmatris för att koppla mål till aktivitet och för varje doktorand 

preciseras aktiviteter och prestationer relaterade till målen. Självvärderingen beskriver också att 

handledarna följer upp målen informellt i kontinuerliga handledningssamtal. 

 

Doktorander och handledare arbetar ofta tillsammans i projekt, vilket lägger en god grund både för att 

doktoranderna kan lära av sina handledare och för att dessa kan följa sina doktoranders utveckling 
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och framsteg. Detta samarbete är av särskild vikt för att träna färdigheter och förmågor i forskning och 

i metodik. Det är inte heller lätt att mäta framgång i färdigheter och förmågor, varför detta sätt för att 

följa progression är viktigt. 

 

Doktoranderna tränas både i att planera och färdigställa forskning självständigt, när de får 

huvudansvaret för både skrivande av artiklar och för muntliga presentationer i samband med 

konferenser. För tidskriftspublikationer har doktoranderna ansvar för planering och sammanställande 

av texten, liksom för besvarande av review-kommentarer och åtgärder baserade på dessa. Detta ger 

en bra grund för att träna kommunikation med vetenskapssamhället och lägger grunden till att uppnå 

centrala förmågor och färdigheter i forskning. 

 

Inom ämnet produktionsteknik är det också obligatoriskt för doktoranderna att delta i 

populärvetenskapliga seminarier och att kunna guida besökare från allmänheten i lärosätets 

laboratorier. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också 

nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Den goda formella strukturen med individuell studieplan och målmatris som forskarutbildningen i 

produktionsteknik tillämpar är en del också av måluppfyllelsen för värderingsförmåga och 

förhållningssätt. Systematiken i att träna och följa upp dessa mål är däremot något vagare. För detta 

mål uttrycks att alla aktiviteter är viktiga, även seminarier, konferenser och publikationer. Också den 

individuella handledningen anges som viktig för att säkerställa att målen uppfylls, samt det informella 

arbetet i dialoger och inom projekt lyfts fram som viktigt för att uppfylla målet. 

 

Ämnet forskningsetik behandlas i kurser, men ingen specifik kurs i forskningsetik är obligatorisk för 

doktoranderna. Det finns däremot moment om etik i en obligatorisk kurs om vetenskapsmetodik inom 

forskarutbildningen. Enligt självvärderingen uppnås en forskningsmässig redlighet företrädesvis 

genom att doktoranderna skriver vetenskapliga publikationer och då också citerar andras forskning 

med överinseende av handledaren, samt genom att delta och aktivt medverka på konferenser. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras inte 

i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

 

Självvärderingen vittnar om en god vilja att säkra en jämställd miljö. Man förhåller sig konstruktivt till 

det föreskriva arbetet med jämställdhetsintegrering och betonar en rad formella aktiviteter som 

inkluderar att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Man beskriver också den aktuella problembilden, 

särskilt med avseende på den numerära obalansen mellan män och kvinnor i utbildningen. 

Utbildningen har på samtliga nivåer en mansdominans samtidigt som andelen kvinnor på 

doktorandnivå är 30 procent, vilket för ämnet nationellt sett är en hög andel. Lärosätet genomför 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 19(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

tillsammans med näringsliv, region och kommuner varje år en rad aktiviteter för att intressera flickor 

och kvinnor för ingenjörsutbildningar, vilket är en konstruktiv åtgärd eftersom man måste börja på 

lägre nivåer och i lägre åldrar. 

 

Självvärderingen anger flera aktiviteter för att ge mer jämställda karriärvägar. Handledarutbildningen 

innehåller också moment där jämställdhetsperspektivet lyfts fram. Lärosätet har inrättat ett forum för 

kvinnliga doktorander, där de kan träffas och diskutera arbetsmiljö, forskarmiljö och andra faktorer 

som skulle kunna leda till en ojämställd arbetsmiljö. 

 

Det finns en normkritisk kurs i pedagogik för högre utbildning tillgänglig som handledare kan ta. Det 

framgår inte om den kursen också är öppen för doktoranderna, vilket skulle vara lämpligt med tanke 

på deras roll också i utbildning och att den säkert innehåller generell kunskap om jämställdhet och 

diskriminering. Att det är en kurs som tar upp normkritik är bra, eftersom självvärderingen annars 

förhåller sig framför allt till den numerära obalansen mellan män och kvinnor. Den 

värderingsbaserade kulturen tas inte upp, vilket är en brist, eftersom även en numerärt balanserad 

organisation kan vara diskriminerande. 

 

Man har gjort en föredömlig analys av avhopp i förhållande till kön. Problemet med att fler kvinnor 

hoppar av efter licentiatexamen än män verkar däremot ligga utanför den egna verksamheten. 

 

Det är företrädesvis en numerär balans som tas upp som ett potentiellt problem för jämställdhet, dvs. 

den kvantitativa aspekten av jämställdhet. Bedömargruppen menar att det också finns anledning att 

ytterligare ta upp kvalitativa aspekter av jämställdhet i utbildningen, t.ex. i förhållande till de normer 

som råder och den kultur som är etablerad. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs systematiskt upp. Resultat av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta intressenter. 

 

Det finns flera aktörer som är involverade i att säkerställa uppföljning och återkoppling av 

doktorandernas progression inom ämnet produktionsteknik. Självvärderingen uttrycker att den 

individuella studieplanen och den kompletterande målmatrisen är centrala mekanismer för 

uppföljning, åtgärder och återkoppling av doktorandernas progression. Forskningsmiljöns ämnesråd 

granskar varje år studieplanerna som har förberetts av forskningsadministratören, och studierektorn 

godkänner dessa. Till denna formella struktur anges att forskningsadministratören har en nära 

relation till doktoranderna, vilket underlättar hanteringen av studieplaner. Studierektorn kan också 

konsulteras om tveksamheter råder. Det tyder på en god dialog som kompletterar den formella 

strukturen. Åtgärder som kan behövas efter kontroll av studieplanen tas upp i samråd mellan 

doktoranden och handledarteamet. Självvärderingen saknar en tydlig beskrivning av handledarens 

roll i arbetet med studieplanerna, men intervjuerna tydliggör att det är ett aktivt arbete där 

handledaren och doktoranden tillsammans varje år reviderar studieplanen och går igenom 

målmatrisen. 

 

Det finns en tydlig struktur för att utvärdera kurser och för att både förbättra kurser och utveckla nya. 

Det hanteras av ämnesrådet och följer en definierad cykel för att identifiera behov av förbättringar 
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samt föreslå förbättringar, förankra förbättringsförslag, planera för införande och införa det i kurser. Ett 

särskilt arbete för att säkerställa kursers kvalitet genomfördes 2017 vilket vittnar om medvetenhet om 

en kontinuerlig förbättring av forskarutbildningen. 

 

Ämnesrådet har också sett till att instruktioner och studieplaner finns på engelska, vilket underlättar 

för icke-svensktalande doktorander. Bedömargruppen anser att detta är viktigt. 

 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid. 

 

Självvärderingen lyfter fram att den individuella studieplanen är den mekanism som används för att 

säkerställa att doktoranderna genomför utbildningen inom planerad studietid. Vidare beskrivs i 

självvärderingen både exempel på typiska problem som kan orsaka försening och åtgärder för att 

komma tillrätta med dem. Ett typiskt problem är resursallokering för handledning eller för 

doktoranden. Doktorandens perspektiv anses vara viktigt och det är en styrka att studierektorn för 

forskarutbildningen är ett stöd för doktoranden. Självvärderingen saknar en tydlig beskrivning av hur 

handledarna agerar för att säkerställa att utbildningen kan genomföras inom planerad studietid. 

Intervjuerna visar ändå att det finns ett engagemang för att följa upp och påverka progressionen, 

vilket borgar för att studietiden inte blir för lång. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Det finns en god formell struktur för forskarutbildningen med noggrann användning och kontroll av 

individuella studieplaner, vilket borgar för måluppfyllelse och uppföljning av forskarutbildningen. 

Denna struktur är särskilt viktig för att säkerställa att målen för kunskap, förståelse, färdighet och 

förmåga uppfylls, där målen för värderingsförmåga och förhållningssätt kräver mer av samverkan 

mellan handledaren och doktoranden. Sådan samverkan är också säkerställd genom organiseringen 

av forskarutbildningen på lärosätet. 

 

Jämställdhet bedöms inte vara tillfredsställande. Medvetenhet om jämställdhet existerar, liksom 

insikten om att det finns mycket kvar att göra och vissa strategier utformade för detta. Jämställdhet 

verkar dock framför allt handla om en numerär balans, medan värderingar och kulturfrågor nämns i 

mindre utsträckning. 

 

För uppföljning, åtgärder och återkoppling finns en god formell struktur, där den individuella 

studieplanen och den kompletterande målmatrisen har en framlyft roll. Bedömargruppen menar att 

det finns utrymme för att tydliggöra handledarnas roll när det gäller uppföljning och återkoppling. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande. 

 

Doktoranderna har representanter som är delaktiga i ämnesrådet och i forskar- och 

forskarutbildningsnämnden. Därmed har de möjlighet att påverka forskarutbildningen både direkt 

inom ämnet och på en högskoleövergripande nivå. Doktoranderna har också en doktorandsektion 

som ligger under den högskolegemensamma studentkåren. Det anses i självvärderingen vara ett 

viktigt forum för att utan påverkan från handledare och andra seniora forskare i ämnesgruppen kunna 
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diskutera erfarenheter av forskarutbildningen, vilket bedömargruppen håller med om och ser som en 

styrka för forskarutbildningen. Doktorander ingår med full rösträtt i ämnesrådet, forskar- och 

forskarutbildningsnämnden, lärosätets vetenskapliga råd och vid rekrytering till ämnesgruppen. 

Vidare anges i självvärderingen att studierektorn och forskningsadministratören tillsammans har 

regelbundna möten med doktoranderna inom forskarutbildningen. Självvärderingen anger däremot 

som en svaghet att studierektorn inte har tillräcklig tid eller tillräckliga möjligheter att genomföra 

dessa. Bedömargruppen menar att det bör ses över då regelbundna möten med doktoranderna är 

viktigt. Även vice prefekten har varje år träffar med doktoranderna. Samtliga doktorander är inbjudna 

till dessa träffar. Dessutom kan doktoranderna vända sig till det högskolegemensamma Grants and 

Innovation Office för att få stöd med sin karriärutveckling, vilket bedömargruppen tolkar som att 

doktoranden har inflytande över sin egen utbildning. 

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden.  

 

Självvärderingen lyfter tydligt fram att det finns en genomtänkt strategi för hur man säkerställer att 

industridoktorander involveras på institutionen och att de får en god arbetsmiljö. Handledarna besöker 

också sina industridoktorander regelbundet och kurser organiseras så att det ska ge bra 

förutsättningar för industridoktoranderna. Självvärderingen lyfter inte tydligt fram hur den fysiska 

miljön är beskaffad, men intervjuerna visar att det finns en bra och genomtänkt miljö. Det finns en hög 

medvetenhet om att också säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö och intervjuerna med 

doktoranderna validerar att miljön är god, både den fysiska och den psykosociala. Att doktorander är 

utlyft som en egen grupp i regelbundna medarbetarundersökningar och inkluderade i 

utvecklingssamtal stärker denna bild ytterligare. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Doktoranderna har en god representation i samtliga formella organ på lärosätet och har full rösträtt i 

dessa, vilket borgar för en god möjlighet att ha inflytande på forskarutbildningen. De har möjlighet att 

ha inflytande både i den lokala forskarmiljön vid forskarutbildningen och centralt på lärosätet. I 

självvärderingen anges att studierektorn och forskningsadministratören tillsammans har regelbundna 

möten med doktoranderna inom forskarutbildningen, men att studierektorn inte har tillräcklig tid eller 

tillräckliga möjligheter att genomföra dessa, vilket bör ses över och åtgärdas.  

 

Doktoranderna har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det är positivt att det finns en 

genomtänkt strategi för hur man säkerställer att industridoktoranderna involveras på institutionen. Att 

doktorander är utlyfta som en egen grupp i regelbundna medarbetarundersökningar bidrar också 

positivt till arbetsmiljön. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin. 

 

Forskningen som ligger till grund för forskarutbildningen är nära kopplad till industrin, och det sker ett 

stort utbyte med både näringsliv och samhälle vid lärosätet. Det borgar för en god samverkan också 

mellan doktorander, industri och samhälle. Det framgår däremot inte av självvärderingen hur 
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industridoktoranderna får insyn i annan verksamhet än den egna, men intervjuerna tydliggör att även 

industridoktoranderna har stora möjligheter till en bred interaktion med olika aktörer i samhället. 

Forskarutbildningen sker också i en miljö med många kontakter med andra forskare nationellt och 

internationellt. Bedömargruppen anser att förberedelse för fortsatt yrkesliv är väl integrerad i 

forskarutbildningen. De har också en föredömlig karriärplanering för sina doktorander som ytterligare 

sätter fokus på fortsatt arbetsliv och som är till stöd för doktoranderna. 

 

Lärosätet ger också kursen Framtida produktion, som ska ge doktoranderna goda förutsättningar att 

förstå och agera på föränderligheten i forskningsämnet och dess praktik, vilket bedömargruppen 

menar är en styrka för förberedelser för fortsatt arbetsliv. Utöver det finns det ofta inslag av praktiska 

exempel, gästföreläsare från industrin eller samverkan med industrin i andra kurser som ingår i 

forskarutbildningen. 

 

Självvärderingen lyfter fram att arbetsliv och samverkan är en tydlig styrka för lärosätet och för 

forskarutbildningen i produktionsteknik, vilket bedömargruppen håller med om. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Samverkan med det omgivande samhället, särskilt med industrin, är en väl integrerad del av 

forskarutbildningen i produktionsteknik. Doktoranderna förbereds väl för framtida arbetsliv, både 

genom sina projekt där samverkan sker, genom kurser med industriella exempel och genom 

deltagande från företag. Vidare tillhandahålls karriärplanering, vilket ger ytterligare en styrka för 

förberedelse för fortsatt arbetsliv. 

 

Samlat omdöme: Hög kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Det finns ett betryggande antal handledare i förhållande till antalet doktorander inom 

forskarutbildningen vid lärosätet som har föredömligt med tid avsatt för handledning och gemensamt 

arbete i projekt. Handledarna är aktiva forskare och miljön präglas av forskningsprogram som sker i 

samverkan mellan akademin och näringslivet. Självvärderingen och intervjuerna visar på en hög grad 

av interaktivitet och samverkan mellan doktorander och seniora forskare, samt mellan akademin och 

det omgivande samhället, inklusive industrin och internationella forskningsmiljöer. 

 

Det finns en god formell struktur för forskarutbildningen med noggrann användning och kontroll av 

individuella studieplaner som borgar för måluppfyllelse och uppföljning av forskarutbildningen. Den 

här strukturen är särskilt viktig för att säkerställa att målen för kunskap, förståelse, färdighet och 

förmåga uppfylls, där målen för värderingsförmåga och förhållningssätt kräver mer av samverkan 

mellan handledare och doktorander. Sådan samverkan är också säkerställd genom organiseringen av 

forskarutbildningen på lärosätet. 

 

Jämställdhet bedöms inte vara tillfredsställande. Medvetenhet om jämställdhet existerar, liksom 

insikten om att det finns mycket kvar att göra och vissa strategier utformade för detta. Jämställdhet 

verkar dock framför allt handla om en numerär balans, medan värderingar och kulturfrågor nämns i 

mindre utsträckning. 
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För uppföljning, åtgärder och återkoppling finns en god formell struktur, där den individuella 

studieplanen och den kompletterande målmatrisen har en framlyft roll. Bedömargruppen menar att 

det finns utrymme för att tydliggöra handledarnas roll i uppföljning och återkoppling. 

 

Doktoranderna har en god representation i samtliga formella organ på lärosätet och har full rösträtt i 

dessa, vilket borgar för en god möjlighet att ha inflytande på forskarutbildningen. De har möjlighet att 

ha inflytande både i den lokala forskarmiljön vid forskarutbildningen och centralt på lärosätet. I 

självvärderingen anges att studierektorn och forskningsadministratören tillsammans har regelbundna 

möten med doktoranderna inom forskarutbildningen, men att studierektorn inte har tillräcklig tid eller 

tillräckliga möjligheter att genomföra dessa, vilket bör ses över och åtgärdas.  

 

Doktoranderna har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det är positivt att det finns en 

genomtänkt strategi för hur man säkerställer att industridoktoranderna involveras på institutionen. Att 

doktoranderna är utlyfta som en egen grupp i regelbundna medarbetarundersökningar bidrar också 

positivt till arbetsmiljön.  

 

Samverkan med det omgivande samhället, särskilt med industrin, är en väl integrerad del av 

forskarutbildningen i produktionsteknik. Doktoranderna förbereds väl för framtida arbetsliv, både 

genom sina projekt där samverkan sker, genom kurser med industriella exempel och genom 

deltagande från företag. Vidare tillhandahålls karriärplanering, vilket ger ytterligare en styrka för 

förberedelse för fortsatt arbetsliv. 
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Kungl. Tekniska högskolan 

Lärosäte 

Kungl. Tekniska högskolan 

Forskarutbildningsämne 

Industriell produktion - licentiat- och 

doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4410 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt. 

 

Det framgår av självvärderingen att det vid institutionen finns 30 inskrivna doktorander, varav nästan 

hälften är anställda på heltid och den övriga halvan utgörs av industridoktorander eller doktorander 

finansierade på annat sätt. I den inskickade tabellbilagan finns 28 doktorander upptagna och vid en 

granskning av de inskickade individuella studieplanerna finns doktorander som inte innefattas av 

tabellbilagan. En samstämmighet finns alltså inte i detta avseende. 

 

Det finns vid institutionen för industriell produktion sex behöriga huvudhandledare och tre 

bihandledare. Om handledningen av doktorander skulle vara jämnt fördelad blir det alltså fem 

doktorander per huvudhandledare. Av den förteckning över huvudhandledare som lärosätet skickat in 

framgår det att bara 14 av doktoranderna har tilldelade huvudhandledare. 

 

Vid institutionen finns tre tillgängliga bihandledare och ytterligare fyra möjliga bihandledare är externa, 

det vill säga anställda inom industrin eller vid en annan institution. Detta skulle innebära att det om 

handledningen är jämnt utspridd blir fyra till fem doktorander per bihandledare, vilket kan anses vara 

ett tämligen stort antal doktorander per bihandledare. Ser man på det inskickade underlaget över 

bihandledarsituationen, där det framgår att endast hälften av doktoranderna har tilldelade 

bihandledare, så är det anmärkningsvärt, att två av huvudhandledarna också är bihandledare för sex 

doktorander samt att den huvudhandledare som har sex doktorander dessutom är bihandledare för 

ytterligare fyra doktorander. Sammantaget kan bedömargruppen inte göra sig en fullständig bild av 

handledarsituationen, eftersom underlagen i självvärderingen och i den inskickade tabellbilagan inte 

ger någon samstämmighet om förhållandena. Detta bedöms vara ett utvecklingsområde, eftersom 

ovanstående visar att lärosätet inte har tillgång till eller kan föra en tillförlitlig förteckning över den 

faktiska fördelningen av doktorander mellan de tillgängliga huvud- och bihandledarna. 

 

För att kunna bli handledare för doktorander måste två obligatoriska kurser i pedagogik och 

handledning genomgås. Vid lärosätet finns mycket goda resurser för pedagogisk fortbildning, bland 

annat i form av det centrala KTH Learning Lab. Dessa kurser är av mycket god kvalitet. I underlaget 

nämns däremot inte något om ifall det förväntas av handledare att ägna sig åt fortlöpande pedagogisk 

fortbildning. Det framgår heller inte om det finns krav på docentkompetens för att kunna vara 

huvudhandledare. Det senare klargjordes dock vid intervjuerna. 

 

En utvecklingsplan för rekrytering av framtida huvudhandledare finns framtagen med anledning av att 

ett antal seniora professorer under senare tid har slutat och fler pensionsavgångar är att vänta inom 

den närmaste framtiden. I det korta perspektivet kan med vissa förbehåll resurser för 

huvudhandledarskap anses vara tillgodosedda vid institutionen, men på längre sikt behöver de 

förstärkas. Förhållandet mellan antalet doktorander och antalet möjliga handledare framställs också i 
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självvärderingen som något av ett utvecklingsområde, viket bedömargruppen håller med om. 

Generellt bör även antalet aktiva och tillgängliga bihandledare ökas åtskilligt. Självvärderingen gör 

samtidigt gällande att det hittills inte har funnits klagomål från doktorander på brist på handledning. 

Intervjuerna bekräftade denna bild. 

 

Beträffande den vetenskapliga kompetensen hos de handledare som är tillgängliga i dagsläget, så 

bedöms denna vara hög. Den samlade mängden och kvaliteten på det vetenskapliga arbetet är 

mycket god; man publicerar sig i välrenommerade tidskrifter och deltar i ansedda konferenser. 

Bihandledarnas förankring i industrin är också att betrakta som en resurs. 

 

Bedömargruppen anser att lärosätet måste bringa en större klarhet i vilka handledarresurser som 

finns och nyttjas samt vilka forskarstuderande som finns inskrivna. Dessa måste sedan tilldelas 

handledarresurser. På motsvarande sätt bör lärosätet ombesörja att handledarna blir varse om vilka 

forskarstuderande de är handledare för och att denna information också finns att tillgå från 

administrationen. Sammantaget finner bedömargruppen att tillgången på handledare är 

tillfredsställande vid rätt utnyttjande. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har en sådan kvalitet och omfattning 

att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 

 

Det finns inom det aktuella ämnet ett betydande antal doktorander vilket är gynnsamt. Dessa är 30 till 

antalet enligt självvärderingen och bland dem återfinns både industridoktorander och akademiska 

doktorander. Enligt självvärderingen är det totalt 14 doktorander som har en doktorandanställning vid 

institutionen. Ett fåtal stipendiefinansierade doktorander finns, men självvärderingen ger uttryck för att 

den finansieringsformen ska tas bort. 

 

Ett stort antal externfinansierade forskningsprojekt bedrivs vid institutionen och de olika 

forskargruppernas intellektuella miljö kommer doktoranderna till del i olika utsträckning. Internationella 

EU-finansierade forskningsprojekt finns inom institutionen liksom olika slags akademiska och 

industrianknutna nätverk, vilka samtliga bidrar positivt till forskarutbildningsmiljön.  

 

Det förefaller också finnas ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner inom lärosätet och 

också med andra lärosäten, vid vilka doktorander har stora möjligheter att läsa 

forskarutbildningskurser för att vidga sina kunskaper och färdigheter. Inte sällan anlitas 

representanter från internationella nätverk som opponenter i samband med seminarier och 

disputation. Vidare har lärosätet utbildningsprojekt med nordafrikanska partners, som på ett positivt 

sätt bidrar till dessa länders utveckling i denna region. Institutionen ansvarar även för det nationella 

forskningscentrumet XPRES (Excellence in production research), vilket medför ett viktigt tillskott till 

långsiktig grundfinansiering.  

 

Ett exempel på internationell samverkan är samarbetet med den tyska forskningsorganisationen 

Fraunhofer, vilket bland annat medfört tillgång till mer avancerad experimentell utrustning än vad som 

vore fallet utan detta samarbete. Nationella och internationella nätverk med olika grad av koppling till 
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industrin bidrar sammantaget starkt till en gynnsam forskarutbildningsmiljö. Frågan kan ställas i hur 

hög utsträckning den forskning som bedrivs inom de industrirelaterade samarbetena har karaktären 

av uppdragsforskning. Det är viktigt att forskningen vilar på en vetenskaplig grund och att den 

praktiska och industriella inriktningen inte tillåts ta överhanden.  

 

Underlaget är något knapphändigt i beskrivningarna av den vetenskapliga miljön i det dagliga arbetet 

vid institutionen, exempelvis gällande vad varje typ av seminarium syftar till i förhållande till 

måluppfyllelsen. Intrycket är att industridoktoranderna, som inte har sin primära arbetsplats förlagd till 

institutionen, skulle kunna integreras bättre i institutionens forskarutbildningsmiljö. Självvärderingen 

gör gällande att olika utvärderingar och medarbetarundersökningar görs för att följa upp 

forskarutbildningen, men det sägs inte något om vad dessa uppföljningar innehåller eller hur de 

påverkar institutionens utvecklingsarbete. 

 

Bedömargrupper anser att omfattningen på den forskning som bedrivs vid institutionen är stor samt 

bedrivs med bra kvalitet i samverkan med etablerade företag. Förekomsten av befintliga 

forskningsnätverk utgör en god grund för bibehållen forskningsvolym också framöver. Den samverkan 

och de olika slags nätverk som finns ger också goda förutsättningar för doktorandernas fortsatta 

forskningsinriktade karriär. 

 

Utifrån det samlade underlaget framgår att forskningen inom institutionen är av sådan kvalitet och 

omfattning att bedömargruppen finner att forskarutbildning kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande  

 

Lärosätets förutsättningar att bedriva forskarutbildning bedöms vara tillfredställande. Den 

vetenskapliga kompetensen hos de handledare som är tillgängliga i dagsläget bedöms vara hög. 

Bihandledarnas förankring i industrin är också att betrakta som en resurs. Bedömargruppen kan dock 

inte göra sig en fullständig bild av handledarsituationen, eftersom underlagen i självvärderingen och i 

den inskickade tabellbilagan inte ger någon samstämmighet för förhållandena. Detta bedöms vara ett 

utvecklingsområde, eftersom ovanstående visar att lärosätet inte har tillgång till eller kan föra en 

tillförlitlig förteckning över den faktiska fördelningen av doktorander mellan de tillgängliga huvud- och 

bihandledarna. 

 

Bedömargruppen anser att omfattningen på den forskning som bedrivs vid institutionen är stor och 

bedrivs med bra kvalitet i samverkan med etablerade företag. Förekomsten av befintliga 

forskningsnätverk utgör en god grund för bibehållen forskningsvolym också framöver. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. 

 

I självvärderingen framhålls att säkerställandet av måluppfyllelsen för bred kunskap och förståelse 

sker genom forskarutbildningskurser, genom de olika stegen i avhandlingsarbetet inklusive 

färdigställandet av publikationer samt genom medverkan vid seminarier och konferenser. Enligt den 
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allmänna studieplanen ska kurserna omfatta 60 hp för doktorsexamen och 30 hp för licentiatexamen. 

För respektive examen får 10 hp hämtas från kurser på grundnivå. Det bedöms finnas ett stort utbud 

av forskarutbildningskurser som, vid sidan om utbudet av kurser vid andra lärosäten, möjliggör för 

doktoranderna att skaffa sig breda kunskaper inom forskarutbildningsämnet. 

 

En kurs i vetenskaplig metodik anges i den allmänna studieplanen som obligatorisk för både licentiat- 

och doktorsexamen, men utöver det ges inte någon information om ifall någon annan kurs är 

obligatorisk eller om alla övriga forskarutbildningskurser är valbara. I den allmänna studieplanen 

rekommenderas en del kurser som sammantaget uppgår till 10 högskolepoäng. Det sägs att nämnda 

metodikkurs måste läsas innan examen utfärdas, men det skulle då kunna vara så att denna kurs 

läses mycket sent i utbildningen och frågan kan då ställas om det då finns progression med avseende 

på bred kunskap och förståelse inom vetenskaplig metodik. 

 

Bedömargruppen anser att ett utvecklingsområde är att se över hur det säkerställs att doktorander 

tillägnar sig bred metodkunskap i bemärkelsen både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Den 

stora frihet som förefaller finnas när det gäller doktoranders val av forskarutbildningskurser skulle 

kunna äventyra ett säkerställande av måluppfyllelsen för bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet, exempelvis när det gäller vetenskaplig metodik. 

 

De insända individuella studieplanerna visar att de forskarutbildningskurser som doktoranderna har 

läst till viss del utgörs av kurser på avancerad nivå, vilket väcker frågor om progression och om hur 

sådana kurser värderas i form av högskolepoäng på forskarnivå. När det gäller progression, så 

dokumenteras denna i den individuella studieplanen som revideras varje år. Däremot beskrivs inte 

hur uppföljningen av eventuella avvikelser går till, och inte heller på vilket sätt olika moment som 

kurser och presentationer svarar mot specifika examens- eller lärandemål. Bedömargruppen förhåller 

sig därmed tveksam till om progression egentligen skildras i tillräcklig utsträckning i den individuella 

studieplanen.  

 

I självvärderingen uppges att mycket av måluppfyllelsen säkerställs via seminarier och att det finns 

kontinuerliga seminarieserier vid institutionen, bland annat veckoseminarier och årsvisa seminarier. 

Avstämningsseminarier i form av halvtids- eller licentiatseminarium och slutseminarium med extern 

granskare anordnas, vid vilka avhandlingsarbetets fortskridande följs upp. Det finns planer på att 

inrätta ett så kallat planeringsseminarium som är tänkt att hållas ett år efter påbörjad 

forskarutbildning, där doktoranderna får presentera sitt pågående avhandlingsarbete för en bredare 

handledargrupp. Bedömargruppen förhåller sig tveksam till att ett sådant planeringsseminarium 

infaller så sent som ett år in i forskarutbildningen. Vidare beskrivs den vetenskapliga utveckling som 

infinner sig genom de olika stegen i avhandlingsarbetet och som följs upp i och genom de nämnda 

avstämningsseminarierna inte i underlaget i form av måluppfyllelse för de olika examens- eller 

lärandemålen. 

 

Bedömargruppens uppfattning är sammanfattningsvis att det finns en del tveksamheter kring 

säkerställandet av doktorandernas måluppfyllelse för bred kunskap och förståelse, och att detta är ett 

utvecklingsområde. Utifrån de insända individuella studieplanerna kan bedömargruppen konstatera 

att det finns en stor variation i hur handledningen där beskrivs. Det presenteras i underlaget inte 

någon tydlig struktur för handledningsmötena och det är för bedömargruppen oklart hur 

handledningen bidrar till självständighet hos doktoranden och säkerställande av måluppfyllelse. 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

Doktorandens förmåga att planera och bedriva forskning inom givna tidsramar tränas under 

utbildningens gång genom att delta i forskningsprojekt som har sina tidsramar som måste hållas, 

samt genom att tillsammans med handledaren planera sitt arbete, företrädesvis i den individuella 

studieplanen. Den planering som finns dokumenterad i den individuella studieplanen ska doktoranden 

följa. Det finns angivet i den allmänna studieplanen att doktoranden ska publicera två artiklar eller 

motsvarande inför licentiatseminarium och ytterligare två till doktorsexamen, men underlaget ger inte 

någon inblick i hur tidsplaneringen sker utöver det.  

 

Bedömargruppen kan vidare konstatera att doktoranderna generellt överskrider den gängse 

tidsramen om fyra års forskarutbildning, så till vida att den genomsnittliga studietiden för 

doktoranderna är 4,8 år. Bedömargruppen bedömer ändå att det inte innebär någon direkt avvikelse, 

men det kan vara ett tecken på att det kan förekomma en viss överproduktion av publikationer som 

bakomliggande orsak. Det kan också bero på att doktoranderna deltar i handledning av studenters 

examensarbeten och även i annan undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Bedömargruppen 

vill betona betydelsen av att också industridoktorander får undervisa vid institutionen och även i övrigt 

genomföra sådana presentationer och annat som andra doktorander får göra och som bidrar till 

måluppfyllelsen. 

 

Förutom handledning av examensarbeten och annan undervisning får doktoranderna i uppgift att 

granska bidrag till konferenser, vilket också det bidrar till måluppfyllelse vad gäller förmågan att stödja 

andras lärande. I samband med olika forskarutbildningskurser möter doktoranderna både tids- och 

prestationskrav i samband med examination. Doktoranderna erbjuds även möjlighet att läsa kurser i 

pedagogik. Eftersom de flesta forskningsprojekt som doktorander är involverade i är nära kopplade till 

industrin, får doktoranderna också möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen.  

 

När det gäller förmågan att muntligt och skriftligt diskutera forskning och forskningsresultat, så bidrar 

doktorandernas återkommande presentationer av egna forskningsresultat i samband med seminarier 

och konferenser starkt till måluppfyllelsen. Skriftlig förmåga tränas fortlöpande genom författandet av 

de publikationer som krävs inom ramen för avhandlingsarbetet och det ges även kurser i akademiskt 

skrivande som doktoranderna kan läsa. Doktoranderna får dessutom delta i författandet av 

ansökningar om forskningsmedel för tilltänkta projekt. Publikationslistor visar att de publikationer som 

doktoranderna färdigställer oftast sänds till välrenommerade tidskrifter, och den dialog med 

redaktionen som är bruklig inför publicering bidrar också till förmågan att skriftligt diskutera forskning. 

Men bedömargruppen kan konstatera att det i underlaget inte antyds i vilken utsträckning som 

doktoranden själv är ansvarig för de skriftliga justeringar som i regel behöver göras före publicering. 

 

Det nämns inte i underlaget något om alumnundersökningar i detta sammanhang, men 
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bedömargruppen rekommenderar att alumners erfarenheter tas till vara och används i utbildningen 

för att främja måluppfyllelsen, inte minst för examensmålen inom denna kunskapsform. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också 

nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Doktoranderna tränas till intellektuell självständighet under utbildningens gång genom att utveckla 

och planera sina forskningsprojekt, vilket inkluderar att självständigt formulera forskningsfrågorna och 

kritiskt granska andras forskningsresultat i olika sammanhang. Exempelvis granskar doktoranderna 

insända bidrag till de konferenser som arrangeras inom Sustainable Production Systems (SPS) vid 

institutionen, samt till konferenserna i regi av The International Academy for Production Engineering 

(CIRP). Dessutom bidrar doktorandernas handledning av examensarbeten på grundnivå och 

avancerad nivå till måluppfyllelsen för intellektuell självständighet, liksom även den fortlöpande 

interaktionen med handledaren under avhandlingsarbetets gång. 

 

När det gäller fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används så hänvisar självvärderingen till olika 

forskarutbildningskurser. Det kan antas att doktorandens insikter om bland annat vetenskapens 

möjligheter och begränsningar fördjupas i takt med att de genomför de mer eller mindre 

industrianknutna forskningsprojekten, men bedömargruppen konstaterar att underlaget generellt är 

ganska knapphändigt när det gäller redovisningen av måluppfyllelsen inom denna kunskapsform. 

 

Bedömargruppen finner även att redovisningen i självvärderingen av de förutsättningar som finns för 

doktoranderna att göra forskningsetiska bedömningar är vag. Det nämns att etik har lyfts fram på två 

workshops under de senaste två åren och att vetenskaplig redlighet och förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar ingår i en kurs i vetenskaplig metodik som är obligatorisk. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras inte 

i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

 

Lärosätet har en handlingsplan för jämställdhet som förefaller vara införd och använd inom 

institutionen. En lokal handlingsplan för att öka jämställdheten finns också sedan en tid tillbaka på 

utbildningsnivå, och den handlar bland annat om att rekrytera fler kvinnor till institutionens personal. 

 

Självvärderingen framhåller också att jämställdhet beaktas förutom vid rekrytering av personal även 

inom den pedagogiska fortbildningen. Jämställdhet ingår också som en aspekt i de 

doktorandundersökningar som genomförs vid institutionen och vars resultat följs upp inom 

utbildningens programråd. Personalen erbjuds även lärosätesgemensamma kurser som handlar om 

jämställdhet och som anordnas av KTH Learning Lab. Inte desto mindre framställs jämställdhet i 

självvärderingen som något av ett utvecklingsområde, och ett planerat mentorsprogram nämns som 
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en åtgärd för att komma till rätta med bland annat den skeva könsfördelningen inom 

forskarutbildningen, men tidplanen för verkställandet av programmet verkar vara oklar. 

 

Bedömargruppen konstaterar att mycket lite görs när det kommer till att beakta jämställdhet i 

utbildningens utformning och genomförande. Underlaget ger inte någon information om exempelvis 

könsfördelningen bland lärarna på forskarutbildningskurser. Inte heller nämns något om ifall 

kurslitteraturen granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller ifall avhopp analyseras utifrån kön. 

Bedömargruppen efterlyser ett mer proaktivt förhållningssätt inte minst vad gäller beaktandet av 

jämställdhet inom forskarutbildningskurser och andra inslag i själva forskarutbildningen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs inte upp systematiskt. Resultat av uppföljningen omsätts inte i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker inte till relevanta intressenter. 

 

Självvärderingen framhåller att varje doktorand övervakas noga och att väsentliga inslag i 

doktorandens genomförande av forskarutbildningen dokumenteras i den individuella studieplanen, 

men detta stämmer inte överens med den bild bedömargruppen får vid granskningen av de insända 

individuella studieplanerna. Flera individuella studieplaner saknar datum för fastställande och några 

saknar antagningsdatum eller en dokumenterad plan för handledningen. Någon individuell studieplan 

har inte hanterats på flera år. Nästan alla individuella studieplaner är ofullständigt ifyllda. I vissa fall är 

det tydligt att doktoranden befinner sig ett par år efter den planering som finns i den individuella 

studieplanen, men detta omnämns ändå inte i den individuella studieplanen och inte heller anges där 

några förslag på åtgärder. Uppföljningen förefaller i de här fallen vara mycket bristfällig; man kan tala 

om att reglerna för hanteringen av de individuella studieplanerna har åsidosatts. Bedömargruppen 

finner även att kvaliteten i vissa kommentarer i en del individuella studieplaner är högst diskutabel. 

Det är tydligt att den administrativa uppföljningen och hanteringen av de individuella studieplanerna är 

ett utvecklingsområde med yttersta prioritet. 

 

Det finns en systematik i uppföljningen av doktorandens prestationer i form av avstämningsseminarier 

efter ett år, när halva forskarutbildningen är genomförd och vid slutet av forskarutbildningen samt i 

form av den årliga revideringen av den individuella studieplanen. En mer informell fortlöpande 

uppföljning sker även i samband med handledningen. Vidare sker en kontroll av doktorandens 

kunskaper eller färdigheter vid examination av de forskarutbildningskurser som doktoranden läser. 

Det framstår ändå för bedömargruppen som oklart om det genomförs kursvärderingar efter avslutade 

forskarutbildningskurser och om det sker någon återkoppling till relevanta intressenter, exempelvis 

återkoppling från doktoranderna till handledarna i samband med revideringen av den individuella 

studieplanen. Bedömargruppen ställer sig för övrigt frågande till om de olika examensmålen 

adresseras inom ramen för de individuella studieplanerna, eftersom dessa inte är särskilt utförliga på 

den punkten. Dessutom saknar bedömargruppen information om förekomsten av ett 

handledarkollegium eller motsvarande, där rutinmässig uppföljning av forskarutbildningen kan ske. 

Tveksamheter finns också i vilken utsträckning som den individuella doktorandens prestationer och 

progression följs upp i samband med handledningen. En majoritet av de insända individuella 

studieplanerna saknar uppgifter om färdigställda publikationer. Bedömargruppen kan konstatera att 

övergången till en elektronisk individuell studieplan också verkar ha medfört lägre kvalitet på 

uppföljningen, eftersom den är mindre detaljerad än vad den tidigare pappersversionen var. Den 
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elektroniska individuella studieplanen erbjuder färre möjligheter att beskriva doktorandens 

progression än den ursprungliga versionen. 

 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid. 

 

I genomsnitt blir doktoranderna klara med sin forskarutbildning inom 4,8 år, vilket är något högre än 

riksgenomsnittet för forskarutbildningsämnet. Denna avvikelse är däremot inte av sådan dignitet att 

den föranleder några särskilda frågor utöver hur lärosätet arbetar generellt för att doktorander ska 

slutföra sina utbildningar i tid. 

 

Baserat på det inskickade materialet är bedömargruppens intryck att institutionen inte ägnar tillräcklig 

uppmärksamhet åt uppföljning av doktorandens prestationer och av forskarutbildningen överlag, för 

att upprätthålla en utbildning av god kvalitet. Bilden av verksamheten blir samtidigt en helt annan vid 

intervjuer med handledare och ledning. Här framstår att det finns en förtrogenhet med 

forskarutbildningen hos handledarna samt att det här också skymtas en insikt i vilka svårigheter som 

finns och hur dessa ska hanteras framöver, samt att problemen även har observerats av ledningen. 

Bedömargruppen anser att dessa intervjuer till viss del väger upp mycket av den administrativa 

underlåtenhet som tidigare har observerats i det inskickade skriftliga underlaget. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Den sammanfattande bedömningen av bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat 

är att den är tillfredsställande utan någon nämnvärd marginal. Bedömargruppens uppfattning är att 

det finns en del tveksamheter om säkerställandet av doktorandernas måluppfyllelse för bred kunskap 

och förståelse, och att detta därför är ett utvecklingsområde. Den stora frihet som förefaller finnas när 

det gäller doktoranders val av forskarutbildningskurser skulle kunna äventyra ett säkerställande av 

måluppfyllelsen för bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet, exempelvis när det 

gäller vetenskaplig metodik. 

 

Kunskapsformen färdighet och förmåga bedöms som tillfredsställande. Doktorandernas 

återkommande presentationer av egna forskningsresultat i samband med seminarier och konferenser 

bidrar starkt till måluppfyllelsen, och eftersom de flesta forskningsprojekt som doktorander är 

involverade i är nära kopplade till industrin, får doktoranderna också möjligheter att bidra till 

samhällsutvecklingen.  

 

Kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms som tillfredsställande men 

bedömargruppen konstaterar att underlaget generellt är ganska knapphändigt när det gäller 

redovisningen av måluppfyllelsen inom denna kunskapsform. Det nämns att etik har lyfts fram på två 

workshops under de senaste två åren och att vetenskaplig redlighet och förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar ingår i en kurs i vetenskaplig metodik som är obligatorisk.  

 

Bedömningsgrunden jämställhet bedöms inte vara tillfredsställande. Bedömargruppen efterlyser ett 

mer proaktivt förhållningssätt inte minst när det gäller beaktandet av jämställdhet inom 

forskarutbildningskurser och andra inslag i själva forskarutbildningen. 

  

Inte heller bedömningsgrunden uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms vara tillfredsställande. 
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Kvalitetsbristerna är omfattande när det gäller hanteringen av de individuella studieplanerna, och har 

så varit i flera års tid. Handledarna och ledningen uppvisar ändå vid de genomförda intervjuerna både 

en förtrogenhet och insikt i handledning och dess genomförande, detta i kontrast till det 

tillhandahållna undermåliga skriftliga underlaget. Det finns också en samstämmighet mellan de olika 

grupper som bedömarna intervjuat om att forskarutbildningen fungerar på ett fullgott sätt. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande. 

 

Via de individuella studieplanerna har doktoranderna inflytande över den egna utbildningen, så till 

vida att de måste delta i den planering som görs inom ramen för dessa och skriva under dem. Under 

det första året ska doktoranderna formulera sina forskningsfrågor, och väljer även i hög utsträckning 

fritt vilka forskarutbildningskurser de ska genomföra. Men doktoranderna ingår ofta i större 

forskningsprojekt, vilket väcker frågor om i vilken utsträckning doktoranden självständigt kan 

formulera sina forskningsfrågor. Bedömargruppens uppfattning genom intervjuer är ändå att 

doktoranden förefaller ha stora möjligheter att påverka innehållet och genomförandet av sin egen 

utbildning. 

 

Doktoranderna är representerade på alla nivåer i det akademiska och administrativa arbetet, samt i till 

exempel trivsel- och säkerhetsgrupp. De åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter som övriga 

anställda, med undantag av det fåtal stipendiedoktorander som finns inskrivna. Eftersom 

doktoranderna på det här sättet också på en mer övergripande nivå kan påverka forskarutbildningen, 

anser bedömargruppen att deras möjligheter att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande är tillfredsställande. 

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 

I självvärderingen framställs den formaliserade rutinen i samband med upprättandet av den 

individuella studieplanen som grund för en god arbetsmiljö. Men bedömargruppens uppfattning är att 

detta påstående inte förefaller stämma överens med verkligheten, att döma av de insända individuella 

studieplanerna. När det gäller doktorandernas arbetsbörda kan ur de individuella studieplanerna 

utläsas att antalet publikationer kan vara betydligt större än de föreskrivna fyra publikationerna. Detta 

väcker frågor om ifall de reella förväntningarna på doktorandernas produktivitet möjligen är väsentligt 

högre än vad de formella riktlinjerna föreskriver. Frågan kan också ställas om det finns andra verktyg 

för att arbeta med doktorandernas arbetsmiljö förutom den individuella studieplanen; underlaget ger 

inte så mycket information om det. 

 

Intervjuerna förmedlar ändå bilden av en god arbetsmiljö där doktoranderna inte uppfattar 

arbetsbelastningen som orimlig. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Sammanfattningsvis är de forskarstuderande välrepresenterade och organiserade. 

Publiceringsgraden är omfattande, gränsande till en möjlig överproduktion. Helhetsintrycket från 

bedömargruppen efter intervjuer är ändå att forskarutbildningsmiljon från ett doktorandperspektiv 
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säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin. 

 

Självvärderingen ger uttryck för en ambition om att doktoranderna ska bli självständiga forskare med 

vana av att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer, vilket är goda förutsättningar för att kunna möta ett 

föränderligt arbetsliv. Enligt självvärderingen ska detta återfinnas i den allmänna studieplanen, men 

det framstår för bedömargruppen som oklart var i den allmänna studieplanen som detta tas upp annat 

än möjligen i examensmålen som finns angivna där. Den erfarenhet som doktoranderna får i och 

genom arbetet inom sina industrianknutna forskningsprojekt, liksom även inom de nationella och 

internationella nätverk som institutionen ingår i, anses också utveckla beredskapen inför arbetslivet 

som disputerad. Inte minst utvecklas man inom ramen för forskningsprojekten i olika generella 

färdigheter. 

 

Den beredskap inför ett föränderligt arbetsliv som institutionens företagsnära forskning bidrar till att 

utveckla hos doktoranden förstärks av kompetenscentrumen Design & Management of Manufacturing 

Systems (DMMS) och Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH) som finns 

vid lärosätet. Dessutom bidrar vissa forskarutbildningskurser till förberedelser inför kommande 

arbetsliv inom eller utanför akademin, liksom även doktorandernas undervisning på grundnivå och 

avancerad nivå. Bedömargruppens uppfattning är alltså att utbildningens utformning och 

genomförande är tillfredsställande när det gäller doktorandens beredskap att möta förändringar i 

arbetslivet. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Lärosätet har ett samarbete med det omgivande samhället och dess forskarutbildning förbereder 

doktoranderna för ett arbetsliv inom och utanför akademin. Den beredskap inför ett föränderligt 

arbetsliv som institutionens företagsnära forskning bidrar till att utveckla hos doktoranden förstärks av 

kompetenscentrumen Design & Management of Manufacturing Systems (DMMS) och Powertrain 

Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH) som finns vid lärosätet. 

 

Samlat omdöme: Hög kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Efter genomförd kvalitetsgranskning framkommer det att forskarutbildningen kan utvecklas vidare på 

flera punkter men i sin helhet är tillfredställande, enligt bedömargruppen. 

 

Lärosätets förutsättningar att bedriva forskarutbildning bedöms vara tillfredställande. När det gäller 

den vetenskapliga kompetensen hos de handledare som är tillgängliga i dagsläget, så bedöms den 

vara hög. Bihandledares förankring i industrin är också att betrakta som en resurs. Bedömargruppen 

kan dock inte göra sig en fullständig bild av handledarsituationen, eftersom underlagen i 

självvärderingen och i den inskickade tabellbilagan inte ger någon samstämmighet om förhållandena. 

Detta bedöms vara ett utvecklingsområde, eftersom ovanstående visar att lärosätet inte har tillgång 
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till eller kan föra en tillförlitlig förteckning över den faktiska fördelningen av doktorander mellan de 

tillgängliga huvud- och bihandledarna. 

 

Bedömargrupper anser att omfattningen på den forskning som bedrivs vid institutionen är stor samt 

bedrivs med bra kvalitet i samverkan med etablerade företag. Förekomsten av befintliga 

forskningsnätverk bör utgöra en god grund för bibehållen forskningsvolym också framöver. 

 

Den sammanfattande bedömningen av bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat 

är att den är tillfredsställande utan någon nämnvärd marginal. Bedömargruppens uppfattning är att 

det finns en del tveksamheter kring säkerställandet av doktorandernas måluppfyllelse när det gäller 

bred kunskap och förståelse, och att detta därför är ett utvecklingsområde. Den stora frihet som 

förefaller finnas när det gäller doktoranders val av forskarutbildningskurser skulle kunna äventyra ett 

säkerställande av måluppfyllelsen för bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet, 

exempelvis när det gäller vetenskaplig metodik. 

 

Kunskapsformen färdighet och förmåga bedöms som tillfredsställande. Doktorandernas 

återkommande presentationer av egna forskningsresultat i samband med seminarier och konferenser 

bidrar starkt till måluppfyllelsen, och eftersom de flesta forskningsprojekt som doktorander är 

involverade i är nära kopplade till industrin, får doktoranderna också möjligheter att bidra till 

samhällsutvecklingen.  

 

Kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms som tillfredsställande men 

bedömargruppen konstaterar att underlaget generellt är ganska knapphändigt när det gäller 

redovisningen av måluppfyllelsen inom denna kunskapsform. Det nämns att etik har lyfts fram på två 

workshops under de senaste två åren och att vetenskaplig redlighet och förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar ingår i en kurs i vetenskaplig metodik som är obligatorisk.  

  

Bedömningsgrunden jämställhet bedöms inte vara tillfredsställande. Bedömargruppen efterlyser ett 

mer proaktivt förhållningssätt inte minst när det gäller beaktandet av jämställdhet inom 

forskarutbildningskurser och andra inslag i själva forskarutbildningen. 

 

Inte heller bedömningsgrunden uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms vara tillfredsställande. 

Kvalitetsbristerna är omfattande i fråga om hantering av de individuella studieplanerna och har så 

varit i flera års tid. Handledarna och ledningen uppvisar ändå vid de genomförda intervjuerna både en 

förtrogenhet med och insikt i handledning och dess genomförande. Detta är en kontrast till det 

tillhandahållna undermåliga skriftliga underlaget.  

 

De forskarstuderande är välrepresenterade och organiserade. Publiceringsgraden är omfattande, 

gränsande till en möjlig överproduktion. Helhetsintrycket från bedömargruppen efter intervjuer är ändå 

att forskarutbildningsmiljon från ett doktorandperspektiv säkerställer en god fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö. 

 

Lärosätet har ett samarbete med det omgivande samhället och dess forskarutbildning förbereder 

doktoranderna för ett arbetsliv inom och utanför akademin. Den beredskap inför ett föränderligt 

arbetsliv som institutionens företagsnära forskning bidrar till att utveckla hos doktoranden förstärks av 

kompetenscentrumen Design & Management of Manufacturing Systems (DMMS) och Powertrain 

Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH) som finns vid lärosätet. 
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Luleå tekniska universitet 

Lärosäte 

Luleå tekniska universitet 

Forskarutbildningsämne 

Arbetsvetenskap -  licentiat- och 

doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4407 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt. 

 

Forskarutbildningen har 13 doktorander varav 7 har doktorandtjänster och 6 tillhör kategorin övriga 

forskarstuderande. Gruppen övriga forskarstuderande utgörs av distansdoktorander och adjunkter 

som är anställda vid lärosätet. Handledningsresurserna utgörs av 5 professorer som är behöriga 

huvudhandledare samt 4 adjungerade professorer och 7 lektorer som är möjliga biträdande 

handledare. Alla huvudhandledare är tillsvidareanställda, men en är för tillfället tjänstledig. 

Fördelningen av huvudhandledningsansvaret är rimlig. 

 

Det finns 20 anställda, exklusive de adjungerade professorerna, och av de 7 lektorerna är några 

aktuella för prövning av docentmeritering. Detta är väsentligt för forskarutbildningen, eftersom det på 

sikt behövs fler som kan fungera som huvudhandledare när en professor är emeritus och en snart går 

i pension. Handledargruppens samlade kompetens svarar väl mot den allmänna studieplanens 

ämnesbeskrivning. Samtliga handledare är forskningsaktiva och publikationsredovisningen visar på 

en god och relativt omfattande publiceringskultur. Alla intresserade av handledning uppmanas att gå 

handledarutbildningen och ta del av andra kurser som är kompetenshöjande för handledning och 

erbjuds vid lärosätet. Forskarhandledningsutbildningen bör enligt bedömargruppen vara obligatorisk 

för både huvud- och biträdande handledare, för att säkra adekvat kompetens och förtrogenhet med 

handledarskapet. 

 

Rekryteringsprocessen av nya doktorander bedöms som genomtänkt, och adekvata rutiner för byte 

av handledare finns beskrivna. 

 

Bedömargruppens bedömning är att antalet handledare och deras kompetens sammantaget ger 

underlag för en god handledningskapacitet med både bredd och specifik kompetens. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har en sådan kvalitet och omfattning 

att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 

 

Forskning inom arbetsvetenskap på lärosätet har traditioner sedan 1970-talet. Enligt den allmänna 

studieplanen ingår forskning och utbildning på forskarnivå inom arbetsmiljö, teknik, 

produktionssystem, organisation, miljö och samhälleliga processer utifrån människors förutsättningar 

och behov, med syfte att skapa säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv 

och samhälle. 
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Den allmänna studieplanen är vid i sin beskrivning av ämnesområdet, och ger på så sätt stor frihet för 

doktorandernas vetenskapliga arbete. Den friheten bör enligt bedömargruppen vägas mot fördelarna 

med en något mer stringent beskrivning av ämnesområdet med tydliga definitioner. Den redovisade 

arbetsvetenskapliga forskningsproduktionen är god, och forskningen inom miljön bedöms som rimlig 

vad gäller såväl kvantitet som kvalitet. Handledarna är forskningsaktiva, med 10-15 större pågående 

externfinansierade forskningsprojekt inom ämnet, och doktoranderna ingår vanligtvis i deras projekt, 

forskargrupper och nätverk. Miljön lägger vikt vid att utveckla och underhålla lokala, nationella och 

internationella nätverk. Dessa görs tillgängliga för doktoranderna och genom forskarskolan FALF får 

de möjligheter att skapa egna nätverk utanför lärosätet. Dessa möjligheter kommer att utvidgas med 

den europeiska forskarskolan SafeMine. Även nationella och internationella nätverk med industrin är 

tillgängliga för de forskarstuderande. 

 

Olika typer av seminarier, arbetsmöten m.m. visar på en väl genomtänkt strategi för att involvera 

doktoranderna i arbetsplatsens och forskningens kultur. Utmaningen med att distansdoktoranderna 

inte finns kontinuerligt i miljön kommenteras i självvärderingen, och bedömargrupper ser det som ett 

angeläget utvecklingsområde att ytterligare stärka distansdoktorandernas tillhörighet till och kontakt 

med sina doktorandkollegor, liksom med forskarutbildningen och forskningsmiljön i stort. 

 

Under de senaste fem åren har en till två doktorander disputerat per år, vilket får anses som en rimlig 

omfattning och genomströmningstakt. Bedömargruppen ser regelbunden handledning av huvud- och 

bihandledare samt strukturerad individuell uppföljning via den individuella studieplanen i kombination 

med kurs- och seminarieverksamhet som grundbultar i en framgångsrik forskarutbildning. 

 

Kurser, interna seminarier och de regelbundna avhandlingsseminarierna (ettårs-, mitt- och 

slutseminarier) samt institutionsbaserade möten skapar tillsammans med handledning och kurser 

goda förutsättningar för de forskarstuderandes utbildning. Doktorandverkstadens verksamhet syftar 

till att bredda perspektiv och ge möjlighet till reflektioner för doktoranderna. Bedömargruppen ser 

denna verksamhet som mycket betydelsefull och adekvat och som ett gott exempel för andra 

forskarutbildningar. Miljöns forskningsverksamhet, nätverk samt medvetna och strukturerade 

verksamhet för doktoranderna tillsammans med aktiviteter som doktoranderna har tillgång till stärker 

forskarutbildningen i sin helhet. Bedömargruppen ser positivt på det nyinrättade handledarkollegiet, 

särskilt som ett instrument för erfarenhetsutbyte och diskussioner om bedömningar, kvalitet och andra 

frågor som kräver en kontinuerlig process. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att den numerära och kompetensmässiga tillgången på handledare väl svarar 

mot antalet och sammansättningen av doktorander. Forskarutbildningen är väl strukturerad och ger 

doktoranderna tillgång till handledning, kurser, nätverk, seminarieverksamhet och aktuell forskning 

inom ämnesområdet. Bedömargruppen ser positivt på det nyinrättade handledarkollegiet, särskilt som 

ett instrument för erfarenhetsutbyte och diskussioner om bedömningar, kvalitet och andra frågor som 

kräver en kontinuerlig process. 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. 

 

Enligt lärosätet får doktoranderna en bred kunskap och förståelse av ämnet arbetsvetenskap genom 

en kombination av aktiviteter. Doktorandernas avhandlingsprojekt, konferensdeltagande, medverkan i 

nätverk, kursverksamhet, seminarier och doktorandverkstaden lyfts fram som medel för att nå 

kunskapsmålen. 

 

Kursdelen i forskarutbildningen är 60-120 hp för doktorsexamen och avhandlingen är därmed 120-

180 hp. Enligt intervjuerna finns en kursstandard om 90 hp. För licentiatexamen är kursdelen 30-60 

hp kurser och 60-90 hp uppsats. Bedömargruppen menar att relationen mellan kurspoäng och 

avhandlingspoäng bör förtydligas för doktoranderna, för att uppnå en rimlig balans mellan kurser och 

uppsats/avhandling.  

 

Utbudet av kurser är omfattande och relevant, och vetenskapsteori och metodkurs är påbjudet för alla 

doktorander. Men bedömargruppen ser problem med att det inte finns en introducerande 

ämnesområdesspecifik obligatorisk kurs och en etikinriktad obligatorisk kurs. Detta är 

utvecklingsområden för lärosätet, så att samtliga forskarstuderande garanteras tillräckliga kunskaper i 

forskarutbildningsämnet och i forskningsetik. Utöver de kurser som erbjuds inom forskarutbildningen 

har doktoranderna möjlighet att läsa lärosätesgemensamma kurser, liksom vid behov kurser vid andra 

lärosäten eller inom forskarskolor. 

 

Kursvalet i stort anpassas efter den enskilda doktorandens behov, och det finns även möjlighet att 

genomföra så kallade läskurser. Examinationsformerna varierar något, men den vanligaste formen är 

att doktoranden skriver en uppsats eller motsvarande. 

 

I den seminarieverksamhet och aktiviteter som förekommer bör den så kallade doktorandverkstaden 

särskilt nämnas, som ett sätt att säkerställa för doktoranderna att uppnå måluppfyllelse i bred 

kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet. 

 

Det nybildade handledarkollegiet diskuterar frågor om arbetsmiljö, kvalitet, processer och bedömning 

inför disputation, vilket bedömargrupper ser positivt på. En fråga för handledarkollegiet är 

förväntningar på doktoranders publikationer under forskarutbildningstiden, menar bedömargruppen. 

Tillgängliga publikationslistor visar på en mycket omfattande publicering för vissa doktorander. 

Bedömargruppen ser risker med överproduktion, och lärosätet bör se över detta så att tiden i 

forskarutbildningen används adekvat och att förväntningarna på publicering hålls rimliga. 

 

Bedömargruppens uppfattning är att den beskrivna kursstrukturens utformning, genomförande och 

examination skapar goda förutsättningar för doktorandernas lärande. De individuella studieplanerna 

ger däremot olika tydlig information om hur doktoranderna valt kurser som stärker en bred kunskap 

och förståelse. Bedömargruppen menar att lärosätet skulle vinna mycket på att se över och förtydliga 

användningen av individuella studieplaner, både generellt och i detta avseende.  

 

Bedömargruppen anser sammantaget att forskarutbildningens olika aktiviteter säkerställer 
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måluppfyllelsen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera för och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

Förmågan att planera och bedriva forskning inom givna tidsramar säkras enligt självvärderingen 

genom flera olika aktiviteter. Genom att doktoranderna vanligtvis arbetar i forskningsprojekt som de 

får ta successivt större ansvar för, tränas de i sin färdighet och förmåga samt självständighet. Detta 

tillsammans med att de flesta deltar i undervisning, extern samverkan, konferenser och andra 

aktiviteter som skrivande av forskningsansökningar, ger erfarenheter och stärker förmågan att 

planera och genomföra uppgifter inom tidsmässiga ramar. En tydlig progression exemplifieras i att 

doktoranderna presenterar och diskuterar sin forskning i de obligatoriska seminarier som finns i 

forskarutbildningen. 

 

Förmåga och färdighet att muntligt presentera sin forskning nationellt och internationellt och föra 

dialog med vetenskapssamhället sker framför allt genom att doktoranderna uppmanas att delta på 

forskningskonferenser samt med det omgivande samhället, främst inom ramen för de 

externfinansierade och ofta tillämpade forskningsprojekt som doktoranderna deltar i. Omfattningen av 

aktiviteter som riktar sig till det omgivande samhället varierar från doktorand till doktorand, delvis 

beroende på projekt och forskningsfokus. Bedömargruppen uppmuntrar lärosätet att utveckla 

ambitionerna, så att alla doktorander systematiskt får kontakter med samhället utanför akademin. 

 

Förmåga till skriftlig kommunikation utvecklas i kurserna inom forskarutbildningen, som alla innehåller 

individuella skriftliga examinationsuppgifter. Planeringsförmåga krävs av doktoranderna i samband 

med artikelskrivande. Varje doktorand publicerar i genomsnitt fyra artiklar under sin studietid, där ett 

ökat ansvar för planering och skrivande sker över tid. I det egna avhandlingsskrivandet, och då 

särskilt i författandet av kappan som sker helt självständigt, finns alltså progression och ökad 

självständighet. Det finns även kurser i vetenskapligt skrivande på lärosätesnivå som stöd och träning 

för doktoranderna. 

 

Förmågan att stödja andras lärande tränas för de doktorander som undervisar på lärosätet, men 

också inom ramen för workshoppar, konferenser och olika typer av nätverk samt att de allra flesta 

doktoranderna läser doktorandkursen i högskolepedagogik. Intervjuerna styrker bilden av ett behov 

av tydligare och mer systematiska erbjudanden till alla doktorander om möjlighet att utveckla stödja 

andras lärande genom undervisningsinsatser. 

 

Bedömargruppen menar att forskarutbildningen genom sin utformning, genomförande och 

examination och sina aktiviteter säkerställer att doktoranderna ges förutsättningar att uppnå målen 

inom denna kunskapsform. 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också 

fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Enligt självvärderingen säkras den intellektuella självständigheten och värderingsförmågan genom de 

olika aktiviteter som stärker även de övriga målen. Måluppfyllelsen inom denna kunskapsform 

säkerställs genom att doktoranderna successivt får ökat ansvar för komplexa forskningsuppgifter och 

genom de obligatoriska avhandlingsseminarierna, särskilt i avhandlingskappan där doktorandens 

självständighet kommer till uttryck genom att doktoranden förtydligar sin vetenskapssyn, förklarar 

teori- och metodval samt sammanför de olika delstudierna i en metaanalys. 

 

Lärosätet ger flera exempel på hur specifika aktiviteter kan bidra till måluppfyllelsen för insikter i 

vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den 

används. Självvärderingen beskriver flera doktorandkurser som berör etik och redlighet, däribland 

den frivilliga etikkursen, avhandlingsseminarier där etik och redlighet diskuteras samt 

forskningsaktiviteter där konkreta exempel på och diskussioner om vetenskapliga begränsningar, 

forskningsetiska bedömningar, vetenskaplig redlighet och intellektuell självständighet berörs. 

 

Forskarutbildningen i arbetsvetenskap visar genom sin utformning, genomförande och examination 

att man säkerställer att doktoranderna visar intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet 

samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Bedömargruppens uppfattning är ändå att ett 

angeläget utvecklingsområde är måluppfyllelsen för vetenskaplig redlighet och förmåga till 

forskningsetiska bedömningar, eftersom det inte finns någon obligatorisk kurs i forskningsetik. Även 

förutsättningarna för att doktoranderna når fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används skulle kunna 

behandlas på ett mer strukturerat sätt. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i 

utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

 

Självvärderingen visar enligt bedömargruppen på ett medvetet och fortlöpande jämställdhetsarbete 

både vid lärosätet och inom den aktuella forskarutbildningen. Bland personalen är könsfördelningen 

jämn och har också varit så över tid. Detsamma gäller doktorandgruppen.  

 

Genuskompetensen samt genus- och jämställdhetsarbetet inom ämnet är mycket bra och 

självvärderingen beskriver ett aktivt och medvetet arbete med jämställdhetsfrågor. Både forskningen 

och kurserna innehåller genusperspektiv, och några av forskarna och doktoranderna har ett uttalat 

genusfokus i sina projekt. Förutom sedvanliga insatser för att skapa bra möjligheter för både kvinnor 

och män att till exempel kombinera föräldraskap och forskarutbildning, vill bedömargruppen särskilt 

betona ambitionen att främja en hälsosam arbetsbelastning genom betoning av att forskarutbildning 

och arbete inom arbetsvetenskap ska innebära 40-timmars arbetsveckor. Det framgår av underlaget 
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att det finns en aktiv diskussion inom institutionen om jämställdhet och att denna aspekt hålls levande 

i forskarutbildningen, men att detta kan utvecklas och stärkas ytterligare. 

 

Bedömargruppen anser att det finns ett medvetet, systematiskt och fortlöpande jämställdhetsarbete 

vid lärosätet, som är särskilt tydligt på forskarutbildningsämnesnivå. Bedömargruppen vill framhålla 

institutionens arbete för att främja jämställdhet som ett gott exempel på hur jämställdhetsperspektiv 

kan integreras i forskarutbildningens utformning och genomförande. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs systematiskt upp. Resultat av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta intressenter. 

 

Den individuella studieplanen är ett centralt instrument för att följa upp doktorandernas utbildning. 

Avhandlingsarbete, kurser, seminarier och andra aktiviteter redovisas i den individuella studieplanen 

som revideras två gånger per år och uppdateras varje år. Ett avsnitt i den individuella studieplanen 

besvaras av doktoranden och handledaren var för sig, och vardera parten får möjlighet att 

kommentera vid behov. Den huvudsakliga uppföljningen sker däremot vid den regelbundna 

handledningen, vanligtvis en gång per månad med huvudhandledaren och var fjortonde dag med 

biträdande handledaren. De individuella studieplanerna är viktiga för uppföljningen. Mot bakgrund av 

den variation de uppvisar menar bedömargruppen att det finns utrymme för ytterligare ansträngningar 

att systematisera och säkra den innehållsmässiga kvaliteten. 

 

Arbetsvetenskap har nyligen formaliserat kvalitetsarbetet med forskarutbildningen genom att skapa 

ett handledarkollegium. I detta kan ett strukturerat uppföljningsarbete av forskarutbildningens innehåll, 

utformning, genomförande och examination samt uppföljning av doktorandernas processer och 

prestationer bidra till kvalitetsarbetet. 

 

Rutiner och struktur för uppföljning finns, men bedömargruppen anser att processen för 

handledarbyten är otydlig när det gäller byte på grund av relationsproblem. Doktoranderna har 

möjlighet att diskutera den typen av problem med avdelningschefen vid medarbetarsamtal, men av 

självvärderingen framgår inte att samtalen omfattar alla och är obligatoriska. Intervjuerna styrker att 

doktorander med anställning på lärosätet deltar i medarbetarsamtal. Att hitta former för motsvarande 

uppföljning av distansdoktorander ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde liksom ökad 

tydlighet när det gäller återkoppling på gruppnivå till doktoranderna av diskussioner och eventuella 

beslut i handledarkollegiet. 

 

Det finns särskilda progressionsseminarier för att säkra doktorandernas progression efter ett år, efter 

halva forskarutbildningstiden och inför disputation. Dessa förekommer enligt underlaget ofta, men 

bedömargruppen anser att det bör tas under övervägande att göra dem obligatoriska. 

 

På lärosätet finns övergripande uppföljningsprocesser och det sker centrala och återkommande 

utvärderingsprocesser av bland annat handledarantal, handledarkompetens, publikationer och 

externfinansiering. I dessa har ämnet arbetsvetenskap fått goda resultat. De uppgifter om 

genomströmning som finns tillgängliga ligger i paritet med motsvarande utbildningar i landet. 
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Bedömargruppen anser att det sker ett tillfredsställande arbete med att säkerställa och systematiskt 

följa upp doktorandernas individuella kunskapsutveckling och måluppfyllelse. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen menar att bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är väl 

tillgodosett. Bedömargruppens uppfattning är att den beskrivna kursstrukturens utformning, 

genomförande och examination skapar goda förutsättningar för doktorandernas lärande inom 

kunskapsformerna kunskap och förståelse respektive färdighet och förmåga. De individuella 

studieplanerna ger däremot olika tydlig information om hur doktoranderna valt kurser som stärker en 

bred kunskap och förståelse. Bedömargruppen menar att lärosätet skulle vinna mycket på att se över 

och förtydliga användningen av individuella studieplaner, både generellt och i detta avseende.  

 

Självvärderingen ger flera exempel på aktiviteter och kurser där doktoranderna tränas för att 

säkerställa måluppfyllelsen för intellektuell självständighet, och vetenskaplig redlighet samt förmågan 

att göra forskningsetiska bedömningar. Bedömargruppens menar ändå att ett utvecklingsområde 

finns när det gäller måluppfyllelsen för vetenskaplig redlighet och förmåga till forskningsetiska 

bedömningar, eftersom det inte finns någon obligatorisk kurs i forskningsetik. Även förutsättningarna 

för att doktoranderna når fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används skulle kunna behandlas på ett mer strukturerat 

sätt. 

 

Bedömargruppen anser att det finns ett medvetet, systematiskt och fortlöpande jämställdhetsarbete 

vid lärosätet och särskilt tydligt på forskarutbildningsämnesnivå. Bedömargruppen vill framhålla 

forskarutbildningsämnets och institutionens arbete för att främja jämställdhet som ett gott exempel på 

hur jämställdhetsperspektiv kan integreras i forskarutbildningens utformning och genomförande. 

 

Forskarutbildningen har ett systematiskt uppföljningsarbete. Uppföljningsresultaten, hur de 

omvandlas till åtgärder och hur de återkopplas på gruppnivå anser bedömargruppen är ett 

utvecklingsområde. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande. 

 

Inflytande på utbildningen finns, enligt självvärderingen och intervjuerna, i form av att doktoranderna 

har stora möjligheter att i dialog med handledare välja doktorandkurser, framföra önskemål om att det 

arrangeras nya/andra kurser och seminarier, formulera forskningsfrågor samt för de flesta att välja att 

engagera sig i undervisning på grundnivå och avancerad nivå eller andra institutionsuppdrag efter 

eget intresse. Detta bidrar enligt bedömargruppen till att det finns goda chanser till individuell 

anpassning av utbildningen. Doktoranderna har även ett doktorandkollegium som anordnar 

seminarier. Det framkommer av självvärderingen att det finns struktur för uppstartsmöten med 

handledare och projektadministratörer vid anställningsstart samt att lärosätet erbjuder en 

introduktionsutbildning till alla nyanställda. Under utbildningen förekommer uppföljningssamtal med 

avdelningsledare, forskningsledare och medarbetarsamtal. Institutionen har kontinuerliga 

informationsmöten och seminarier som doktoranderna är delaktiga i. Det finns en handlingsplan för 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 42(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

hur handledarbyte går till, vilket prefekten ansvarar för. Men det framgår inte av självvärderingen hur 

handlingsplanen hanteras om prefekten är den aktuella handledaren. Av underlaget framgår att 

informationskanalerna i stort fungerar väl och att doktoranderna får möjlighet att medverka i 

forskarutbildningens utveckling. 

 

När det gäller det formella inflytandet finns doktorandrepresentanter i universitetsstyrelsen, 

fakultetsnämnder, fakultetsnämndernas utskott, anställningsnämnder och universitetsövergripande 

arbetsgrupper samt i institutionsledningen via teknologkårens doktorandsektion. Lärosätet har även 

två doktorandombud, som vid behov kan representanterna doktoranderna och agera stöd i konflikter. 

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. 

 

Doktoranderna i arbetsvetenskap har tillgång till egna arbetsrum. De har även tillgång till 

ergonomiska bord och stolar, friskvårdsaktiviteter, företagshälsovård, datorer, och telefoner på 

samma sätt som övrig personal vid institutionen. Det finns ett uttalat mål att arbetstiden är kl. 8-17, att 

man eftersträvar en jämn arbetsbelastning samt att psykosocial stress hanteras i den individuella 

studieplanen och de individuella handledarsamtalen. Arbetsmiljön utvärderas kontinuerligt. Det finns 

riktlinjer och strukturer för hur forskarutbildningen ska bedrivas och en beredskap för att hantera 

svårigheter som kan uppstå. Intervjuerna visar att psykosocial belastning förekommer och att 

ytterligare insatser på området är planerade. Bedömargruppen anser att utbildningen säkerställer att 

doktorander har en god fysisk arbetsmiljö och att utbildningen uppmärksammar psykosociala 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Bedömargruppen konstaterar att det i självvärderingen inte framkommer något om doktorandernas 

egna erfarenheter och perspektiv. Vid ämnet finns flera övriga forskningsstuderande som inte har en 

doktorandtjänst och vilken typ av position dessa har framförs inte. Inte heller hur väl integrerade de är 

i institutionens aktiviteter eller vilken möjlighet de har att vara aktiva i dem. Bedömargruppen 

konstaterar att det förekommer mycket stor variation i hur väl ifyllda de individuella studieplanerna är, 

vilket kan vara ett tecken på ojämlikt stöd från handledarna. I dessa frågor finns ett behov av 

utveckling och ökad tydlighet. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen finner att doktoranderna är välrepresenterade och organiserade i formella 

sammanhang, vilket tillsammans med de mer informella inflytandekanalerna ger doktoranderna 

möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande samt 

att utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. 

Bedömargruppen konstaterar att det förekommer mycket stor variation i hur väl ifyllda de individuella 

studieplanerna är, vilket kan vara ett tecken på ojämlikt stöd från handledarna. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin. 

 

I självvärderingen beskrivs att forskningsprojekten ofta är tillämpade och sker i nära samverkan med 
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företag, organisationer, myndigheter och arbetsmarknadens parter. Men omfattningen av detta är inte 

tydligt redovisad i självvärderingen, vilket bedömargruppen efterlyser. Bedömargruppen menar att 

titlarna på publikationer i publikationslistan styrker utbildningens samverkan med arbetslivet. I 

självvärderingen beskrivs att doktoranden tidigt får arbeta i projekt med andra etablerade forskare och 

att projekterfarenheterna bidrar till doktorandens anställningsbarhet. I självvärderingen beskrivs 

vidare att alla disputerade i miljön har goda kontakter med företag, branschorganisationer, 

arbetsgivarorganisationer, fackförbund, länsstyrelser, kommuner, offentliga organisationer, 

myndigheter, politiker och massmedia. Bedömargruppen anser detta vara troligt men också att det 

kan tolkas som att få fortsätter sin karriär utanför akademin efter disputation. Det saknas en 

systematisk uppföljning av hur stor andel av de utexaminerade som gått till arbetsliv utanför 

akademin. 

 

I självvärderingen beskrivs att doktoranderna erbjuds flera kurser i ledarskap, projektledning, 

organisation och liknande. Bedömargruppen menar att detta är ett utmärkt inslag som utvecklar 

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

Underlaget tyder på att detta är ett systematiskt inslag som är tillgängligt för samtliga 

forskarstuderande. För de doktorander som önskar fortsätta inom akademin finns särskilt kurserna 

Behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs och Vetenskaplig publicering. Bedömargruppen anser 

att detta är ett bra systematiskt inslag som även återfinns i ett antal individuella studieplaner. 

 

Doktorander erbjuds att delta i undervisning i grundutbildning. Men detta gäller inte alla och är inte 

obligatoriskt. Bedömargruppen menar att undervisning även är en bra förberedelse för fortsatt arbete i 

näringslivet, bland annat genom förvärvad pedagogisk skicklighet. Bedömargruppen saknar däremot 

en beskrivning av vilka doktorander som undervisar respektive inte gör det, och hur stor andel av 

doktoranderna som undervisar. Vidare beskrivs att för den fortsatta karriären erbjuds inslag i 

"doktorandverkstaden" med t.ex. handledning i hur man söker forskningsmedel. Ett 

utvecklingsområde är att ytterligare förstärka insatserna när det gäller karriärplaneringen efter 

disputation, menar bedömargruppen utifrån intervjuer och självvärdering. 

 

Bedömargruppen menar att upplägg och innehåll i den doktorandverkstad som beskrivs i 

självvärderingen, och som tagits fram i samarbete med doktoranderna, är ett mycket positivt inslag i 

forskarutbildningen som även bidrar till att stärka doktorandernas samverkansförmåga. 

 

Arbetsvetenskaps doktorander har även tillgång till extern samverkan i flera olika nationella och 

internationella sammanhang. I självvärderingen beskrivs vidare att arbetet med undervisning och 

uppdrag summeras och adderas till den forskarstuderandes tidsplanering. Bedömargruppen ställer 

sig positiv till denna systematiska planering och uppföljning av förberedande aktiviteter för livet efter 

forskarutbildningen. 

 

I självbeskrivningen beskrivs att doktoranderna, för att säkra tillgång till olika forskningsperspektiv och 

forskningsinriktningar, uppmanas att åka på vetenskapliga konferenser och seminarier, både 

nationellt och internationellt. Vidare uppmuntras doktoranderna till att vara med på externa 

konferenser, temadagar, seminarier, nätverksträffar och dylikt som arrangeras av företag och 

organisationer för att där diskutera frågor som ligger nära forskningen. Enligt självvärderingen får 

institutionen många förfrågningar om föreläsningar och uppdragsutbildningar där doktoranderna ofta 

medverkar och ibland får doktoranderna göra detta på egen hand. Bedömargruppen ser positivt på 

detta och menar att en ytterligare kvalitetshöjning skulle vara någon form av systematisk uppföljning 
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av dessa aktiviteter. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att forskarutbildningen väl svarar upp mot kravet att utbildningen är utformad 

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

möta förändringar i arbetslivet, både inom och utanför akademin. Enligt självvärderingen får 

institutionen många förfrågningar om föreläsningar och uppdragsutbildningar där doktoranderna ofta 

medverkar, och ibland får doktoranderna göra detta på egen hand. Bedömargruppen ser positivt på 

detta och menar att en ytterligare kvalitetshöjning skulle vara någon form av systematisk uppföljning 

av dessa aktiviteter. Ett utvecklingsområde är att ytterligare förstärka insatserna för karriärplaneringen 

efter disputation. 

 

Samlat omdöme: Hög kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Bedömargruppen anser att den numerära och kompetensmässiga tillgången på handledare väl svarar 

mot antalet och sammansättningen av doktorander. Forskarutbildningen är väl strukturerad och ger 

doktoranderna tillgång till handledning, kurser, nätverk, seminarieverksamhet och aktuell forskning 

inom ämnesområdet. Bedömargruppen ser positivt på det nyinrättade handledarkollegiet, särskilt som 

ett instrument för erfarenhetsutbyte och diskussioner om bedömningar, kvalitet och andra frågor som 

kräver en kontinuerlig process. 

 

Bedömargruppen menar att bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är väl 

tillgodosett. Bedömargruppens uppfattning är att den beskrivna kursstrukturens utformning, 

genomförande och examination skapar goda förutsättningar för doktorandernas lärande inom 

kunskapsformerna kunskap och förståelse respektive färdighet och förmåga. De individuella 

studieplanerna ger däremot olika tydlig information om hur doktoranderna valt kurser som stärker en 

bred kunskap och förståelse. Bedömargruppen menar att lärosätet skulle vinna mycket på att se över 

och förtydliga användningen av individuella studieplaner, både generellt och i detta avseende.  

 

När det gäller säkerställandet av måluppfyllelsen för intellektuell självständighet, och vetenskaplig 

redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar ger självvärderingen flera exempel på 

aktiviteter och kurser där detta tränas. Bedömargruppen menar ändå att ett utvecklingsområde finns 

när det gäller måluppfyllelsen för vetenskaplig redlighet och förmåga till forskningsetiska 

bedömningar, eftersom det inte finns någon obligatorisk kurs i forskningsetik. Även förutsättningarna 

för att doktoranderna når fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används skulle kunna behandlas på ett mer strukturerat 

sätt. 

 

Bedömargruppen anser att det finns ett medvetet, systematiskt och fortlöpande jämställdhetsarbete 

vid lärosätet, men särskilt tydligt på forskarutbildningsämnesnivå. Bedömargruppen vill framhålla 

forskarutbildningsämnets och institutionens arbete för att främja jämställdhet som ett gott exempel på 

hur jämställdhetsperspektivet kan integreras i forskarutbildningens utformning och genomförande. 

 

Forskarutbildningen har ett systematiskt uppföljningsarbete. Uppföljningsresultaten och hur de 
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omvandlas till åtgärder och hur de återkopplas på gruppnivå anser bedömargruppen är ett 

utvecklingsområde. 

 

Bedömargruppen finner att doktoranderna är välrepresenterade och organiserade i formella 

sammanhang. Tillsammans med de mer informella inflytandekanalerna ger det doktoranderna 

möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. 

Utbildningen säkerställer även en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. 

Bedömargruppen konstaterar att det förekommer mycket stor variation i hur väl ifyllda de individuella 

studieplanerna är, vilket kan vara ett tecken på ojämlikt stöd från handledarna. 

 

Bedömargruppen anser att forskarutbildningen väl svarar upp mot kravet att utbildningen är utformad 

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

möta förändringar i arbetslivet inom och utanför akademin. Enligt självvärderingen får institutionen 

många förfrågningar om föreläsningar och uppdragsutbildningar där doktoranderna ofta medverkar 

och ibland får doktoranderna göra detta på egen hand. Bedömargruppen ser positivt på detta och 

menar att en ytterligare kvalitetshöjning skulle vara någon form av systematisk uppföljning av dessa 

aktiviteter. Ett utvecklingsområde är att ytterligare förstärka insatserna för karriärplaneringen efter 

disputation. 
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Lärosäte 

Luleå tekniska universitet 

Forskarutbildningsämne 

Teknisk psykologi -  licentiat- och 

doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4420 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens volym, innehåll 

och genomförande på kort och lång sikt. 

 

Teknisk psykologi är till antalet doktorander och forskare ett mycket litet forskarutbildningsämne. 

Bedömargruppen anser att detta begränsar möjligheterna att kunna bedriva en högkvalitativ 

forskarutbildning. Ämnet inrättades 1976/1977 och har över tid varierat i omfattning. Det finns för 

närvarande tre doktorander, varav en antagen 1994. Bland de tillsvidareanställda lärarna finns bara 

en med huvudhandledarkompetens, i form av en biträdande professor. Dessutom finns en adjungerad 

professor på 10 procent samt fyra universitetslektorer och en biträdande lektor. Området saknar 

ordinarie ämnesföreträdare för närvarande, men rekrytering pågår. Möjlighet till handledning utanför 

ämnet finns och utnyttjas också av en av doktoranderna.  

 

Av självvärderingen och intervjuerna framgår att antalet docenter, och därmed antalet kompetenta för 

huvudhandledning, kommer att öka framöver. Men vid utvärderingstillfället är situationen både för 

doktorander och personal den ovan beskrivna. Bedömargruppen anser att det låga antalet 

medarbetare som är kompetenta för handledning och det begränsade antalet doktorander gör miljön 

otillräcklig för att klara en högkvalitativ forskarutbildning. Den är också mycket sårbar när det gäller 

överlevnad på både kort och lång sikt. Rekrytering av kompetent personal är en utmaning, och även 

kursutbud, forskning, seminarieverksamhet och liknande påverkas när möjligheterna till ömsesidigt 

utbyte och samarbete begränsas. Det är inte rimligt att förvänta sig att rekrytering av en ny 

ämnesföreträdare 2019 kommer att förbättra situationen markant. Bedömargruppen är inte övertygad 

om att en internationellt framstående forskarkraft attraheras av den aktuella miljön. 

 

Det finns rutiner för byte av handledare. Men mot bakgrund av den i praktiken obefintliga möjligheten 

att byta handledare inom forskarutbildningsämnet ser bedömargruppen detta som problematiskt. 

 

Bedömargruppen anser att antalet doktorander och handledningskompententa forskare inom ämnet 

är för lågt för att bedriva en kvalitativ verksamhet på forskarutbildningsnivå. Bedömargruppen 

rekommenderar lärosätet att överväga att avveckla forskarutbildningsämnet som egen 

forskarutbildning och låta det ingå som en inriktning inom någon annan befintlig forskarutbildning vid 

lärosätet. Ett annat alternativ är att lärosätet gör en mycket kraftfull satsning på ämnet både när det 

gäller handledarkompetenta seniora forskare, yngre disputerade forskare och doktorander. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har inte en sådan kvalitet och 

omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 
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Teknisk psykologi har funnits som forskarutbildningsämne sedan 1976/1977 och lärosätet är ensamt i 

Sverige om att ge ämnet med denna benämning på forskarutbildningsnivå. Självvärderingen 

beskriver flera besläktade grund- och forskarutbildningar samt liknande forskning under andra 

benämningar både nationellt och internationellt. 

  

Beskrivningen av forskningsmiljön i självvärderingen är allmän och generellt hållen. Den kritiska 

massan i forskningsmiljön bedöms som otillräcklig med tanke på att det i dagsläget bara finns två 

doktorander med doktorandtjänst, varav en med handledare från ett annat ämne. Dessutom finns en 

extern doktorand som har haft låg aktivitet de senaste åren. 

  

Utöver doktorandprojekten rapporteras om fem pågående forskningsprojekt. Den forskning som 

personalen bedriver bedöms som otillräcklig för att ge en god forskarutbildningsmiljö och 

bedömargruppen saknar övertygande argument för hur läsutvecklingsprojekt, forskning med inriktning 

på konsekvenser för funktionsnedsättningar i en samhällelig och kulturell kontext, hörselminne och 

vittnespsykologi kan anses ingå i och stödja forskarutbildningsämnet teknisk psykologi. 

Bedömargruppen menar att miljön inom forskarutbildningsämnet inte kan anses ha tillräcklig 

omfattning och kongruens, för att utgöra en kritisk massa och ämnesgemenskap för att kunna erbjuda 

doktoranderna både den bredd och det djup som krävs. Att det bara finns en behörig handledare i 

själva ämnet och tre doktorander är exempel på miljöns sårbarhet. 

  

Det finns däremot en omgivande miljö vid institutionen och angränsande forskarutbildningsämnen 

som enligt underlaget utgör ett stöd. Det finns också resurser i form av laboratorier, nätverk, 

seminarier och andra möjliga handledare vid institutionen. Detta är enligt bedömargruppen positivt, 

men aktualiserar frågan om att öka möjligheterna att vara framgångsrika på sikt genom att slå ihop 

forskarutbildningsämnet med annan forskarutbildning vid lärosätet och inom ramen för denna bygga 

upp och stärka kompetensen inom teknisk psykologi. 

  

Arbetsmiljön beskrivs som informell. Det är för bedömargruppen ett svårtolkat uttryck utifrån den 

information som finns i självvärderingen. Av intervjuerna framkommer att ämnets litenhet främjar en 

informell miljö. Detta har enligt bedömargruppen vissa fördelar, men är också problematiskt eftersom 

förutsägbarheten ur doktorandperspektiv borde vara begränsad. Bedömargruppen beklagar att det 

inte varit möjligt att ta del av doktorandernas erfarenheter och synpunkter, eftersom ingen intervju 

med doktorander kunde genomföras. 

  

Ett upparbetat samarbete och nätverk med forskarutbildningsämnet arbetsvetenskap finns liksom 

samarbeten inom avdelningen Människa & Teknik. Doktoranderna ingår i ett gemensamt 

doktorandkollegium och liknande aktiviteter med doktorander från andra forskarutbildningar. 

Forskarutbildningsmiljön inom teknisk psykologi beskrivs i självvärderingen som informell med inslag 

av obligatoriska seminarier. Lärosätet har nyligen initierat diskussioner om handledarkollegium, 

seminarieverksamhet och kursutbud, vilket bedömargruppen, mot bakgrund av ämnets relativt 

långvariga historia, anser vara förvånande sent men nödvändigt. 

 

Utbildningen erbjuder en förhållandevis liten forskningsmiljö, vilket enligt bedömargruppen utmanar 

kvaliteten på forskningen. Det finns enligt intervjuerna och självvärderingen en medvetenhet vid 

lärosätet om detta problem, men inte desto mindre är antalet doktorander fortfarande mycket 

begränsat, vilket gör det svårt att erbjuda olika aktiviteter inom forskningsmiljön. Av intervjuerna 

framgår att lärosätet ser teknisk psykologi som ett angeläget forskarutbildningsämne, men någon 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 48(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

övertygande argumentation för att ämnets särskilda teoretiska ansats kräver en egen 

forskarutbildning finner bedömargruppen inte. Inte heller redovisas en konkret plan för 

forskarutbildningens och forskningsmiljöns expansion och långsiktiga utveckling. Bedömargruppen 

ser betydande problem i förutsättningarna för att bedriva en tillräckligt kvalitativ forskarutbildning mot 

bakgrund av den begränsade forskarutbildningsmiljön. Till detta kommer också en ämnesbeskrivning 

och en allmän studieplan som inte är tillräckligt tydliga. Personalen inom ämnet publicerar sig i 

varierande grad. 

 

Av självvärderingen framgår att forskarutbildningsmiljön har samarbete inom lärosätet med t.ex. 

DEPICT LAB, nationellt med andra lärosäten och i begränsad omfattning internationellt. Även om det 

finns en del positiva inslag i forskarutbildningsmiljön, som en relevant samverkan med omgivande 

samhälle och med internationell forskning inom området, är det bedömargruppens uppfattning 

sammanfattningsvis att det inte i tillräcklig utsträckning finns en tillräckligt hög kvalitet och kritisk 

massa i den aktuella miljön. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Inte tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att det begränsade antalet personal och doktorander samt forskningens 

begränsade omfattning gör att utbildning på forskarnivå inte kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå 

och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker däremot, sett till 

ämnets storlek, med omvärlden både nationellt och internationellt. Om inte lärosätet gör en rejäl 

satsning på att öka förutsättningarna för ämnet genom fler rekryteringar av forskare som är 

ämneskompetenta och kan vara huvudhandledare samt fler doktorander, bör lärosätet överväga att 

avveckla teknisk psykologi som ett eget forskarutbildningsämne och låta det ingå som en inriktning 

inom annan vid lärosätet befintlig forskarutbildning. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. 

  

Utbildningen på forskarnivå i teknisk psykologi omfattar vid doktorsexamen 240 hp, varav kursdelen 

utgör 80-120 hp. Vid licentiatexamen utgör kurspoängen 40-60 hp av de sammanlagt 120 hp. Av 

intervjuerna framkommer att en praxis utvecklats som innebär att kursdelen vid doktorsexamen är 80 

hp. Denna praxis bör enligt bedömargruppen förtydligas i den allmänna studieplanen. Tre 

obligatoriska kurser, som inte är poängangivna i den allmänna studieplanen men som enligt 

självvärderingen uppgår till 7,5 högskolepoäng, ingår: Teknisk psykologi, Kvantitativ metod samt 

Kvalitativ metod. Övriga kurser bestäms av doktorand och handledare i samråd och läses på lärosätet 

eller vid andra lärosäten. De tre obligatoriska kurserna ger förutsättningar för breda kunskaper inom 

ämnet och i metodologi men bedömargruppen noterar att det inte är obligatoriskt med kurser i 

vetenskapsteori och etik, vilket får ses som angelägna utvecklingsområden. Övriga aktiviteter för att 

uppnå målen inom detta område anges vara att bekanta sig med relevanta tidskrifter och andra källor 

och göra litteraturstudier. 

 

Det förefaller finnas få teoretiskt inriktade forskarutbildningskurser, utöver den obligatoriska i teknisk 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 49(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

psykologi och möjliga individuella läskurser, som definierar och ger bred kunskap och förståelse av 

forskarutbildningsämnet. Progression i studierna dokumenteras i doktorandernas individuella 

studieplaner men säkerställandet av måluppfyllelsen kan enligt bedömargruppens uppfattning 

försvåras, eftersom antalet kurser är få och den gemensamma vetenskapliga basen för 

forskningsmiljön är otillräcklig. 

 

Formell handledning som är en del i arbetet med måluppfyllelsen anges enligt underlaget ges en till 

två gånger i månaden med så kallad informell handledning däremellan, vilket är tillfredsställande. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera för och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

  

Självvärderingen anger att avhandlingsarbetet är den viktigaste aktiviteten för att nå examensmålen 

för färdighet och förmåga. Färdigheter i vetenskapliga metoder och skrivande ingår i 

avhandlingsarbetet, men även i kurser och examination. Förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning inom givna tidsramar tränas framför allt under avhandlingsarbetets gång, 

när doktoranden successivt får alltmer ansvar att själv planera och genomföra forskningsarbetet. 

Avhandlingarna skrivs vanligtvis som sammanläggningsavhandlingar med tre till sex artiklar samt en 

kappa. Målet är att det vid disputation ska finnas minst tre publiceringsbara artiklar, varav minst en 

publicerad. Bedömargruppen rekommenderar att antalet publicerade artiklar ökas till två för att genom 

peer-review säkerställa en ökad grad av kvalitet på avhandlingarna. Det skulle samtidigt främja 

doktorandernas dialog med forskarsamhället liksom deras skriftliga färdighet och förmåga. 

 

När det gäller att presentera och diskutera forskning och forskningsresultat redovisas relativt få 

exempel på internationell publicering och deltagande på forskningskonferenser för de aktuella 

doktoranderna, men även för vissa forskare. Av självvärderingen framgår att doktoranderna vanligtvis 

deltar i undervisning och på så sätt tränar förmåga och färdigheter att i kvalificerade professionella 

sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. I intervjuerna tydliggörs att 

externa industridoktorander bör inkluderas tydligare i forskningsmiljön, till exempel genom medverkan 

i undervisningen. Att delta i undervisningen bidrar på ett naturligt sätt till måluppfyllelse för förmågan 

att bidra till andras lärande, men medför samtidigt behövlig träning i att koppla samman teori och 

praktik. Även exempel på samarbete med industripartner anges. Bedömargruppen menar att det finns 

utrymme för utveckling av konkreta aktiviteter, som deltagande på internationella 

forskningskonferenser för att doktoranderna ska nå målen inom kunskapsformen. Sammantaget ger 

självvärderingen och intervjuerna bedömargruppen underlag för bedömningen att utbildningen 

säkerställer måluppfyllelse för färdighet och förmåga. 

 

 

 

 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 50(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har inte 

nått en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

  

Enligt självvärderingen är aktiviteter som stärker doktorandernas värderingsförmåga och 

förhållningssätt integrerade i kurser, projekt, handledning och kontakter med forskarsamhället i stort. 

Vetenskaplig redlighet och forskningsetiska bedömningar uppges ingå naturligt i ämnet, eftersom 

projekten vanligtvis inkluderar försökspersoner eller motsvarande, vilket kräver etikprövning. Av 

självvärderingen och intervjuerna framkommer att frågor om etik, vetenskaplig redlighet och 

vetenskapsteori hanteras osystematiskt. Doktoranderna uppmanas att gå den etikkurs för 

doktorander som ges vid lärosätet. Bedömargruppen menar att detta är steg i rätt riktning, men att 

lärosätet allvarligt bör överväga att göra etikkursen obligatorisk eller säkerställa att doktoranderna kan 

visa motsvarande kunskaper för att säkerställa måluppfyllelsen av examensmålet. Detta gäller även 

kursen i vetenskapsteori. Ett nära samarbete med externa partner och att under inledningen av sin 

forskarutbildning vara delaktig i etikansökningar innebär inte automatiskt att vetenskapens ansvar, 

möjligheter och begränsningar tydliggörs tillräckligt. 

 

De examinationsformer som redovisas (individuella arbetsprover, redovisningar och inlämningar) 

styrker inte att doktoranderna får förutsättningar för nå målen, på grund av otydlighet om hur kraven 

på intellektuell självständighet och etiska bedömningar utformas. Beskrivningen i självvärderingen är 

allmänt hållen, varför bedömargruppen uppmanar lärosätet att se över hur examinationerna i 

kombination med andra aktiviteter säkerställer måluppfyllelsen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras inte 

i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

  

Könsfördelningen inom teknisk psykologi är för närvarande jämn men på sikt förväntas en övervikt av 

kvinnor. Lärosätet har policydokument, checklistor, mål, organ och aktiviteter för att stärka 

jämställdhetsarbetet på lärosätesnivå, som teknisk psykologi enligt självvärderingen följer och deltar i. 

Självvärderingen och intervjuerna visar däremot inte på en genusteoretisk medvetenhet i kurser och 

seminarier, eller i val av litteratur, gästföreläsare eller forskningspersoner. Beaktande av 

jämställdhetsaspekter vid rekrytering och chefsutbildning redovisas dock. 

  

Varken av självvärderingen eller intervjuerna framgår det för bedömargruppen på ett tillfredsställande 

sätt hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, 

utformning och genomförande. Självvärderingen är kortfattad och relativt allmänt hållen. Det redogörs 

inte heller i intervjuerna enligt bedömargruppen för konkreta exempel på hur ett 

jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande på ett sätt så att 

bedömningsgrunden kan anses vara uppfylld. Bedömargruppen anser att det hade varit värdefullt om 

lärosätet mer konkret visat på hur jämställdhetsperspektivet förankras och återkopplas, samt hur 

doktorander och handledare gemensamt arbetar med dessa frågor. Bedömargruppen ser ett behov 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 51(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

för utbildningen att ytterligare beakta, kommunicera och förankra samt systematiskt behandla 

jämställdhetsperspektivet i forskarutbildningen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs systematiskt upp. Resultat av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta intressenter. 

 

Samtliga doktorander har en individuell studieplan som uppdateras och revideras minst en, men 

vanligtvis, två gånger per år. Mallen för den individuella studieplanen är gemensam för fakulteten och 

bedömargruppen ser positivt på halvårsuppföljningarna, men efterlyser en klarare struktur i den 

individuella studieplanen där exempelvis avhandlingsämne och forskningsfrågor tydligt framgår. De 

insända individuella studieplanerna antyder att uppföljning av måluppfyllelse i praktiken inte alltid 

sker. Uppföljning av doktorandernas progression sker däremot även via de obligatoriska mitt- och 

slutseminarierna, där en extern granskare medverkar. Hur dessa seminarier och de individuella 

studieplanernas måluppfyllelseavsnitt systematiskt följs upp menar bedömargruppen är ett 

utvecklingsområde för forskarutbildningen. 

 

Den ordinarie handledningen anges i självvärderingen som det viktigaste instrumentet för uppföljning, 

åtgärder och återkoppling. Tillsammans med den regelmässiga uppdateringen av den individuella 

studieplanen och obligatoriska seminarier säkras uppföljningen på individuell nivå. Självvärderingen 

anger att handledare uppmanas att gå handledarutbildning, men bedömargruppen uppfattar inte detta 

som obligatoriskt. Bedömargruppen menar att lärosätet bör överväga obligatorisk handledarutbildning 

för de som ska handleda inom forskarutbildning. 

 

Av självvärderingen framgår att handledaren också kan vara examinator för sin doktorands 

licentiatuppsats, något som bekräftades vid intervjuerna. Detta menar bedömargruppen är 

problematiskt ur ett kvalitets- och uppföljningsperspektiv och bör därför ses över. 

 

Avdelningschefen för Människa & Teknik har personalansvar för anställda doktorander, vilket gör det 

möjligt för doktoranderna att vid behov samtala med någon med relation till och kunskap om 

forskarutbildningen men som ändå kan betraktas som utomstående. En central 

forskarutbildningsgrupp vid lärosätet ansvarar för det kontinuerliga kvalitetsarbetet och svarar för det 

gemensamma doktorandkursutbudet. Alla ämnen blir varje år utvärderade av fakultetsnämnden när 

det gäller ekonomi, prestationer vid forskarutbildningen med mera, och dialog sker mellan 

forskarutbildningsämnet och fakultetsnämnden. Hur resultaten av dessa utvärderingar överförs i 

åtgärder och återkopplas på gruppnivå är något oklart för bedömargruppen. Bedömargruppen 

efterlyser också en systematik för hur information om alumners erfarenheter av forskarutbildningen 

kan tas till vara. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Inte tillfredsställande 

 

Sammantaget bedöms Utformning, genomförande och resultat som inte tillfredsställande. 

Kunskapsformen kunskap och förståelse bedöms som tillfredsställande. De tre obligatoriska kurserna 

ger goda förutsättningar för bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet och 
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metodkunskaper. Säkerställandet av måluppfyllelsen kan dock enligt bedömargruppens uppfattning 

försvåras, eftersom antalet kurser är få och den gemensamma vetenskapliga basen för 

forskningsmiljön är otillräcklig. 

 

Kunskapsformen färdighet och förmåga är tillfredsställande. Bedömargruppen rekommenderar dock 

att antalet publicerade artiklar vid disputation ska ökas till två för att genom peer-review säkerställa en 

ökad grad av kvalitet på avhandlingarna. Det skulle samtidigt främja doktorandernas dialog med 

forskarsamhället liksom deras skriftliga färdighet och förmåga. Bedömargruppen anser även att 

industridoktoranderna behöver inkluderas tydligare i forskningsmiljön. Bedömningen är även att det 

finns utrymme för utveckling av konkreta aktiviteter, som deltagande på internationella konferenser för 

att doktoranderna ska nå målen inom kunskapsformen. 

 

Kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms inte vara tillfredsställande. Det 

begränsade utbudet av teoretiska kurser och att kurser i vetenskapsteori respektive etik inte är 

obligatoriska borde enligt bedömargruppen utgöra problem när det gäller att säkerställa 

doktorandernas måluppfyllelse, i kombination med forskarutbildningens begränsade omfattning. 

Bedömargruppen menar att lärosätet bör överväga att göra etikkursen obligatorisk och se över hur 

examinationer och andra aktiviteter säkerställer doktorandernas måluppfyllelse inom 

kunskapsformen.  

 

Jämställdhet bedöms inte vara tillfredsställande. Varken självvärderingen och intervjuerna visar på en 

genusteoretisk medvetenhet i kurser och seminarier, eller i val av litteratur, gästföreläsare eller 

forskningspersoner. Här finns utrymme för betydande förbättringar i hur ett jämställdhetsperspektiv 

medvetet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och 

genomförande. Av självvärderingen är det inte övertygande för bedömargruppen att 

jämställdhetsarbete i tillräcklig utsträckning genomsyrar utbildningens olika delar.  

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms vara tillfredsställande. Genom systematisk 

uppdatering av individuella studieplaner och regelbunden handledning samt mitt- och slutseminarier 

följs enskilda doktorander och deras progression upp. Bedömargruppen ser positivt på detta, men 

rekommenderar lärosätet att se över hur erfarenheter sammantaget överförs i åtgärder och följs upp. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande. 

 

Doktoranderna har enligt självvärderingen och intervjuerna möjlighet att påverka sin utbildning genom 

att i samråd med handledare bestämma vilka kurser som ska ingå i examen. Detta gör det möjligt att 

profilera och specialisera sig inom ämnet. Doktoranderna har även inflytande på sin utbildning genom 

ett institutionsövergripande doktorandkollegium som diskuterar forskarutbildningsfrågor, anordnar 

seminarier och sociala aktiviteter. Det framkommer av självvärderingen att doktoranderna är aktiva 

deltagare som är med på samma premisser som övrig personal på ämnes-, avdelnings- och 

institutionsmöten, där de har möjlighet att inte bara påverka vad som ska diskuteras utan även 

möjlighet att bidra till diskussionen. Doktoranderna har även möjlighet att aktivt vara delaktiga i 

utformningen av de individuella studieplanerna. Bedömargruppen utläser från självvärderingen att 

doktoranderna har tillgång till samma informationsflöde som övrig personal i ämnet. Vid antagning 

erbjuds alla doktorander skriftlig information, en introduktionskurs och även personliga möten med 
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administrativ personal för adekvat information gällande forskarutbildningen. Avdelningschefen 

genomför årliga medarbetarsamtal där handledningen och eventuella problem diskuteras i förtroende. 

Vid eventuella problem tas en gemensam handlingsplan fram. 

 

Det finns en handlingsplan för hur handledarbyte går till. Doktoranden har vad bedömargruppen kan 

urskilja från självvärderingen och intervjuer ansvar för att prata med berörda personer och måste 

resonera kring valet av att vilja byta handledare. Prefekten tar det slutgiltiga beslutet. Dock framgår 

det inte av självvärderingen hur handlingsplanen hanteras om prefekten är den aktuella handledaren. 

Lärosätet har även två doktorandombud som vid behov kan representanterna doktoranderna och 

agera stöd i konflikter. Doktoranderna har också möjlighet att diskutera arbetssituation, handledning 

och forskarutbildningen i övrigt med doktorandombuden som då inte för information vidare om inte 

annat är överenskommet. 

 

Gällande det formella inflytandet finns doktorandrepresentanter i universitetsstyrelsen, 

forskarutbildningsgruppen, fakultetsnämnder, anställningsnämnder, ledningsgruppen på 

institutionerna och högskolepedagogiskt centrum. 

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 

Doktoranderna sitter i samma miljö som övrig personal och har tillgång till dator, mobiltelefon och 

kontor med tillhörande möblemang med höj- och sänkbara skrivbord. De har även tillgång till 

ergonomiska stolar, friskvårdsaktiviteter, företagshälsovård samt regelverk och rutiner kring 

arbetsmiljö, vilka finns att tillgå på intranätet. Det framkommer även från självvärderingen att 

återkommande skyddsronder genomförs för att kontrollera och stärka arbetsmiljön. Doktorander och 

övrig personal uppmuntras att aktivt komma med synpunkter, frågor och ge förslag till en bra 

arbetsmiljö. Bedömargruppens intryck är att ledningen för ämnet aktivt försöker integrera 

doktoranderna likt övrig personal till att medverka i arbetsplatsens utveckling. Det framkommer dock 

inte tydligt hur den psykosociala arbetssituationen ser ut för doktoranderna och bedömargruppen 

konstaterar att det i självvärderingen inte framförs något om doktorandernas egna erfarenheter och 

perspektiv, trots att lärosätet regelbundet genomför doktorandenkäter. 

  

I självvärderingen redovisas sådant som är, eller borde vara, självklart för varje modern arbetsplats. 

Det är svårt för bedömargruppen att avgöra hur doktorandperspektivet kommer in i själva 

forskarutbildningen förutom via informella kanaler. Bedömargruppen är förvånad över inställningen, i 

självvärderingen, att arbetsmiljöproblem med automatik upptäcks och kan åtgärdas genom att 

doktoranderna sitter tillsammans och äter lunch och fikar med annan personal. 

  

Eftersom ingen intervju med doktorander varit möjlig att genomföra är underlaget för 

bedömargruppens granskning ofullständigt. Detta ser bedömargruppen som en påtaglig brist som gör 

särskilt bedömningen av detta bedömningsområde osäker. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen finner att doktoranderna är välrepresenterade och organiserade i formella 

sammanhang, vilket tillsammans med de mer informella inflytandekanalerna ger doktoranderna 

möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande, samt 
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att utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. Dock 

saknas adekvat information kring doktorandernas arbetsbelastning och psykosociala arbetsmiljö. 

Bedömargruppen finner utifrån självvärderingen att det finns utvecklingspotential gällande rutinen för 

byte av handledare, dels för hur det ska gå till när det gäller prefektens doktorander och dels för att 

doktoranden själv innan beslut fattas är ålagd att informera berörda handledare. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin. 

 

Av självvärderingen och intervjuer framgår att forskningssamarbeten finns med Karolinska institutet, 

Volvo Cars, Boliden, Trafikverket, Ericsson och Mefos. Bedömargruppen anser att forskningen i stora 

delar kan anses vara industrinära, vilket även framgår av titlarna på arbetena i publikationslistan. 

Doktoranderna får genom detta kunskaper och färdigheter som är värdefulla i olika industriella 

tillämpningar. Dessutom får doktoranderna ett värdefullt kontaktnät som kan öppna dörrar för en 

framtida karriär utanför akademien. Enligt självvärderingen är antalet forskarutbildade som arbetar i 

industrin god. Det uppges att tre av fyra som senast tagit doktorsexamen arbetar i industrin. 

I självvärderingen uppges att forskningsprojekt som sker i nära samarbete med industriella eller andra 

partners förbereder deltagande doktorander för en karriär även utanför akademien. Bedömargruppen 

delar denna uppfattning men saknar en systematisk plan för hur detta säkerställs för deltagarna i 

forskarutbildningen i form av systematisk planering och uppföljning i individuella studieplaner. Detta 

sker enligt intervjuerna informellt med handledaren. 

 

Det beskrivs i självvärderingen att via alumni som arbetar inom industrin och via övriga industriella 

kontakter är färdiga doktorer i teknisk psykologi eftertraktade och uppskattade utanför akademin. 

Bedömargruppen saknar dock en systematisk beskrivning av alumniverksamheten och identifierar 

detta som ett utvecklingsområde. 

 

I självvärderingen uppges att de flesta doktorander undervisar. Ofta deltar de i grundutbildningskurser 

till en omfattning av cirka 20 procent av tjänsten. Undervisning är inte obligatoriskt vad 

bedömargruppen kan utröna från underlaget. Bedömargruppen menar att undervisning är en bra 

förberedelse för fortsatt arbete både inom akademin och i näringslivet bland annat genom förvärvad 

pedagogisk skicklighet, något som talar för att även involvera industridoktorander i undervisningen. 

Bedömargruppen saknar dock en beskrivning av en mer systematisk organisering av undervisning 

som en del av forskarutbildningen. 

 

Det är inte tydligt angivet i självvärderingen eller intervjuerna hur man för doktoranderna planerar och 

genomför inhämtande av kunskaper som är relevanta för utbildningens kvalitetssäkring avseende 

användbarhet och förberedelse för arbetslivet. Bedömargruppen menar att en systematisk plan för en 

omsorgsfullt utformad karriärplanering som förberedelse för ett arbetsliv inom eller utanför akademin 

kan ses som ett förbättringsområde. 

  

Beskrivningen av denna bedömningsgrund i självvärderingen och intervjuer är enligt bedömargruppen 

bristfällig. Att förbereda doktorander för en akademisk karriär innebär enligt bedömargruppen inte 

enbart av att man förbereder sig genom att undervisa. Att förbereda doktorander för arbete utanför 

akademin genom att delta i forskningsprojekt med partners utanför akademin är bra men kan 
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knappast anses tillräckligt. 

 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att forskningen i stora delar kan anses vara industrinära och att samverkan 

med arbetslivet förekommer. Det framgår även av att färdiga doktorer i teknisk psykologi har 

attraktionskraft för industrin. Bedömargruppen saknar dock en systematisk plan för deltagandet i 

industrinära forskningsprojekt i forskarutbildningen. Bedömargruppen saknar även en systematisk 

beskrivning av alumniverksamheten och identifierar detta tillsammans med en utvecklad 

karriärplanering som utvecklingsområden. Utifrån underlaget för detta bedömningsområde menar 

bedömargruppen att det föreligger tillräckligt underlag för att kunna anse att det är tillfredsställande. 

 

Samlat omdöme: Ifrågasatt kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt. 

 

Bedömningsområdet förutsättningar bedöms inte vara tillfredsställande. Bedömargruppen anser att 

den begränsade numerären av personal och doktorander samt forskningens begränsade omfattning 

gör att utbildning på forskarnivå inte kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker dock, sett till ämnets storlek, 

med omvärlden både nationellt och internationellt. Om inte lärosätet gör en rejäl satsning på att öka 

förutsättningarna för ämnet genom flera rekryteringar av forskare som är ämneskompetenta och kan 

vara huvudhandledare samt fler doktorander, bör lärosätet överväga att avveckla teknisk psykologi 

som ett eget forskarutbildningsämne och låta det ingå som en inriktning inom någon annan befintlig 

forskarutbildning vid lärosätet. 

 

Sammantaget bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat som inte 

tillfredsställande. Kunskapsformen kunskap och förståelse bedöms som tillfredsställande. De tre 

obligatoriska kurserna ger goda förutsättningar för bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet och metodkunskaper. Säkerställandet av måluppfyllelsen kan dock enligt 

bedömargruppens uppfattning försvåras, eftersom antalet kurser är få och den gemensamma 

vetenskapliga basen för forskningsmiljön är otillräcklig. 

 

Kunskapsformen färdighet och förmåga är tillfredsställande. Bedömargruppen rekommenderar dock 

att antalet publicerade artiklar vid disputation ska ökas till två för att genom peer-review säkerställa en 

ökad grad av kvalitet på avhandlingarna. Det skulle samtidigt främja doktorandernas dialog med 

forskarsamhället liksom deras skriftliga färdighet och förmåga. Bedömargruppen anser även att 

industridoktoranderna behöver inkluderas tydligare i forskningsmiljön. Bedömningen är även att det 

finns utrymme för utveckling av konkreta aktiviteter, som deltagande på internationella konferenser för 

att doktoranderna ska nå målen inom kunskapsformen. 

 

Kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms inte vara tillfredsställande. Det 

begränsade utbudet av teoretiska kurser och att kurser i vetenskapsteori respektive etik inte är 

obligatoriska torde enligt bedömargruppen, i kombination med forskarutbildningens begränsade 

omfattning, utgöra problem när det gäller att säkerställa doktorandernas måluppfyllelse. 

Bedömargruppen menar att lärosätet bör överväga att göra etikkursen obligatorisk och se över hur 
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examinationer och andra aktiviteter säkerställer doktorandernas måluppfyllelse inom denna 

kunskapsform.  

 

Jämställdhet bedöms inte vara tillfredsställande. Varken självvärderingen och intervjuerna visar på en 

genusteoretisk medvetenhet i kurser och seminarier, eller i val av litteratur, gästföreläsare eller 

forskningspersoner. Här finns utrymme för betydande förbättringar i hur ett jämställdhetsperspektiv 

medvetet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och 

genomförande. Av självvärderingen är det inte övertygande för bedömargruppen att 

jämställdhetsarbete i tillräcklig utsträckning genomsyrar utbildningens olika delar.  

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms vara tillfredsställande. Genom systematisk 

uppdatering av individuella studieplaner och regelbunden handledning samt mitt- och slutseminarier 

följs enskilda doktorander och deras progression upp. Bedömargruppen ser positivt på detta men 

rekommenderar lärosätet att se över hur erfarenheter på aggregerad nivå överförs i åtgärder och följs 

upp. 

 

Bedömningsområdet doktorandperspektiv bedöms vara tillfredsställande. Bedömargruppen finner att 

doktoranderna är välrepresenterade och organiserade i formella sammanhang, vilket tillsammans 

med de mer informella inflytandekanalerna ger doktoranderna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet 

med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande, samt att utbildningen säkerställer en god 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. Dock saknas adekvat information kring 

doktorandernas arbetsbelastning och psykosociala arbetsmiljö. Bedömargruppen finner utifrån 

självvärderingen att det finns utvecklingspotential gällande rutinen för byte av handledare, dels för hur 

det ska gå till när det gäller prefektens doktorander och dels för att doktoranden själv innan beslut 

fattas är ålagda att informera berörda handledare. Bedömargruppen anser att avsaknaden av 

doktorandintervjuer gör särskilt denna bedömningsgrund svårbedömd. 

 

Utifrån underlaget menar bedömargruppen att bedömningsområdet arbetsliv och samverkan är 

tillfredsställande. Bedömargruppen anser att forskningen i stora delar kan anses vara industrinära och 

att samverkan med arbetslivet förekommer. Det framgår även av att färdiga doktorer i teknisk 

psykologi har attraktionskraft för industrin. Bedömargruppen saknar dock en systematisk plan för 

deltagandet i industrinära forskningsprojekt i forskarutbildningen. Bedömargruppen saknar även en 

systematisk beskrivning av alumniverksamheten och identifierar detta tillsammans med en utvecklad 

karriärplanering som utvecklingsområden. 
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Lunds universitet 

Lärosäte 

Lunds universitet 

Forskarutbildningsämne 

Arbetsmiljöteknik -  licentiat- och 

doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4406 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt. 

 

Forskarutbildningen har tio forskarstuderande, varav sex har doktorandtjänst och fyra är 

industridoktorander. För att handleda dessa finns nio handledare, varav fem är aktiva 

huvudhandledare inom ämnet. Av dessa är en professor, fyra docenter, en lektor, två biträdande 

lektorer och en disputerad forskningsingenjör. Utöver dessa finns också sju externa handledare 

(varav en är huvudhandledare). Av dessa är tre professorer, tre docenter och en disputerad 

forskningsingenjör. Dessutom finns sju möjliga handledare anställda inom ämnet, av vilka två är 

gästprofessorer. Ingen handledare har fler än tre doktorander. Alla huvudhandledare är 

tillsvidareanställda, vilket innebär att deras tillgänglighet kan uppskattas som långsiktig och pålitlig. 

Ålderssammansättningen på handledargruppen pekar inte på några problem, den äldsta av de sex nu 

aktiva huvudhandledarna är född 1958. Bedömargruppens uppfattning är att den numerära balansen 

mellan doktorander och handledare är tillfredsställande. Vid intervjuerna bekräftades att 

doktoranderna har god tillgång till handledare. 

 

Forskarutbildningsämnet arbetsmiljöteknik definieras som forskarutbildning inom områdena: 

arbetsorganisation, belastningsergonomi, fysiska miljöfaktorer, förändringsledarskap; människa, 

teknik, organisation och risk; människa-tekniksystem; människa-teknikgränssnitt. Begreppet 

"arbetsmiljö" i ämnesbeskrivningen avser inte enbart miljön vid lönearbete, utan innefattar också alla 

de sammanhang när människor samverkar med teknik och system utanför det reguljära arbetslivet. 

Intervjuerna bekräftade att handledargruppens samlade kompetens svarar mot den breda 

definitionen, även om bedömargruppen anser att en fokusering kan vara av godo. På grund av 

pensionsavgångar saknas däremot en professor/docent med anställning inom forskningsinriktningen 

visualisering och interaktionsdesign, som kan agera som huvudhandledare. I självvärderingen anger 

lärosätet att en docentansökan är på gång, och vid intervjuerna framkom att denna nu var avklarad 

och att en docent finns på plats. 

 

Vid lärosätet finns tydliga krav på att huvudhandledaren ska ha genomgått handledarutbildning 

(docentkursen). Det finns goda möjligheter för handledarna vid lärosätet att delta i olika kurser i 

handledning, pedagogik, presentationsteknik och ledarskap. Avdelningen arbetar med karriärplaner 

för anställda forskare/lärare och varje år hålls utvecklingssamtal. Alla handledare arbetar aktivt i olika 

forskningsprojekt (cirka 60 procent av arbetstiden). De flesta av dessa forskningsprojekt är 

externfinansierade och även doktoranderna är involverade i dessa. Publikationslistorna vittnar om en 

god publiceringskultur, samtidigt som det visar att handledarna har möjlighet till egen meritering. 
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Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har en sådan kvalitet och omfattning 

att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 

 

Forskarutbildningsmiljön har traditioner sedan 1970-talet och omfattar i dag tio forskarstuderande, 

varav sex har doktorandtjänst vid institutionen och fyra är industridoktorander, av vilka tre är 

placerade utanför universitetet med en aktivitetsgrad på mellan 5 och 40 procent. Under de senaste 

fem åren har fyra doktorer disputerat i ämnet, vilket måste betecknas som få i förhållande till antalet 

inskrivna doktorander, särskilt med tanke på att ämnet är etablerat sedan länge. 

Forskarutbildningsmiljön förstärks av att det finns ytterligare nio aktiva doktorander inom det 

angränsande ämnet areosolteknik. Bedömargruppen vill i anslutning till detta rekommendera lärosätet 

att undersöka om en sammanläggning av de två forskarutbildningsämnena skulle kunna stärka 

forskarmiljön och samtidigt minska dess ekonomiska och personella sårbarhet. 

 

De forskarstuderande som har doktorandtjänst får handledning kontinuerligt av handledare som finns 

på avdelningen. De tre externa doktoranderna har sin arbetsplats utanför lärosätet och får 

handledning ungefär en gång per månad, ofta i anslutning till det månatliga avdelningsmötet. I övrigt 

är de närvarande på institutionen i anslutning till doktorandkurser och seminarier. Den fjärde 

industridoktoranden har en fast arbetsplats på avdelningen och deltar i ämnets aktiviteter på samma 

villkor som övriga doktorander. Bedömargruppens uppfattning är att de tre doktorander som har sin 

arbetsplats utanför lärosätet kan integreras bättre i forskarutbildningsmiljöns aktiviteter. 

 

Det finns två gästprofessorer från andra lärosäten anknutna till avdelningen, något som 

bedömargruppen anser bidrar positivt till forskarutbildningsmiljön. 

 

Forskarutbildningen är väl strukturerad och doktoranderna har tillgång till en löpande 

seminarieverksamhet, olika nätverk och forskarskolor. Interna seminarier och halvdagsworkshoppar 

anordnas regelbundet inom avdelningen. Doktoranderna presenterar sin forskning vid halvtids- och 

slutseminarier med en extern granskare. Möjligheter finns också för doktoranderna att medverka vid 

internationella workshoppar, konferenser, sommarskolor och kurser. Doktoranderna har även tillgång 

till ett stort utbud av laboratorier: klimatlaboratorium, VR-laboratorium, ljuslaboratorium, 

gånglaboratorium, användbarhetslaboratorium, fullskalelaboratorium och aerosollaboratorium. 

 

Handledarna har goda möjligheter till kompetensutveckling genom att bedriva egen forskning (i 

genomsnitt 60 procent). Forskningen är till största delen externfinansierad via AFA försäkring, 

FORTE, Vinnova och myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket. Det 

normala är att även doktorander ingår i dessa projekt. 

 

Ämnet är involverat i ett stort antal nationella och internationella nätverk samt FALF:s nationella 

forskarskola i arbetsvetenskap. För den senare är avdelningen nationell koordinator. Alla dessa 

aktiviteter bidrar till att bredda och fördjupa forskarutbildningsmiljön. 
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Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att tillgången till handledare både numerärt och kompetensmässigt svarar väl 

mot doktorandgruppens storlek och sammansättning. Forskarutbildningsmiljön är god med en 

tillfredsställande storlek på miljön och tillgång till handledning från kvalificerade forskare. 

Forskarutbildningen är väl strukturerad och doktoranderna har tillgång till en löpande 

seminarieverksamhet, olika nätverk och forskarskolor. Men bedömargruppen anser att lärosätet bör 

utveckla strategier för att ytterligare involvera industridoktorander i forskarutbildningsmiljöns 

aktiviteter. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. 

 

Lärosätet lyfter särskilt fram strukturen och innehållet i sitt kursutbud som ett medel att nå 

kunskapsmålen. Forskarutbildningen styrs av en allmän studieplan som ger stor frihet för doktorander 

och handledare att forma både utbildningens kursdel och det vetenskapliga arbetet.  

 

Kursdelen, som omfattar 90 hp för doktorsexamen (60 hp för licentiatexamen), är indelad i fyra block 

enligt nedan, varav den obligatoriska delen omfattar 19 hp för doktorsexamen och 12 hp för 

licentiatexamen. De övriga kurserna anpassas till doktorandens behov (inom vissa generella ramar). 

 

Block I: Forskningsmetodik och vetenskapsteori 

Detta block omfattar minst 15 (8) hp för doktorsexamen (licentiatexamen) och innehåller bland annat 

den obligatoriska kursen Introduktion till forskarutbildningsämne i designvetenskaper, 4 hp. Den första 

delen av kursen handlar om publiceringstraditioner och hur man publicerar forskningsresultat inom 

ämnet. I den andra delen läser doktoranden kritiskt två doktorsavhandlingar och gör en skriftlig 

sammanställning av synpunkter och reflektioner av avhandlingarna. Examinationen genomförs 

muntligt utifrån de skriftliga synpunkterna och reflektionerna. 

 

En kurs som de allra flesta läser är Introduktionskurs för nyantagna doktorander, 2 hp. Kursen 

behandlar bland annat forskarutbildningens mål, vetenskaplig informationshantering, akademisk 

hederlighet i forskningen och en introduktion till tredje uppgiften. Vanligt är också att doktoranderna 

inom detta block läser fakultetsgemensamma kurser som: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

Teknik, risk och forskningsetik samt Akademiskt skrivande för publicering. 

 

Block II: Fördjupning inom ämnet arbetsmiljöteknik 

Detta block omfattar minst 22 (15) hp och innehåller bland annat den obligatoriska kursen 

Arbetsmiljöteknik och ergonomi, 15 hp. Här ska den forskarstuderande utveckla grundläggande 

kunskaper om människans samspel med miljön, fysiskt, socialt och organisatoriskt. Kursen består av 

ett antal moduler, och varje modul behandlas under två möten. Vid första mötet sonderas 

förförståelsen och kunskapsmål definieras. Vid andra mötet sker en fördjupad diskussion utifrån 

litteraturstudier. Varje modul examineras dels muntligt, dels skriftligt i form av en inlämningsuppgift. 

Andra kurser som kan läsas inom detta block behandlar mer avgränsade delar av 
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arbetsmiljöteknikämnet samt kurser inom ämnet som ges vid andra lärosäten. 

 

Block III: Fördjupning inom den del av ämnet som det vetenskapliga arbetet är inriktat mot 

Detta block omfattar minst 22 (15) hp, och här läser doktoranderna kurser inom sina 

forskningsinriktningar och avhandlingsområden. 

 

Block IV: Breddning 

Detta block omfattar minst så många högskolepoäng som behövs för att summan ska bli 90 (60) hp. 

Här väljs kurser inom teknik, naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, beteendevetenskap och 

ekonomi, som bidrar till att målet med utbildningen uppfylls. 

 

Självvärderingen och den allmänna studieplanen visar att det finns ett väl genomtänkt kursutbud med 

fyra olika block, vilket ger en bra struktur och progression i den kursbaserade utbildningsdelen. 

 

Förutom de ovan beskrivna fyra kursblocken lyfter självvärderingen fram avhandlingsskrivandet, 

vetenskapliga konferenser och seminariedeltagande som viktiga lärandeaktiviteter som bidrar till 

måluppfyllelsen. 

 

Bedömargruppens uppfattning är att den beskrivna kursstrukturens utformning, genomförande och 

examination skapar förutsättningar för att ge doktoranderna kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. De individuella studieplanerna 

bekräftar att de forskarstuderande valt sina kurser på ett sätt som stärker denna bild, även om 

kurserna ibland kan ha andra namn. Intervjuerna visar också att lärosätet har kontroll över vilka 

kursmoment som ska ingå i en eventuell licentiatexamen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

Enligt självvärderingen säkras förmåga att planera och bedriva forskning inom givna tidsramar bland 

annat genom att forskarutbildningen huvudsakligen bedrivs i anslutning till externfinansierade 

forskningsprojekt där doktoranden får ansvar för att planera och bedriva delar av forskningen. Ofta 

finns en referensgrupp med arbetsmarknadens parter kopplad till dessa forskningsprojekt. Under 

slutet av forskarutbildningen deltar många doktorander i formulerandet av nya forskningsansökningar. 

 

Förmåga att nationellt och internationellt muntligt med auktoritet presentera och diskutera forskning i 

dialog med vetenskapssamhället tränas genom att doktoranden presenterar och diskuterar sin 

forskning vid internationella konferenser och genom att undervisa. Den allmänna studieplanen för 

ämnet kräver att doktoranden före doktorsexamen ska ha deltagit aktivt vid minst två internationella 

vetenskapliga konferenser. Doktoranderna presenterar också sina projekt vid interna seminarier. 

Träning sker också i forskarutbildningskurser, till exempel inom ramen för kursen Communicating 
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Science. 

 

Förmåga till skriftlig kommunikation med vetenskapssamhället utvecklas i den obligatoriska kursen 

Introduktion till forskarutbildning inom arbetsmiljöteknik (4 hp). Utöver detta har doktoranderna 

möjlighet att följa kursen Akademiskt skrivande (5 hp). Det första steget i doktorandens utveckling kan 

vara att skriva ett konferensabstract och sedan tillsammans med sin handledare successivt utveckla 

färdigheten till en egen peer review-artikel. 

 

Att presentera och diskutera forskning i dialog med samhället i övrigt och bidra till samhällets 

utveckling säkras primärt genom att doktoranderna deltar i externfinansierade forskningsprojekt som 

genomförs i samarbete med det omgivande samhället, ofta ute på olika arbetsplatser. 

Forskningsprojekten är oftast formulerade utifrån frågor som är kopplade till relevanta 

samhällsproblem. 

 

Enligt självvärderingen framgår att förmågan att stödja andras lärande tränas genom att de flesta 

doktoranderna undervisar i grundutbildningen men också genom att forskningsprojekten ofta bygger 

på interaktiva metoder. Som stöd läser doktoranderna Pedagogisk introduktionskurs (5 hp). Vid 

intervjuerna framkom att doktorandernas deltagande i undervisning inom grundutbildningen är av 

begränsad omfattning samt att de flesta så kallade industridoktoranderna inte deltar alls. Här ser 

bedömargruppen en utvecklingspotential. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också 

nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Enligt självvärderingen säkras den intellektuella självständigheten och värderingsförmågan genom att 

doktoranden successivt får ansvar för forskningsuppgifter av ökande komplexitet. Den intellektuella 

självständigheten illustreras slutligen genom författande av avhandlingens kappa, där doktoranden 

har möjlighet att uttrycka sin vetenskapssyn, förklara sina val av metoder och teorier samt göra en 

metaanalys av resultaten från de olika artiklarna i avhandlingen. 

 

Vetenskaplig redlighet tas upp i en obligatorisk Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH 

(2 hp), där The European Code of Conduct for Research Integrity behandlas. Flera doktorander har 

bidragit till att skriva forskningsetiska ansökningar när detta har krävts i deras projekt. Många 

doktorander läser kursen Technology, risk and research ethics (4,5 hp). 

 

Vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur 

den används är frågor som doktoranderna möter och tränas i att hantera vid diskussioner med 

arbetslivsrepresentanter i referensgrupper till forskningsprojekten. Denna förmåga tränas också i 

samband med kurser och diskussioner i projektgrupperna. 

 

Bedömargruppen anser att forskningsetik och vetenskapsteori bör tydliggöras genom att markeras 

som obligatoriska inslag, där man även beaktar att lärandemålen för licentiatexamen uppfylls. 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i 

utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

 

Lärosätet har ett väl utbyggt system för att beakta jämställdhetsfrågor. Inom forskarutbildningsämnet 

arbetsmiljöteknik är 7 av 16 aktiva handledare kvinnor och för doktoranderna är fördelningen 5 av 

varje kön. Arbetsmiljöteknik har alltså en jämn könsfördelning och det finns kvinnliga förebilder i 

handledargruppen. 

 

Det finns en aktiv diskussion vid avdelningen om jämställdhet, exempelvis i frågor om 

föräldraledighet, mötestider, externa föreläsare, olika forskningsprojekt (typiska manliga/kvinnliga 

branscher). För att öka medvetandet om jämställdhet uppmuntras alla handledare att gå 

handledarkurser och olika ledarskapskurser där det finns ett genusperspektiv. Docentkursen vid 

lärosätet ger också insikter om jämställdhet. Det finns även fler utbildningsmöjligheter för handledare 

där medvetenhet om och reflektion över manliga och kvinnliga roller ingår. 

 

I självvärderingen nämns att det i forskningsansökningar för det mesta ingår en reflektion över 

genusaspekter på både sammansättningen av projektgruppen och den miljö som ska studeras. 

Doktorandernas projekt behandlar både kvinnodominerade miljöer som vårdsektorn och 

mansdominerade miljöer som byggbranschen. I övrigt är det svårt att se hur jämställdhetsperspektivet 

beaktas i forskarutbildningen. 

 

Bedömargruppens menar att det finns ett löpande jämställdhetsarbete vid lärosätet och avdelningen. 

Men det finns utvecklingsbehov när det gäller att ge jämställdhetsperspektivet en tydligare plats i 

forskarutbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs systematiskt upp. Resultat av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta intressenter. 

 

Det främsta instrumentet för uppföljning och återkoppling är den individuella studieplanen som 

innehåller uppgifter om utbildningens innehåll och genomförande. Den individuella studieplanen 

beskrivs i självvärderingen som ett kontrakt mellan doktoranden och handledaren som följs upp 

regelbundet och uppdateras ett antal gånger under doktorandtiden. Det gör det möjligt för 

doktoranden att komma med ändringsförslag, exempelvis ytterligare behov av kurser och extern 

handledning. Inför den årliga uppföljningen har doktoranden uppdaterat den individuella studieplanen 

som sedan presenteras vid ett formellt möte. Vid det mötet deltar förutom den forskarstuderande 

även prefekten/den forskarutbildningsansvariga vid institutionen, forskarutbildningsadministratören, 

huvudhandledaren samt vanligen också den forskarutbildningsansvariga i forskarutbildningsämnet 

och någon av de biträdande handledarna. Lärandemålen finns i den allmänna studieplanen och i den 

individuella studieplanen. Bedömargruppen anser att dessa rutiner ger en bra möjlighet att följa 

doktorandens progression i forskarutbildningen. 

 

På institutionsnivå finns en strategisk plattform för hållbar utveckling, "The long view", som aktivt 
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verkar för att uppdatera forskarutbildningens innehåll genom att öka inslag av hållbar utveckling. 

 

Forskarutbildningskurserna utvärderas regelbundet och systematiskt. För att säkra avhandlingens 

kvalitet är de flesta avhandlingar baserade på ett antal peer review-granskade vetenskapliga artiklar 

som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det accepteras att några artiklar antingen är inskickade 

för publicering eller är av sådan kvalitet att de skulle kunna publiceras. Ungefär en tredjedel av 

doktoranderna tar ut en licentiatexamen efter halva tiden. Licentiatuppsatsen seminariebehandlas 

med en extern granskare och vid intervjuerna klargjordes att den examineras av någon annan än 

handledaren. De som avstår från licentiatexamen uppmanas att ge ett halvtidsseminarium för att med 

hjälp av extern granskare få en djupare belysning av sitt arbete. Före disputationen finns möjlighet att 

genomföra ett slutseminarium för granskning av avhandlingens kvalitet. 

 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid. 

 

I självvärderingen redovisas ingen aktivitet för uppföljning av att doktoranden genomför utbildningen 

inom planerad studietid. Av intervjuerna framgick däremot att de flesta genomför sina studier inom 

planerad tid. 

 

Bedömargruppen menar att forskarutbildningen i arbetsmiljöteknik har ett system där utbildningens 

innehåll, utformning, genomförande och examination systematiskt följs upp. Resultat av uppföljningen 

omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att utbildningens välstrukturerade kursutbud skapar förutsättningar för bred 

kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. De 

individuella studieplanerna bekräftar att de forskarstuderande valt sina kurser på ett sätt som stärker 

denna bild, även om kurserna ibland kan ha andra namn. 

 

Måluppfyllelsen inom kunskapsformen färdighet och förmåga säkerställs bland annat genom att 

forskarutbildningen huvudsakligen bedrivs i anslutning till externfinansierade forskningsprojekt där 

doktoranden får ansvar för att planera och bedriva delar av forskningen. Träning sker också i 

forskarutbildningskurser, till exempel inom ramen för kursen Communicating Science. Det första 

steget i doktorandens utveckling kan vara att skriva ett konferensabstract och sedan tillsammans med 

sin handledare successivt utveckla färdigheten till en egen peer review-artikel. Bedömargruppen ser 

att det finns en utvecklingspotential när det gäller att ge doktoranderna större möjlighet att delta i 

undervisningen inom grundutbildningen, något som särskilt gäller industridoktoranderna. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen säkerställer måluppfyllelsen inom kunskapsformen 

värderingsförmåga och förhållningssätt. Vetenskaplig redlighet tas upp i en obligatorisk 

Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2 hp), där The European Code of Conduct for 

Research Integrity behandlas. Flera doktorander har bidragit till att skriva forskningsetiska 

ansökningar när detta har krävts i deras projekt. Bedömargruppen anser dock att forskningsetik och 

vetenskapsteori bör tydliggöras genom att markeras som obligatoriska inslag. 

 

Jämställdhet bedöms som tillfredsställande. Det finns en aktiv diskussion vid avdelningen om 
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jämställdhet, exempelvis i frågor om föräldraledighet, mötestider, externa föreläsare, olika 

forskningsprojekt (typiska manliga/kvinnliga branscher). I självvärderingen nämns att det i 

forskningsansökningar för det mesta ingår en reflektion över genusaspekter på både 

sammansättningen av projektgruppen och den miljö som ska studeras. Bedömargruppen menar dock 

att det finns ett utvecklingsområde när det gäller hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, 

kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas på ett tillfredsställande sätt.  Lärandemålen finns 

både i den allmänna studieplanen och i den individuella studieplanen. Bedömargruppen anser att de 

rutiner som beskrivs ger en bra möjlighet att följa doktorandens progression i forskarutbildningen. 

Forskarutbildningskurserna utvärderas regelbundet och systematiskt. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande. 

 

Doktorander finns representerade i alla kollegialt sammansatta organ, vilket möjliggör att deras 

åsikter och synpunkter kan föras fram till berörda parter. Detta säkerställer även att doktoranderna får 

ta del av information som berör dem och utgör därför i förlängningen en del av de processer som 

utvecklar utbildningen. 

 

En viktig del av doktorandens utbildningsmiljö är det doktorandforum som sammankallas två gånger 

per termin, där aktuella doktorandfrågor diskuteras, till exempel doktoranders psykosociala situation. 

Doktorandforumet fungerar också som kamratstöd. I anknytning till doktorandforumet organiserar 

institutionen ett handledarforum där olika frågor om handledning och forskarutbildning diskuteras 

gemensamt av alla handledare. Vid behov har handledarforumet och doktorandforumet hållit 

gemensamma möten för att diskutera olika aktuella frågor och psykosociala frågor. 

 

På individnivå har doktoranderna stort inflytande över hur den egna forskarutbildningen ska utformas. 

Detta sker i dialog med handledaren och dokumenteras i den individuella studieplanen. Intervjuer 

bekräftar denna bild. 

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 

Ytterst ansvarig för doktorandernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö är institutionens prefekt. 

Prefekt, forskarutbildningsansvarig, en doktorandrepresentant och forskarutbildningsadministratören 

har varje månad ett möte för att diskutera forskarutbildningsfrågor. Doktorandrepresentationen roterar 

mellan olika doktorander på institutionen. Doktoranderna har tillgång till samma stödfunktioner som 

andra anställda, exempelvis personalhälsovård. Doktorander har egen arbetsplats och tjänstemobil. 

Industridoktorander får vid behov tillgång till arbetsplats. Doktoranders psykosociala situation 

diskuteras i utvecklingssamtal med den ämnesansvariga och genom en mer systematisk utvärdering 

av den psykosociala arbetsmiljön på fakultetsnivå. Vid lärosätet finns gemensamma riktlinjer för hur 

handledarbyte ska hanteras. 

 

På institutionen har det genomförts psykosociala skyddsronder i form av en enkät vartannat år sedan 

2010 med nästan 100 procents svarsfrekvens. I dessa enkäter framkom att de flesta trivs och tycker 

att arbetsmiljön generellt är mycket bra på avdelningen. Men också att det finns vissa områden som 
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kan förbättras, som att minska stress och ge tydligare feedback på utfört arbete. Sedan 2018 finns en 

gemensam enkät för hela lärosätet. Eftersom det inte går att särskilja doktoranderna i dessa enkäter, 

kommer ytterligare en enkät att riktas särskilt till dem under hösten 2018. 

 

Vid universitetet finns en väl formulerad process för rehabilitering vid sjukskrivning för doktorander. 

Inom arbetsmiljöteknik har man inte haft några sjukskrivna doktorander på grund av stress eller andra 

psykosociala faktorer de senaste fem åren. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att doktoranden får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande samt att utbildningen säkerställer en god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. Det är positivt att det görs särskilda medarbetarenkäter 

riktade enbart till doktoranderna. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin. 

 

Doktoranderna tränas för en fortsatt karriär inom universitetet genom att de har möjlighet att delta i 

undervisning och att följa kurser i pedagogik. Ett annat exempel är att de doktorander som visar 

intresse för en akademisk karriär kan delta i skrivandet av projektansökningar. 

 

Doktoranderna tränas för arbetslivet utanför universitetet genom att de flesta arbetar i 

forskningsprojekt formulerade utifrån frågor kopplade till relevanta samhällsproblem som genomförs i 

nära samarbete med det omgivande samhället. En referensgrupp bestående av arbetsmarknadens 

parter, Arbetsmiljöverket och andra intressenter kopplas ofta till projektet. Några doktorander är också 

delaktiga i uppdragsutbildningar för externa aktörer. Konsultuppdrag förekommer också mot industrin. 

 

De industridoktorander som finns vid ämnet kan bidra till att vidga perspektiven och skapa samverkan 

med samhället utanför akademin. Alumner är en annan möjlighet som forskarutbildningen däremot 

inte verkar utnyttja fullt ut. 

 

Samverkansplattformen eHealth@LU är ett bra exempel på samverkan där forskare från olika 

fakulteteter möter externa partner för långsiktig samverkan via forsknings- och utvecklingsprojekt. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet både inom och 

utanför akademin. Ett exempel är att de doktorander som visar intresse för en akademisk karriär kan 

delta i skrivandet av projektansökningar. Ett annat exempel är samverkansplattformen eHealth@LU 

där forskare från olika fakulteteter möter externa partner för långsiktig samverkan via forsknings- och 

utvecklingsprojekt. 
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Samlat omdöme: Hög kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Bedömargruppen anser att tillgången till handledare både numerärt och kompetensmässigt svarar väl 

mot doktorandgruppens storlek och sammansättning. Forskarutbildningsmiljön är god med en 

tillfredsställande storlek på miljön och tillgång till handledning från kvalificerade forskare. 

Forskarutbildningen är väl strukturerad och doktoranderna har tillgång till en löpande 

seminarieverksamhet, olika nätverk och forskarskolor. Bedömargruppen anser däremot att lärosätet 

bör utveckla strategier för att ytterligare involvera industridoktorander i forskarutbildningsmiljöns 

aktiviteter. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningens välstrukturerade kursutbud skapar förutsättningar för bred 

kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. De 

individuella studieplanerna bekräftar att de forskarstuderande valt sina kurser på ett sätt som stärker 

denna bild, även om kurserna ibland kan ha andra namn. 

 

Måluppfyllelsen inom kunskapsformen färdighet och förmåga säkerställs bland annat genom att 

forskarutbildningen huvudsakligen bedrivs i anslutning till externfinansierade forskningsprojekt där 

doktoranden får ansvar för att planera och bedriva delar av forskningen. Träning sker också i 

forskarutbildningskurser, till exempel inom ramen för kursen Communicating Science. Det första 

steget i doktorandens utveckling kan vara att skriva ett konferensabstract och sedan tillsammans med 

sin handledare successivt utveckla färdigheten till en egen peer review-artikel. Bedömargruppen ser 

att det finns en utvecklingspotential när det gäller att ge doktoranderna större möjlighet att delta i 

undervisningen inom grundutbildningen, något som särskilt gäller industridoktoranderna. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen säkerställer måluppfyllelsen inom kunskapsformen 

värderingsförmåga och förhållningssätt. Vetenskaplig redlighet tas upp i en obligatorisk 

Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2 hp), där The European Code of Conduct for 

Research Integrity behandlas. Flera doktorander har bidragit till att skriva forskningsetiska 

ansökningar när detta har krävts i deras projekt. Bedömargruppen anser dock att forskningsetik och 

vetenskapsteori bör tydliggöras genom att markeras som obligatoriska inslag. 

 

Jämställdhet bedöms som tillfredsställande. Det finns en aktiv diskussion vid avdelningen om 

jämställdhet, exempelvis i frågor om föräldraledighet, mötestider, externa föreläsare, olika 

forskningsprojekt (typiska manliga/kvinnliga branscher). I självvärderingen nämns att det i 

forskningsansökningar för det mesta ingår en reflektion över genusaspekter på både 

sammansättningen av projektgruppen och den miljö som ska studeras. Bedömargruppen menar dock 

att det finns ett utvecklingsområde när det gäller hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, 

kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas på ett tillfredsställande sätt.  Lärandemålen finns 

både i den allmänna studieplanen och i den individuella studieplanen. Bedömargruppen anser att de 

rutiner som beskrivs ger en bra möjlighet att följa doktorandens progression i forskarutbildningen. 

Forskarutbildningskurserna utvärderas regelbundet och systematiskt. 

 

Doktoranden får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och 

genomförande samt att säkerställa att utbildningen ger en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för 
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doktoranden. Det är positivt att det görs särskilda medarbetarenkäter riktade enbart till 

doktoranderna. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet både inom och 

utanför akademin. Ett exempel är att de doktorander som visar intresse för en akademisk karriär kan 

delta i skrivandet av projektansökningar. Ett annat exempel är samverkansplattformen eHealth@LU 

där forskare från olika fakulteteter möter externa partner för långsiktig samverkan via forsknings- och 

utvecklingsprojekt. 
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Lärosäte 

Lunds universitet 

Forskarutbildningsämne 

Förpackningslogistik -  licentiat- och 

doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4408 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt. 

 

Forskarutbildningen har elva forskarstuderande varav sju har doktorandtjänst och fyra har annan 

finansiering (varav en redovisar 0 procents aktivitetsgrad). För att handleda dessa finns elva 

handledare, varav fyra är huvudhandledare. Av de elva handledarna är tre professorer, fem docenter, 

en lektor, en biträdande lektor och en senior forskare. Samtliga huvudhandledare (två professorer och 

två docenter) är heltidsanställda inom forskningsämnet, vilket innebär att deras tillgänglighet kan 

uppskattas som långsiktig och pålitlig. Ålderssammansättningen på handledargruppen pekar inte på 

några problem; den äldsta av de fyra huvudhandledarna är född 1962. Bedömargruppens uppfattning 

är att den numerära balansen mellan doktorander och handledare är tillfredsställande. 

 

Vid lärosätet finns tydliga krav på att huvudhandledaren ska ha genomgått handledarutbildning 

(docentkursen). Det finns stora möjligheter för handledarna vid lärosätet att delta i olika kurser om 

handledning, pedagogik, presentationsteknik och ledarskap, och det framgår av självvärderingen att 

huvudhandledarna kontinuerligt går utbildningar inom handledning och ledarskap. Handledarna är 

aktiva i de flesta forskningsprojekt och publicerar sig delvis själva men i huvudsak via doktorander. 

Handledargruppens samlade kompetens svarar väl mot både forskarutbildningsämnets definition och 

doktorandgruppens sammansättning. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har en sådan kvalitet och omfattning 

att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 

 

Forskarutbildningen startade 1994 och enligt den allmänna studieplanen definieras 

forskarutbildningsämnet som ett multidisciplinärt område med fokus på förpackningar och integration 

med logistik. Ämnet vill bidra till ett hållbart samhälle genom att integrera förpackningsutveckling och 

förpackningar med logistik, innovation och produktutveckling inom områdena teknik, ekonomi och 

miljö. 

 

Av de elva forskarstuderande har sju doktorandtjänst vid institutionen, av dessa är två placerade på 

campus i Helsingborg. Av de fyra industridoktoranderna är tre placerade utanför universitetet. Under 

de senaste fem åren har fyra doktorander disputerat i ämnet, vilket måste betecknas som få i 

förhållande till antalet inskrivna doktorander, särskilt med tanke på att ämnet är etablerat sedan 

länge. 

 

De forskarstuderande som har doktorandtjänst får handledning kontinuerligt av handledare som finns 
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på avdelningen. Industridoktoranderna deltar inte i forskarutbildningsmiljön på samma sätt som de 

som har doktorandtjänst, men av självvärderingen framgår att de får handledning varje vecka. 

Bedömargruppens uppfattning är att de doktorander som har sin arbetsplats utanför lärosätet kan 

integreras bättre i forskarutbildningsmiljöns aktiviteter. 

 

Ämnet är involverat i tre forskarskolor och har ett samordnat utbud av forskarutbildningskurser 

tillsammans med Linköpings universitets och Chalmers tekniska högskolor. Det finns även ett antal 

nationella och internationella nätverk som doktoranderna kan ta del av. Under 2017 arrangerade 

forskargruppen tillsammans med Teknisk logistik vid Lunds tekniska högskola den internationella 

logistikkonferensen NOFOMA, som varje år hålls i olika nordiska städer. Vid ämnet finns en 

seminarieserie med möten varje månad. Dessutom har man det senaste läsåret genomfört 15 

forskarseminarier. Avdelningens doktorander är flitigt representerade på olika konferenser. 

 

Samverkan med samhället sker på flera sätt. Forskargruppen har regelbundet internationella gäster. 

Alla doktorander får möjlighet att delta under en årlig tvådagarskonferens och i Packbridge Research 

Forum som båda arrangeras av Packbridge, som är en nätverksorganisatör med cirka 260 

medlemsföretag. Båda konferenserna blandar företag och forskning. Forskningsprojekt bedrivs i 

samverkan med privata och offentliga organisationer. 

 

Bedömargruppen har ställt sig frågan om en ökad samordning med utbildningen i Helsingborg skulle 

kunna stärka forskningsmiljön och samtidigt minska dess sårbarhet när det gäller ekonomi och 

personal. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att tillgången till handledare både numerärt och kompetensmässigt svarar väl 

mot doktorandgruppens storlek och sammansättning. Forskarutbildningsmiljön är god med en 

tillfredsställande storlek på miljön och tillgång till handledning från kompetenta handledare. 

Doktoranderna har även tillgång till olika nätverk och tre forskarskolor. Miljön skulle kunna utvecklas 

ytterligare genom samordning med utbildningen i Helsingborg. Bedömargruppen anser också att 

lärosätet bör utveckla strategier för att ytterligare involvera industridoktorander i 

forskarutbildningsmiljöns aktiviteter. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. 

 

Forskarutbildningen styrs av en allmän studieplan som ger stor frihet för doktorander och handledare 

att forma både utbildningens kursdel och det vetenskapliga arbetet. Av den allmänna studieplanen 

framgår att kursdelen uppgår till minst 90 hp för doktorsexamen och minst 45 hp för licentiatexamen, 

men inga kurser anges som obligatoriska, utan kurserna anpassas till doktorandens behov. Däremot 

rekommenderas det att kurser om kommunikation och etikfrågor ska ingå, och för doktorsexamen 

förväntas metodikkurserna omfatta cirka 30 hp. 
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Doktorandernas kunskap och förståelse utvecklas genom en kombination av olika moment i 

utbildningen: kurser, seminarier, konferensdeltagande, handledning och kunskapsinhämtande för det 

egna avhandlingsarbetet. Förpackningslogistik har utvecklat nedanstående praxis för hur det ska gå 

till. 

 

Vid antagning planeras det första årets kurser och studier (vanligen en litteraturgenomgång i området 

och en empirisk studie) för ökad kunskap och förståelse inom ämnet. Här ingår Introduktionskurs i 

förpackningslogistik, som bygger på att läsa och analysera tidigare avhandlingar inom området samt 

forskningsartiklar från ämnet. Kursen ger insikter om olika metoders lämplighet i olika sammanhang 

och deras för- och nackdelar. Kursen är numera obligatorisk för nya doktorander. Nya doktorander 

läser också Lunds tekniska högskolas allmänna och övergripande introduktionskurs för nya 

doktorander (2 hp). 

 

För att få en överblick över forskningsmetoder ska doktoranderna under första året läsa en 

översiktskurs om metodik. De flesta läser en sådan på 15 hp. Därefter läser doktoranderna 

fördjupande kurser inom de metoder som ska användas i det egna projektet. Vidare ska 

doktoranderna läsa kurser inom vetenskapsteori under utbildningen. Dessa frågor diskuteras också 

vid forskningsseminarier under doktorandperioden. De kurser som ingår i forskarutbildningen 

examineras på olika sätt. Före licentiatexamen och doktorsexamen ordnas ett slutseminarium med en 

extern granskare. 

 

Måluppfyllelsen säkras genom att doktoranden skriver artiklar i vetenskapliga journaler eller för 

konferenser med granskningsprocess. Konferensdeltagandet är viktigt för att doktoranden ska kunna 

presentera och diskutera sin forskning med forskarsamhället. Genom deltagande i nationella och 

internationella forskarnätverk får doktoranden möjlighet att delta i vetenskapliga diskussioner med 

andra seniora forskare inom ämnesområdet. 

 

Bedömargruppens uppfattning är att den beskrivna kursstrukturens utformning, genomförande och 

examination skapar förutsättningar för bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet 

inklusive dess vetenskapliga metodik. De individuella studieplanerna bekräftar att de 

forskarstuderande valt sina kurser på ett sätt som stärker den bilden, även om kurserna ibland kan ha 

andra namn. Bedömargruppen menar dock att utbildningen skulle kunna förbättras genom en 

stramare kursstruktur där vetenskapsteori och forskningsetik säkras genom att obligatorieläggas och 

där det även beaktas att examensmålen för licentiatexamen säkras. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

Enligt självvärderingen säkras förmåga att planera och bedriva forskning inom givna tidsramar främst 

genom att doktoranderna deltar i projekt med seniora forskare. Detta gör att doktoranderna praktiskt 
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lär sig hantverket för forskningen och gradvis ökar sin självständighet, innan de tar fullt eget ansvar 

för sitt eget avhandlingsarbete. Alla doktorander skriver minst ett konferensbidrag per år med tydliga 

deadlines, vilket ställer krav på planering och ger erfarenhet av hur granskningsprocesser fungerar. 

 

För att kunna välja adekvata metoder läser doktoranderna under första året en övergripande 

metodkurs. Därefter läser de fördjupande kurser om de metoder som de avser att tillämpa. 

Introduktionskurs i förpackningslogistik, som bygger på att läsa och analysera tidigare avhandlingar 

inom området, ger också kunskaper om hur doktoranderna kan välja metoder utifrån det fenomen 

som de avser att studera. 

 

Förmågan att i både nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet 

presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället tränas i 

kursen Academic writing for publication in the engineering and science disciplines. Dessutom finns 

möjlighet att läsa kursen Communicating science. Kommunikation tränas också genom interna 

forskningsseminarier och vid nationella och internationella konferenser. Doktoranderna förväntas 

presentera minst ett bidrag varje år på en internationell vetenskaplig konferens. 

 

Förmågan att presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med samhället i övrigt 

tränas primärt genom att doktoranderna deltar i forskningsprojekt som ofta genomförs i samarbete 

med externa aktörer, som myndigheter, offentlig verksamhet eller näringsliv. Vidare samlar 

doktoranderna empiri hos företag, vilket ofta kräver dialog och återkoppling av resultaten till 

företagen.  

 

Eftersom forskningsprojekten oftast är formulerade utifrån frågor kopplade till relevanta 

samhällsproblem, ofta miljö- eller hållbarhetsproblem, får doktoranderna förutsättningar att kunna 

bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. För att ge de universitetsanställda 

doktoranderna möjlighet att stödja andras lärande deltar doktoranderna även i ämnets 

grundutbildning, och som handledare av examensarbeten inom sitt forskningsområde. Ungefär 

hälften av doktoranderna deltar i grundutbildningen. Industridoktoranderna har däremot inte denna 

möjlighet. För att vara kvalificerad att delta i grundutbildningen krävs 5 hp pedagogisk utbildning. Vid 

intervjuerna framkom att doktorandernas deltagande i grundutbildningen är av begränsad omfattning 

samt att de så kallade industridoktoranderna inte deltar alls. Här ser bedömargruppen en 

utvecklingspotential. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också 

nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Enligt självvärderingen säkras intellektuell självständighet och värderingsförmåga genom att 

doktoranden successivt får större inflytande över sin egen doktorandprocess. I början får doktoranden 

konkret stöd, råd, struktur och förklaringar som efterhand övergår till ökat fokus på konstruktiv kritik 

och frågor för reflektion. Kritiken utgår från vetenskaplig redlighet, som applicering av metodik, logiska 

resonemang och etik i datainsamling. 
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Enligt självvärderingen finns ett antal aktiviteter som stöd för kritisk reflektion och granskning av 

vetenskapssyn, metodik och kunskapsteoretiska perspektiv. Som exempel nämns att då 

doktoranderna regelbundet publicerar sig i vetenskapligt granskade tidskrifter och konferenser möter 

de kritik och feedback genom hela forskningsarbetet som stimulerar deras förmåga att upptäcka 

begränsningar och brister, för att sedan förbättra och utveckla forskningsarbetet. Det framgår inte av 

självvärderingen på vilket sätt doktorander som skriver en monografi kan få motsvarande förmåga. 

Frågor om vetenskapssyn och val av metodik diskuteras vid för- och slutseminarier inför licentiat- och 

doktorsavhandlingar, en rutin som även omfattar monografiavhandlingar. Enligt självvärderingen tas 

frågor om värderingar och vetenskapligt förhållningssätt även upp i doktorandkurserna. Frågorna 

belyses också i forskningsansökningar, där finansiärer oftast vill ha en beskrivning av ett tänkt 

projekts samhällspåverkan.  

 

Frågor om vetenskaplig redlighet och etiska överväganden är något som enligt den allmänna 

studieplanen ska ingå i utbildningen. Det ingår till exempel i kursen Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. I flera av de insända individuella studieplanerna saknas det däremot kurser i 

vetenskapsteori eller forskningsetik. Bedömargruppen anser att forskningsetik och vetenskapsteori 

bör tydliggöras genom att markeras som obligatoriska inslag, där man även beaktar att lärandemålen 

för licentiatexamen uppfylls. Sammantaget är bedömningen ändå att måluppfyllelsen säkerställs inom 

kunskapsformen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i 

utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

 

På övergripande lärosätesnivå finns ett väl utbyggt system för att beakta jämställdhetsfrågor med 

jämställdhetsplan, jämställdhetsgrupp och jämställdhetssamordnare. Inom forskarutbildningsämnet 

förpackningslogistik är tre av de elva handledarna kvinnor. I doktorandgruppen är förhållandet det 

motsatta: tre av elva doktorander är män. Den ojämna könsfördelningen i handledargruppen förklaras 

av att ämnets rekryteringsbas till övervägande delen har bestått av män, medan den ojämna 

könsfördelningen i doktorandgruppen förklaras av att tre av fyra som nyligen disputerat var män samt 

att en man avslutat sin forskarutbildning i förtid. Som en insats för att belysa jämställdhetsaspekter 

har majoriteten av handledarna och doktoranderna deltagit i kursen Se människan, som behandlar 

dessa frågor. 

 

Ett jämställdhetsperspektiv behandlas i forskarutbildningen inom ramen för en introduktionskurs för 

nyantagna doktorander, men i övrigt finner bedömargruppen få sådana inslag i utbildningen. 

Intervjuerna visar dock att det finns en medvetenhet om dessa frågor. 

 

Bedömargruppens menar att det finns ett löpande jämställdhetsarbete vid lärosätet, men att det finns 

en förbättringspotential när det gäller att förtydliga hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, 

kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs systematiskt upp. Resultat av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta intressenter. 

 

Vid lärosätet finns en övergripande struktur med riktlinjer för antagning av nya doktorander, 

forskarutbildning (exempelvis förfarande vid tillgodoräknanden) samt examination (licentiat och 

doktor). 

 

Lärandemålen finns i den allmänna studieplanen, och i den individuella studieplanen 

operationaliseras dessa. Det centrala dokumentet är den individuella studieplanen som uppdateras 

en gång per år. Detta sker genom att doktoranden efter diskussioner med handledaren uppdaterar sin 

individuella studieplan, som sedan presenteras vid ett formellt möte med prefekten och handledaren. 

Detta möte leder oftast till mindre justeringar och sedan en godkänd plan. 

 

För att säkra kvaliteten på avhandlingsarbetet finns ett antal kontrollstationer där de viktigaste är att 

doktoranderna skriver sammanläggningsavhandlingar, vilket innebär att artiklarna granskas externt, 

samt att man före licentiat- och doktorsexamen har slutseminarium med en extern granskare. Från 

den allmänna studieplanen framgår att doktoranden kan skriva en avhandling eller licentiatuppsats i 

form av en monografi. Det framgår inte av självvärderingen att det finns motsvarande kontrollstationer 

för dessa doktorander. Vid intervjuerna klargjordes att licentiatuppsatsen examineras av någon annan 

än handledaren. 

 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid. 

 

Mellan de årliga avstämningarna har doktoranden och handledaren, förutom kontinuerliga 

behovsstyrda handledningsmöten, minst ett möte per termin som fokuserar på forskningsprocessen. 

En viktig del i dessa processmöten är att bedöma avklarad andel gentemot använd tid. Om dessa inte 

korrelerar, diskuterar de olika anledningar och vägar framåt för att doktoranden ska kunna genomföra 

utbildningen inom planerad studietid. Bedömargruppen anser att dessa rutiner ger en bra möjlighet att 

följa doktorandens progression i forskarutbildningen. 

 

Bedömargruppen menar att forskarutbildningen i förpackningslogistik har ett system där utbildningens 

innehåll, utformning, genomförande och examination systematiskt följs upp. Resultat av uppföljningen 

omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter. Det finns 

även rutiner för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att den beskrivna kursstrukturen skapar utrymme för bred kunskap och 

förståelse inom forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. De individuella 

studieplanerna bekräftar att de forskarstuderande valt sina kurser på ett sätt som stärker denna bild, 

även om kurserna ibland kan ha andra namn. Bedömargruppen menar samtidigt att utbildningen 

skulle kunna förbättras ytterligare genom en stramare kursstruktur, där vetenskapsteori och 

forskningsetik säkras genom att obligatorieläggas och där det även beaktas att examensmålen för 
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licentiatexamen säkras. 

 

Bedömargruppen anser att forskarutbildningen säkerställer måluppfyllelse inom kunskapsformen 

färdighet och förmåga. Men vid intervjuerna framkom att doktorandernas deltagande i 

grundutbildningen är av begränsad omfattning samt att de så kallade industridoktoranderna inte deltar 

alls. Här ser bedömargruppen en utvecklingspotential. 

 

Frågor om vetenskaplig redlighet och etiska överväganden är något som enligt den allmänna 

studieplanen ska ingå i utbildningen. Det ingår till exempel i kursen Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. I flera av de insända individuella studieplanerna saknas det däremot kurser i 

vetenskapsteori eller forskningsetik. Bedömargruppen anser att forskningsetik och vetenskapsteori 

bör tydliggöras genom att markeras som obligatoriska inslag, där man även beaktar att lärandemålen 

för licentiatexamen uppfylls. Sammantaget är bedömningen ändå att måluppfyllelsen säkerställs inom 

kunskapsformen. 

 

Bedömargruppens menar att det finns ett löpande jämställdhetsarbete vid lärosätet, men att det finns 

en förbättringspotential när det gäller att förtydliga hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, 

kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

Ett jämställdhetsperspektiv behandlas i forskarutbildningen inom ramen för en introduktionskurs för 

nyantagna doktorander, men i övrigt finner bedömargruppen få sådana inslag i utbildningen. 

Intervjuerna visar dock att det finns en medvetenhet om dessa frågor. 

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas på ett tillfredsställande sätt. Lärandemålen finns i 

den allmänna studieplanen, och i den individuella studieplanen operationaliseras dessa. För att säkra 

kvaliteten på avhandlingsarbetet finns ett antal kontrollstationer där de viktigaste är att doktoranderna 

skriver sammanläggningsavhandlingar, vilket innebär att artiklarna granskas externt, samt att man 

före licentiat- och doktorsexamen har slutseminarium med en extern granskare. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande. 

 

Doktoranderna finns representerade i alla kollegialt sammansatta organ, vilket möjliggör att deras 

åsikter och synpunkter kan föras fram till berörda parter. Detta säkerställer även att doktoranderna får 

ta del av information som berör dem och är därför i förlängningen en del av de processer som 

utvecklar utbildningen. 

 

En viktig del av doktorandens utbildningsmiljö är det doktorandforum som sammankallas två gånger 

per termin där aktuella doktorandfrågor diskuteras, till exempel doktoranders psykosociala situation. 

Doktorandforumet fungerar också som kamratstöd. I anknytning till doktorandforumet organiserar 

institutionen ett handledarforum, där olika frågor om handledning och forskarutbildning diskuteras 

gemensamt av alla handledare. Vid behov har handledarforumet och doktorandforumet haft 

gemensamma möten för att diskutera olika aktuella frågor, inklusive psykosociala frågor. 

 

På individnivå har doktoranderna stort inflytande över hur den egna forskarutbildningen ska utformas. 

Detta sker i dialog med handledaren och dokumenteras i den individuella studieplanen. Intervjuer 

med doktorander bekräftar denna bild. 
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Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 

Ytterst ansvarig för doktorandernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö är institutionens prefekt. 

Prefekt, FU-ansvariga, en doktorandrepresentant och forskarutbildningsadministratör har varje månad 

ett möte för att diskutera forskarutbildningsfrågor. Doktorandrepresentationen roterar mellan olika 

doktorander på institutionen. Alla doktorander har arbetsplats, bärbar dator, tillgänglighet till bibliotek 

med en mycket omfattande litteraturdatabas. Doktoranderna har också tillgång till samma 

stödfunktioner som andra anställda, exempelvis personalhälsovård. Doktoranders psykosociala 

situation diskuteras i utvecklingssamtal med ämnesansvarig samt genom en mer systematisk 

utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön på fakultetsnivå. Vid lärosätet finns gemensamma 

riktlinjer för hur handledarbyten ska hanteras. 

 

På institutionen har det genomförts psykosociala skyddsronder i form av en enkät vartannat år sedan 

2010, med nästan 100 procents svarsfrekvens. I dessa enkäter framkom att de flesta trivs och tycker 

att arbetsmiljön generellt är mycket bra på avdelningen. Men också att det finns vissa områden som 

kan förbättras, som att minska stress och ge tydligare feedback på utfört arbete. Sedan 2018 finns en 

gemensam enkät för hela lärosätet. Eftersom det inte går att särskilja doktoranderna i dessa enkäter, 

kommer ytterligare en enkät att riktas särskilt till dem under hösten 2018. 

 

Institutionen planerar att genomföra en workshop under hösten om normer och värderingar samt 

arbeta vidare med seminarier om stress och stresshantering. Vid universitetet finns en väl formulerad 

process för rehabilitering vid sjukskrivning för doktorander. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att doktoranderna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande samt att utbildningen säkerställer en god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. Det är positivt att lärosätet gör enkäter som riktar sig direkt 

till doktoranderna. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin. 

 

Doktoranderna tränas för en fortsatt karriär inom universitetet genom att de får möjlighet att delta i 

undervisning och har möjlighet att gå kurser i pedagogik. Ett annat exempel är att de doktorander 

som visar intresse för en akademisk karriär kan delta i skrivandet av projektansökningar. 

 

Doktoranderna har en naturlig koppling till arbetslivet utanför universitetet genom att alla doktorander 

i sina projekt samverkar med antingen näringsliv, offentlig sektor, myndigheter eller andra 

organisationer. De har också möjlighet att utnyttja de externa nätverk som finns knutna till 

handledargruppen. 

 

I slutet av sin utbildning har doktoranden ett karriärsamtal med den avdelningsansvariga eller 
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huvudhandledaren. Utifrån doktorandens önskemål hjälper forskargruppen doktoranden att komma 

vidare via kontakter eller ansöka om en tjänst vid universitetet. Under sin utbildningstid träffar 

doktoranderna alumner som vet vad doktorandernas utbildning innebär och jobbar med de frågor som 

är relevanta för utbildningen. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet både inom och 

utanför akademin. Det är positivt att det utförs karriärsamtal med doktoranderna, och att de 

doktorander som visar intresse för en akademisk karriär kan delta i skrivandet av projektansökningar. 

 

Samlat omdöme: Hög kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Bedömningsområdet Förutsättningar är tillfredsställande. Tillgången till handledare både numerärt 

och kompetensmässigt svarar väl mot doktorandgruppens storlek och sammansättning. 

Doktoranderna har även tillgång till olika nätverk och tre forskarskolor. Miljön skulle kunna utvecklas 

ytterligare genom samordning med utbildningen i Helsingborg. Bedömargruppen anser också att 

lärosätet bör utveckla strategier för att ytterligare involvera industridoktorander i 

forskarutbildningsmiljöns aktiviteter. 

 

När det gäller bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat anser bedömargruppen 

att den beskrivna kursstrukturen skapar förutsättningar för bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. De individuella studieplanerna 

bekräftar att de forskarstuderande valt sina kurser på ett sätt som stärker denna bild. 

Bedömargruppen menar samtidigt att utbildningen skulle kunna förbättras ytterligare genom en 

stramare kursstruktur, där vetenskapsteori och forskningsetik säkras genom att de är obligatoriska 

och där det även beaktas att examensmålen för licentiatexamen säkras. 

 

Bedömningen är vidare att forskarutbildningen säkerställer måluppfyllelse inom kunskapsformen 

färdighet och förmåga. Vid intervjuerna framkom dock att doktorandernas deltagande i 

grundutbildningen är av begränsad omfattning samt att de så kallade industridoktoranderna inte deltar 

alls. Här ser bedömargruppen en utvecklingspotential. 

 

Frågor om vetenskaplig redlighet och etiska överväganden är något som enligt den allmänna 

studieplanen ska ingå i utbildningen. Det ingår till exempel i kursen Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. I flera av de insända individuella studieplanerna saknas det däremot kurser i 

vetenskapsteori eller forskningsetik. Bedömargruppen anser att forskningsetik och vetenskapsteori 

bör tydliggöras genom att markeras som obligatoriska inslag, där man även beaktar att lärandemålen 

för licentiatexamen uppfylls. Sammantaget är bedömningen ändå att måluppfyllelsen säkerställs inom 

kunskapsformen. 

 

Bedömargruppen menar att det finns ett löpande jämställdhetsarbete vid lärosätet, men att det finns 

en förbättringspotential när det gäller att förtydliga hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, 

kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 
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Ett jämställdhetsperspektiv behandlas i forskarutbildningen inom ramen för en introduktionskurs för 

nyantagna doktorander, men i övrigt finner bedömargruppen få sådana inslag i utbildningen. 

Intervjuerna visar dock att det finns en medvetenhet om dessa frågor. 

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas på ett tillfredsställande sätt. Lärandemålen finns i 

den allmänna studieplanen, och i den individuella studieplanen operationaliseras dessa. För att säkra 

kvaliteten på avhandlingsarbetet finns ett antal kontrollstationer där de viktigaste är att doktoranderna 

skriver sammanläggningsavhandlingar, vilket innebär att artiklarna granskas externt, samt att man 

före licentiat- och doktorsexamen har slutseminarium med en extern granskare. 

 

Bedömningsområdet Doktorandperspektiv är väl tillgodosett. Det är positivt att lärosätet gör enkäter 

som riktar sig direkt till doktoranderna. 

 

Även bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan är tillfredsställande. Det är positivt att det utförs 

karriärsamtal med doktoranderna, och att de doktorander som visar intresse för en akademisk karriär 

kan delta i skrivandet av projektansökningar. 
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Lärosäte 

Lunds universitet 

Forskarutbildningsämne 

Maskinelement -  licentiat- och 

doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4412 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens volym, innehåll 

och genomförande på kort och lång sikt. 

 

Ämnet maskinelement saknar anställda lärare inom det berörda ämnet, det vill säga möjliga 

handledare. Den enda inskrivna doktoranden handleds av en professor från ämnet industriell 

produktion, en professor från mekanik och en teknologie licentiat från industrin. Bedömningen som 

bedömargruppen gör är att bara industrirepresentanten har helt adekvat kompetens för ämnet 

maskinelement, även om den akademiska kompetensen för övriga handledare inte betvivlas. Det 

finns planer på att återbesätta en professur och ett lektorat, men det är inte möjligt att beakta i 

bedömargruppens arbete hur detta framskrider eller om det kan innebära en återuppbyggnad av 

ämnet. Bedömargruppen anser att rekryteringarna förvisso är en förutsättning för att på lång sikt 

säkerställa vetenskaplig och pedagogisk kompetens inom ämnet maskinelement, men det råder inte 

något tvivel om att det i dagsläget helt saknas handledare och lärare i ämnet, trots att behovet också 

är mycket litet med bara en inskriven doktorand. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har inte en sådan kvalitet och 

omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker inte med det omgivande 

samhället nationellt eller internationellt. 

 

Det finns i dag ingen existerande forskarutbildningsmiljö i ämnet. Forskarutbildningsämnet finns inom 

en institution som täcker upp för att den enda inskrivna doktoranden har en miljö som svarar för en 

tillräckligt god forskarutbildning, men självvärderingen visar inte tydligt på att miljön säkerställer en 

stabilt hög kvalitet. Lärosätet hänvisar i sin redogörelse av miljön till en historik och en vision, vilket 

bedömargruppen inte anser är tillräckligt för att göra någon annan bedömning än att 

forskarutbildningsmiljön är av låg kvalitet. Bedömargruppen anser att intervjuerna visar att situationen 

är en mycket temporär lösning för den inskrivna doktoranden, men att forskningen inom ämnet i den 

aktuella miljön är i det närmaste obefintlig. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Inte tillfredsställande 

 

Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet Förutsättningar är att det inte är 

tillfredsställande. Det finns inget lärarkollegium med adekvat kompetens för handledning och 

forskarutbildningsmiljön är obefintlig. Knappt någon forskning sker inom ämnet för 

forskarutbildningen. 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen inte säkerställer att mål som rör kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet uppnås. I självvärderingen beskrivs närliggande ämnens praktik (mekanisk 

teknologi och verktygsmaskiner samt mekanik), som verkar vara fungerande miljöer, men 

bedömargruppen kan inte se att de säkerställer detsamma för det aktuella ämnet. Självvärderingen 

ger en förtjänstfull beskrivning av vilka komponenter som påverkar kompetensen hos en doktor och 

beskrivningar av hur just bredden i ett ämne skapas, till exempel genom doktorandernas deltagande i 

konferenser, delaktighet i undervisning och samverkan med industrin. Det finns en rad aktiviteter som 

dessa ämnen föreskriver som gagnar att mål om kunskap och förståelse uppnås, t.ex. deltagande i 

seminarier, egna publikationer samt att formulera projektansökningar och delta i granskningsarbete 

av andras publikationer m.m. Men det finns inget i självvärderingen som kan övertyga 

bedömargruppen om att detta även gäller för forskarutbildningsämnet maskinelement. Det stärks inte 

heller av intervjuerna. 

 

Vid institutionen som ansvarar för ämnet maskinelement används den individuella studieplanen för att 

säkerställa progression, särskilt med avseende på tagna kurspoäng och publicerade artiklar. Det finns 

också en koppling till lönestegen i den individuella studieplanen. Detta gäller också för den inskrivna 

doktoranden i forskarutbildningen. Loggboken som hör till den individuella studieplanen och som 

tydliggör målen enligt högskoleförordningen, aktiviteter och ansvariga bedöms vara en god struktur 

för uppföljning av mål. 

 

Självvärderingen beskriver en lovande struktur av kurser för doktorander i de ämnen som finns på 

institutionen där forskarutbildningsämnet ligger. Den beskrivna strukturen borgar för kunskap inom 

ämnets bredd, inom vetenskaplig metodik och vetenskapligt skrivande och ger också en 

spetskompetens kopplat till doktorandens specifika projekt. Men bedömargruppen menar att även om 

det är sannolikt att den i dag rådande kursstrukturen gäller för den inskrivna doktoranden, och 

därmed för det bedömda forskarutbildningsämnet, så kan det inte säkerställas. Intervjuerna visar 

dessutom att bara en kort introduktion till forskarstudier på lärosätet är obligatorisk; i övrigt är alla 

kurser valfria. Intervjuerna visar också att det finns olika uppfattningar om hur många kurspoäng som 

ingår i forskarutbildningen. Bedömargruppen rekommenderar att ett visst mått av kurser är 

obligatoriska för att säkerställa bredden inom bland annat metodik. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar inte förutsättningar för att så väl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 
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Självvärderingen refererar till största del till närliggande ämnen, som mekanisk teknologi, 

verktygsmaskiner och mekanik, men det finns inget i självvärderingen som borgar för att det som 

nämns för närliggande ämnen också gäller för forskarutbildningen i maskinelement. Vad som gäller 

för den inskrivna doktoranden förblir oklart. Självvärderingen beskriver också flera principer för hur 

målen färdighet och förmåga uppnås, men dessa principer bedöms inte i dagsläget gälla för aktuellt 

ämne. Intervjuerna ändrar inte på denna bild. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har inte 

nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Självvärderingen refererar till största del till närliggande ämnen (mekanisk teknologi och 

verktygsmaskiner samt mekanik), men det finns inget i självvärderingen som borgar för att detta 

skulle gälla för forskarutbildningen i maskinelement. Vad som gäller för den inskrivna doktoranden 

förblir oklart. Intervjuerna ändrar inte på denna bild. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras inte 

i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

 

Självvärderingen refererar till största del till närliggande ämnen (mekanisk teknologi och 

verktygsmaskiner samt mekanik), men det finns inget i självvärderingen som borgar för att detta 

skulle gälla för forskarutbildningen i maskinelement. Vad som gäller för den inskrivna doktoranden 

förblir oklart. Det framgår i självvärderingen att könsbalansen i den provisoriska handledningsgruppen 

har en dominans av kvinnor, och i en för övrigt mansdominerad miljö är det troligtvis inte ett problem. 

Det är bara numerär balans mellan kön som tas upp som en faktor av jämställdhet och inte andra 

faktorer som klimat och kultur i forskarmiljön. Det är mycket positivt att det finns en handlingsplan på 

institutionen för att komma till rätta med snedrekrytering av kvinnliga doktorander. Intervjuerna visar 

också att frågan tas på största allvar, men det är fortfarande ensidigt behandlat med enbart ett 

kvantitativt perspektiv och inte också ur ett kvalitativt perspektiv. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs inte upp systematiskt. Resultat av uppföljningen omsätts inte i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker inte till relevanta intressenter. 

 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid, bland annat 

genom att det finns en koppling till lönestege och individuell studieplan. Att följa lönestegen används 

som en drivkraft för doktorander för att säkerställa progressionen i den egna forskarutbildningen, 

medan den formella användningen av studieplanen med koppling till både kurser och publikationer 

fungerar som en mekanism för att säkerställa samtliga doktoranders progression i 
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forskarutbildningen. Det framgår inte om man i forskarutbildningsämnet tycker att den individuella 

studieplanen är tillräcklig för att verka för att utbildningen genomförs inom planerad tid. I stor 

utsträckning refererar självvärderingen till närliggande ämnen (mekanisk teknologi och 

verktygsmaskiner samt mekanik), men det finns inget i självvärderingen som borgar för att detta 

skulle gälla även för forskarutbildningen i maskinelement. Vad som gäller för den inskrivne 

doktoranden i maskinelement förblir därför oklart. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Inte tillfredsställande. 

 

Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är 

att det inte är tillfredsställande. Det finns i dag i det närmsta inga formella strukturer eller processer för 

att säkerställa att forskarutbildningens mål inom de tre kunskapsformerna uppfylls. Individuell 

studieplan tillämpas på institutionen för uppföljning och återkoppling, vilket är den enda mekanismen 

för att mäta måluppfyllelse. I övrigt finns inga relevanta beskrivningar över hur måluppfyllelse säkras. 

 

Det finns inte heller en relevant beskrivning av hur man säkerställer en jämställd miljö. Den numerära 

balansen mellan kvinnor och män i den provisoriska handledargruppen har en kvinnodominans, vilket 

lämnas okommenterat. Klimat och kultur i förhållande till jämställdhet kommenteras inte heller. 

 

Självvärderingen innehåller ingen specifik information om hur uppföljning, åtgärder och återkoppling 

hanteras inom forskarutbildningsämnet. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges inte möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att 

utveckla utbildningens innehåll och genomförande. 

 

Självvärderingen beskriver inte hur doktorander inom maskinelement får inflytande över sin 

forskarutbildning, utan bedömargruppen hänvisas till att bedöma närliggande ämnen. När det gäller 

doktorandinflytande finns det viss relevans i att hänvisa till strukturen på institutionen som inkluderar 

flera forskarutbildningsämnen, eftersom processer och rutiner för doktorandinflytande inte behöver 

vara ämnesspecifika. Självvärderingen beskriver att doktorander har inflytande i alla organ på Lunds 

universitet, men preciserar inte hur doktorander i ämnena på institutionen specifikt får möjlighet till 

detta inflytande. Bedömargruppens tolkning utifrån självvärderingen är att det finns ett doktorandråd 

som involverar alla doktorander. Ordförande för doktorandrådet för en kontinuerlig dialog med 

ledningen på institutionen. Det framgår däremot inte om detta är på initiativ av doktoranderna eller om 

det finns en formell process för det. Det senare vore önskvärt. Den beskrivning som självvärderingen 

tillhandahåller av doktorandernas arbetssituation ger inte en tillräckligt konkret beskrivning för att 

bedöma doktorandernas inflytande över sin utbildning.  

 

Utbildningen säkerställer inte en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 

Bedömargruppen tror sig kunna bedöma att den fysiska arbetsmiljön för forskarutbildningen är 

tillräckligt bra, eftersom man finns i moderna lokaler med en medvetenhet om krav på den fysiska 

arbetsplatsen. Men den psykosociala arbetsmiljön kan ifrågasättas. Det baseras främst på att 

forskarutbildningen i det närmsta är obefintlig med avsaknad av handledning och doktorandkollegor. 

Däremot finns det doktorandkollegor inom närliggande ämnen som väger upp en del av det som 
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saknas i den forskarutbildning som bedömningen avser. För en eventuell återuppbyggnad av ämnet 

är det en styrka att doktorandmiljön inte ses som en fråga som är enskild för ett ämne, utan att det 

finns ett ansvar för detta på institutionen. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Inte tillfredsställande 

 

Doktorander på institutionen är delaktiga i beslutsorgan som är gemensamma för lärosätet. Men det 

framgår inte av självvärderingen hur doktorander inom ämnet kan få inflytande i dessa organ, och det 

är otydligt hur doktorander påverkar forskarutbildningen. För den här specifika forskarutbildningen är 

det dessutom mycket otydligt, eftersom den för närvarande beskrivs i marginell utsträckning och det 

saknas både en forskarmiljö och ett lärarkollegium med adekvat kompetens i ämnet. Den fysiska 

miljön nämns inte i självvärderingen. Bedömargruppen sluter sig till att den psykosociala arbetsmiljön 

inte är tillfredsställande, eftersom den är i det närmaste obefintlig. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är inte utformad och genomförs inte på ett sådant sätt att 

den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl 

inom som utanför akademin. 

 

Den enda doktorand som är inskriven i forskarutbildningen deltar i undervisning i ämnet och 

tillskansar sig på så sätt kvalifikationer som är värdefulla för fortsatt arbetsliv, både inom akademin 

och i näringslivet. Det framgår däremot varken av intervjuer eller självvärdering om detta är ett aktivt 

val för att utveckla doktoranden och därmed en del av forskarutbildningen, eller om det finns andra 

skäl för doktorandens deltagande i undervisning. Deltagandet har också skett i en större omfattning är 

vad som är lämpligt för att genomföra utbildningen på utsatt tid. Självvärderingen beskriver att 

doktorander förbereds för sitt arbetsliv genom en bred samverkan mellan akademi och industri. 

Bedömargruppen anser att det är en för snäv beskrivning av vad som ger en god beredskap för 

arbetslivet både inom och utanför akademin. Dels är det ett påstående som skulle behöva 

exemplifieras (Vad är en bred samverkan?), dels ger samverkan i sig inte självklart en förberedelse 

för näringslivet för doktorander. Bedömargruppen anser att forskarutbildningen uppvisar tydliga 

svagheter inom detta område. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Inte tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att det saknas systematik och genomtänkt struktur i utbildningen för att skapa 

goda förutsättningar för doktorandernas fortsatta arbetsliv eller beredskap för att möta förändringar i 

arbetslivet. 
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Samlat omdöme: Ifrågasatt kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt. 

 

Det finns dagsläget ingen egentlig forskarutbildning i ämnet maskinelement på lärosätet. För alla de 

delar som säkerställer att de olika målen för forskarutbildningen kan nås är bristerna stora och det går 

inte att sluta sig till att den struktur som finns på institutionen som förestår ämnet är tillräcklig för att 

täcka upp för bristerna i forskarutbildningen. 

 

Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet Förutsättningar är att det inte är 

tillfredsställande. Det finns inget lärarkollegium med adekvat kompetens för handledning och 

forskarutbildningsmiljön är obefintlig. Knappt någon forskning sker inom ämnet för 

forskarutbildningen. 

 

Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är 

att det inte är tillfredsställande. Det finns i dag i det närmsta inga formella strukturer eller processer för 

att säkerställa att forskarutbildningens olika mål inom de tre kunskapsformerna uppfylls. Individuell 

studieplan tillämpas på institutionen för uppföljning och återkoppling, vilket är den enda mekanismen 

för att mäta måluppfyllelse. I övrigt finns inga relevanta beskrivningar över hur måluppfyllelse sker. 

 

Det finns inte heller en relevant beskrivning av hur man säkerställer en jämställd miljö. Den numerära 

balansen mellan kvinnor och män i den provisoriska handledargruppen har en kvinnodominans, vilket 

lämnas okommenterat. Klimat och kultur i förhållande till jämställdhet kommenteras inte heller. 

 

Självvärderingen innehåller ingen specifik information om hur uppföljning, åtgärder och återkoppling 

hanteras inom forskarutbildningsämnet. 

 

Doktorander på institutionen är delaktiga i beslutsorgan som är gemensamma för lärosätet. Det 

framgår däremot inte av självvärderingen hur doktorander inom ämnet kan få inflytande i dessa organ 

och det är otydligt hur doktorander påverkar forskarutbildningen. För den här specifika 

forskarutbildningen är det dessutom mycket otydligt, eftersom den för närvarande beskrivs i marginell 

utsträckning och det saknas både en forskarmiljö och ett lärarkollegium med adekvat kompetens i 

ämnet. Den fysiska miljön benämns inte i självvärderingen. Bedömargruppen sluter sig till att den 

psykosociala arbetsmiljön inte är tillfredsställande, eftersom den är i det närmsta obefintlig. 

 

Bedömargruppen anser att det saknas systematik och en genomtänkt struktur, för att skapa goda 

förutsättningar för doktorandernas fortsatta arbetsliv eller skapa beredskap för att möta förändringar i 

arbetslivet. 
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Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt. 

 

Av självvärderingen framgår att forskarutbildningen har en aktiv forskarstuderande med en redovisad 

aktivitetsgrad om 50 procent. Under de senaste fyra åren har tre doktorander avlagt doktorsexamen 

inom ämnet. De handledarresurser som självvärderingen redovisar omfattar fyra tillsvidareanställda 

och en meriteringsanställning (samtliga heltidsanställda) samt en visstidsanställning om 15 procent 

(adjungerad lektor). Av de tillsvidareanställda är två professorer (en inom ämnet maskinkonstruktion 

och en inom ämnet industridesign) samt en docent och en lektor inom maskinkonstruktion. 

 

Ålderssammansättningen på handledargruppen visar på en jämn fördelning.  Eftersom 

huvudhandledarkompetens finns bland yngre kollegor pekar det inte på några problem när det gäller 

kontinuiteten. Sammantaget bedöms handledarresurserna som tillräckliga för att hantera en 

doktorandvolym större än vad ämnet omfattar i dagsläget. Tillgången på handledare bedöms som 

god också ur ett långsiktigt perspektiv.  

 

Den allmänna studieplanen beskriver att ämnet maskinkonstruktion består av framtagning av nya 

procedurer, metoder och teknik för effektivisering av produktutveckling och konstruktionsprocesser. 

Självvärderingen beskriver tre forskningsinriktningar: konstruktionsmetodik, konstruktiv 

produktutformning och datorbaserade hjälpmedel för konstruktionsanalys. Handledargruppens 

forskningsaktivitet ligger inom området utifrån de bifogade publikationslistorna och vid intervjun 

klargjordes att forskningsaktiviteten hos de seniora forskarna är rimlig. 

 

Av självvärderingen framgår att lärosätet erbjuder pedagogisk kompetensutveckling och samtliga 

tillsvidareanställda seniora forskare har följt någon docent- eller handledarkurs. Bedömargruppen 

ställer sig ändå tveksam till att den pedagogiska kompetensen kan vidmakthållas hos hela 

handledarkollegiet, på grund av det låga antalet doktorander som finns för närvarande och som har 

funnits under lång tid. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har inte en sådan kvalitet och 

omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 

 

Enligt självvärderingen har forskarutbildningsämnet vid lärosätet en lång tradition och den första 

doktoranden avlade sin licentiatexamen 1969. Antalet forskarstuderande är i nuläget en aktiv 

doktorand, antagen till forskarutbildningen 2006 och med en paus i forskarstudierna mellan 2011 och 

2014, med en aktivitetsgrad på 50 procent. Självvärderingen beskriver det låga antalet doktorander 
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som en utmaning, vilket bekräftas vid intervjuerna. Under de senaste fyra åren har tre doktorander 

avlagt doktorsexamen inom ämnet. De hade varit antagna till forskarutbildningen under 18, 4 

respektive 10 år, vilket måste anses som en låg aktivitetsgrad inom forskarutbildningen, särskilt med 

tanke på att ämnet har varit etablerat i mer än 50 år. En så pass låg aktivitetsgrad hos tre av fyra 

forskarstuderande under så många år anser bedömargruppen vara anmärkningsvärd och intrycket är 

att det från ämnets sida verkar saknas en hållbar struktur och långsiktig strategi för 

forskarutbildningen. 

 

Sedan 2011 har ingen ny doktorand antagits, bortsett från den nu aktiva doktoranden som återantogs 

efter en paus mellan 2011 och 2014, och omfattningen av den forskning som bedrivs inom 

forskargruppen beskrivs i självvärderingen kortfattat som att externa medel inte har varit tillräckliga för 

att fullt ut finansiera en doktorand under tre år, vilket bekräftas vid intervjuerna. Bedömargruppen 

menar att så få doktorander under så lång tidsperiod, inom ett ämnesområde med den ämnesbredd 

som maskinkonstruktion utger sig för att ha, inte ger de förutsättningar som krävs för att vidmakthålla 

och utveckla forskarutbildningen generellt och handledningskompetensen specifikt.  

 

Självvärderingen beskriver ingen strukturerad handledning inom forskarutbildningen och vid 

intervjuerna framgår att ett stort ansvar vilar på den enskilda doktoranden att be om kontinuerligt 

handledningsstöd förutom de kvartalsvisa mötena med huvudhandledaren. Bedömargruppen ställer 

sig frågande till att de utbildningsmässiga förutsättningarna finns oberoende av doktorand. 

 

Samtidigt framgår av självvärderingen att handledarna försöker främja att doktoranden samverkar 

med andra doktorander både inom institutionen och inom nationella forskarskolor. Likaså framgår det 

av självvärderingen att alla doktorander får möjlighet att delta i en första konferens utan 

presentationskrav, för att bygga upp egen erfarenhet och nätverk, vilket bedömargruppen ser positivt 

på. 

 

Flera samverkansformer både med internationella och nationella parter finns beskrivet i 

självvärderingen. Forskargruppen deltar på olika konferenser och har samarbeten med utländska 

universitet, där doktorander erbjuds att vistas under del av sin utbildningstid. Flera exempel på 

gästforskare finns beskrivna i självvärderingen, och avdelningen är också del i europeiska 

utbytesprojekt. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Inte tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att tillgången till handledare numerärt just nu svarar mot doktorandgruppens 

storlek och sammansättning. Bedömargruppen menar dessutom att den vetenskapliga kompetensen 

hos handledargruppen ligger i linje med ämnet. 

 

Bedömargruppen anser däremot att forskarutbildningsmiljön inte är tillfredsställande. Kvaliteten på 

den forskning som bedrivs i miljön bedöms som tillfredsställande, men bedömningen är att det saknas 

en hållbar struktur och långsiktig strategi för forskarutbildningen, vilket kommer till uttryck i en 

ostrukturerad handledning som inte ger de utbildningsmässiga förutsättningarna som krävs för att alla 

doktoranders behov ska tillgodoses. Bedömargruppen anser också att omfattningen av 

forskarutbildningen kan ifrågasättas, eftersom bara en halvtidsdoktorand finns i miljön. 

Bedömargruppen menar att de utbildningsmässiga förutsättningarna inte är uppfyllda, eftersom 
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forskarutbildningen under en längre tid har haft få doktorander med lång genomströmningstid, vilket 

inte ger de förutsättningar som krävs för att vidmakthålla och utveckla forskarutbildningen och 

handledningskompetensen.  

 

Samverkan med det omgivande samhället bedöms fungera väl, både nationellt och internationellt. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik.  

 

Av självvärderingen framgår att forskarutbildningen är utformad så att kunskapsmålet uppnås genom 

kursdelen för forskarutbildningen. Kursdelen är indelad i fyra block som ger breda kunskaper i 

forskarutbildningsämnet och i dess vetenskapliga metoder. För både licentiat- och doktorsexamen 

krävs, enligt den allmänna studieplanen, att kurser om minst 15 hp ska vara inom forskningsmetodik 

och vetenskapsteori samt att kurser om minst 30 hp ska vara inom blocket Fördjupning inom 

konstruktionsteknik. För licentiatexamen krävs kurser om minst 50 hp och för doktorsexamen minst 

80 hp. Dessutom finns utrymme om 5 hp för licentiatexamen och 35 hp för doktorsexamen att kunna 

förläggas inom blocken Fördjupning inom del av ämnet och Breddning. Kurserna inom dessa block 

ska enligt den allmänna studieplanen väljas så att examensmålen uppnås. Bedömargruppen ser 

positivt på upplägget och menar att det är tydligt och ger förutsättningar för att måluppfyllelsen kan 

nås. 

 

Av självvärderingen framgår att institutionen erbjuder ett antal kurser som doktorander kan välja 

mellan, vilket bekräftas vid intervjun. Dessutom erbjuds ett antal lärosätesgemensamma kurser och 

möjligheten att delta i sommarskolor och kurser som anordnas av forskarskolor, som Forskarskolan 

Produktion 2030. 

 

Enligt självvärderingen och intervjuerna får doktorander möjlighet att delta i konferenser även om de 

inte presenterar någon artikel, för att därigenom få möjlighet att bredda sig inom ämnet. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

Enligt självvärderingen får doktorander förutsättningar att nå målet att planera och bedriva forskning 

med adekvata metoder genom diskussion och planering av forskningsstudierna vid 

handledningsträffarna. Detta dokumenteras i de individuella studieplanerna som varje år följs upp, 

vilket antas säkra måluppfyllelsen. Vidare erbjuder lärosätet kurser inom projektledning i forsknings- 

och utvecklingsprojekt, vilka kan ingå i kursdelen enligt den allmänna studieplanen. Det är däremot 
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inte tydligt utifrån självvärderingen eller intervjuerna hur upplägget säkrar att alla doktorander uppnår 

förmågan att bedriva forskning och genomföra uppgifter inom givna tidsramar, bland annat med tanke 

på den långa genomströmningstiden. Detta anser bedömargruppen vara ett förbättringsområde. 

 

Av självvärderingen framgår att lärosätet erbjuder ett antal kurser inom vetenskaplig kommunikation, 

som kan ingå i kursdelen enligt den allmänna studieplanen. Av den allmänna studieplanen framgår att 

för licentiat- och doktorsexamen ska doktoranden ha presenterat minst två respektive fyra 

forskningsarbeten, som ger förutsättningar för att målet kan nås både för licentiat- och 

doktorsexamen. Enligt självvärderingen tränas doktorander i skriftlig kommunikation genom stöd från 

erfarna handledare genom att skriva publikationer, vilket bekräftas vid intervjuerna. Självvärderingen 

visar att det finns en brist när det gäller att skriva journalartiklar inom ämnesområdet, och anger som 

mål att andelen journalartiklar i förhållande till konferensartiklar ska öka för doktorander. 

 

Av självvärderingen framgår att delmålet att kommunicera med samhället i övrigt kan nås genom att 

det erbjuds en kurs, där populärvetenskaplig kommunikation ingår. Av självvärderingen och 

intervjuerna framgår också att forskningsgruppen är aktiv i samarbeten med företag under 

forskningsprojekten, vilket ger goda möjligheter för doktorander till träning att uttrycka sig förståeligt 

för personer som inte är direkt aktiva i forskning. Självvärderingen presenterar också flera exempel på 

när doktorander får möjlighet att presentera sig populärvetenskapligt vid olika evenemang, som öppet 

hus-dagar samt i tidningar och tv. 

 

Självvärderingen framhåller att delmålet förmåga att bidra till samhällets utveckling och stödja andras 

lärande nås dels genom att ämnet maskinkonstruktion är starkt kopplat till produktutveckling och 

innovation och därmed bidrar till industriell utveckling, dels genom att doktorander har möjlighet att 

delta i undervisning inom grundutbildningen vid institutionen. Doktorander kan delta som 

övningsassistenter, handledare av examensarbeten och föreläsare vid enstaka tillfällen i 

grundutbildningen, och enligt självvärderingen finns ett krav vid lärosätet att doktorander måste delta i 

en högskolepedagogisk introduktionskurs innan de får undervisa. Vid intervjun framhöll lärosätet även 

att kravet på att doktorander har presenterat sina forskningsresultat vid internationella konferenser 

bidrar till att säkra måluppfyllelsen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har inte 

nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Självvärderingen uppger att målet att visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt 

förmåga att göra forskningsetiska bedömningar är inbyggt i själva forskarutbildningsprocessen, och 

vid intervjuerna framhålls att detta säkras av kontakterna med handledaren. Självvärderingen 

hänvisar till att doktorander är ansvariga för sitt projekt och publicerar sig enligt ämnets egen etik, 

men det framgår inte hur doktorander får de grundläggande kunskaperna. Av självvärderingen 

framgår också att handledaren följer doktoranden närmare under början av forskarutbildningen och 

då bland annat stöttar vid publicering. Under senare delen av utbildningen får doktoranden komma 

med egna idéer, planera och arbeta mer självständigt, specifikt efter licentiatexamen, vilket det även 
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hänvisas till under intervjuerna. 

 

Självvärderingen visar att intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet tränas under 

utbildningen. Den beskriver också hur handledarna försöker förmedla att forskning skiljer sig från 

konsultarbete/teknikutveckling och att utbildningen därigenom hoppas att doktorander efter 

doktorsexamen självständigt ska kunna strategiskt planera framtida forskningsprojekt. 

Bedömargruppen anser att ett sådant angreppssätt inte är tillräckligt för att säkra måluppfyllelse, utan 

behöver systematiseras.  

 

Den allmänna studieplanen innehåller inga kurser i etik, och inga ytterligare moment som ger 

möjligheter för doktorander att träna sin förmåga att göra forskningsetiska bedömningar framkommer 

av självvärderingen eller intervjuerna. I självvärderingen och vid intervjuerna hänvisas till att det finns 

planer på en obligatorisk kurs i etik, vilket bedömargruppen ser positivt på. 

 

Uppfyllelse av delmålet att nå fördjupad insikt i vetenskapens roll i samhället och människors ansvar 

för hur den används berörs i självvärderingen genom att det hänvisas till att ämnet är tillämpat och att 

frågorna också diskuteras på grundutbildningsnivå. Eftersom behörigheten till forskarutbildningen inte 

särskilt innehåller kurser med de lärandemål som hänvisas till kan inte genomgången grundutbildning 

säkra lärandemålet, enligt bedömargruppen. Dessutom framgår det inte heller av självvärderingen 

eller intervjuerna hur doktorander får möjlighet till en fördjupad insikt och därmed måluppfyllelse. 

 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för denna kunskapsform som bristande. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras inte 

i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

 

Av självvärderingen framgår att lärosätet har policyer och riktlinjer för att beakta jämställdhetsfrågor, 

och självvärdering och intervjuer visar att det på institutionsnivå pågår ett aktivt arbete med 

jämställdhetsfrågor för alla anställda. Forskningsgruppen inom maskinkonstruktion består enbart av 

män, och av självvärderingen framgår att under hela ämnets livstid har det bara funnits en kvinnlig 

doktorand och för de utlysta doktorandtjänsterna har det inte funnits någon kvinnlig sökande sedan 

1990-talet. Av självvärderingen och intervjuerna framgår att ett antal olika initiativ har tagits och är 

planerade för att ändra på situationen, men dessa har hittills inte lyckats. Det framgår inte att någon 

analys gjorts av varför situationen ser ut som den gör, utan man hänvisar till ämnets historia och det 

låga antalet kvinnliga studerande på grundutbildningen vid lärosätet. Självvärderingen menar att fler 

kvinnliga grundutbildningsstudenter de två senaste åren genomför sina examensarbeten inom ämnet, 

men ämnet har inte tagit vara på möjligheten att därigenom försöka ändra på situationen i 

forskningsgruppen vilket är en brist. Bedömargruppen menar att eftersom rekryteringsunderlaget till 

forskarutbildningen är större än grundutbildningen inom ämnet vid lärosätet, så kan könsfördelningen 

inom grundutbildningen inte vara ett skäl till att situationen ser ut som den gör. 

 

I självvärderingen och intervjuerna pekas kurser ut som finns tillgängliga för doktorander och som 

introducerar jämställdhetsaspekter, men dessa kurser är inte obligatoriska. Vid intervjuerna hänvisas 

även till möjligheten att doktorander utifrån egna initiativ kan läsa kurser som behandlar jämställdhet, 

men det är inget som är formaliserat och därmed inte förankrat i utbildningen. 
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Av självvärderingen framgår inte tydligt hur handledningen fungerar oberoende av doktorand. 

Intervjuerna bekräftar att det inte finns ett strukturerat arbetssätt för hur handledningen ska fungera 

eftersom ett stort ansvar vilar på doktoranden. Bedömargruppen menar att detta får negativa 

konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Bedömargruppen menar att jämställdhetsperspektivet beaktas och kommuniceras i viss utsträckning, 

men att det inte är förankrat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs systematiskt upp. Resultat av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta intressenter. 

 

Av självvärderingen framgår att det vid lärosätet finns en övergripande struktur med riktlinjer för 

antagning av nya doktorander, forskarutbildningsstudierna och examination. Det framkommer 

däremot en otydlighet i vad som avses med de särskilda behörighetskraven enligt allmänna 

studieplanen och också i hur de efterlevs. 

 

Lärandemålen finns i den allmänna studieplanen, och i den individuella studieplanen framgår dessa 

tydligt. Det centrala dokumentet är den individuella studieplanen som uppdateras en gång per år. Av 

självvärderingen framgår att den individuella studieplanen uppdateras under ett handledningsmöte 

mellan doktoranden och handledaren. Sedan presenteras och diskuteras den vid ett formellt möte 

mellan doktoranden, huvudhandledaren och prefekten. 

 

Av självvärderingen framgår att man har identifierat en brist i att utlandsvistelser och karriärplanering 

inte finns med i den individuella studieplanen. Vidare har lärosätet identifierat en svaghet i 

hanteringen av den individuella studieplanen. I och med att denna inte behöver vara uppdaterad i den 

slutliga formen vid disputationen, saknas en slutdokumentation på att alla mål är uppfyllda. Av 

intervjuerna framkommer även att det råder en otydlighet i vilka examensmål som dokumenteras i 

den individuella studieplanen för licentiatexamen. 

 

Av självvärderingen framgår att disputationen kan föregås av ett slutseminarium med en opponent för 

att kontrollera mindre brister och träna på försvarandet av avhandlingen. Intervjuerna bekräftar att ett 

sådant slutseminarium är praxis men inte regel. Något ytterligare kontrollseminarium används inte 

under utbildningen. Licentiatuppsatsen diskuteras vid ett seminarium och examineras av en 

disputerad forskare med ämneskunskap utanför den egna forskargruppen. 

 

Av självvärderingen framgår att den allmänna studieplanen har justerats ett antal gånger för att 

utveckla utbildningen, och diskussioner pågår om ytterligare justeringar. Självvärderingen menar att 

de kurser som erbjuds doktorander genomgår justeringar, men det framgår inte på vilka grunder som 

förändringarna genomförs. Vid intervjuerna framkommer att kursvärderingar förekommer i vissa 

kurser, men inte alla. Det framkommer också att institutionen har en process med årliga uppföljningar 

av de individuella studieplanerna med ansvariga för forskarutbildningen där identifierade problem tas 

upp för omhändertagande. Bedömargruppen menar att forskarutbildningen i maskinkonstruktion har 

ett system där utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination systematiskt följs 
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upp och att åtgärder omhändertas. 

 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid. 

 

Av självvärderingen framgår att det finns en självinsikt i att utbildningen historiskt har haft långa 

genomströmningstider. I intervjun hänvisas till att det införts årliga möten för individuella studieplaner 

sedan 2012 för att förbättra situationen. I självvärderingen hävdas att vid nästa revidering av den 

allmänna studieplanen ska man öka kravet på publikationer, vilket lärosätet vid intervjun menar 

kommer att bidra till ett ökat fokus på forskningen utan att det påverkar studietiden i negativ riktning. 

Bedömargruppen bedömer att vissa initiativ har tagits från lärosätet för att verka för att doktorander 

genomför sin utbildning inom avsatt tid. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Inte tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att forskarutbildningen i maskinkonstruktion genom sin utformning, 

genomförande och examination säkerställer att doktorander visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. Även måluppfyllelsen inom 

kunskapsformen färdighet och förmåga bedöms som tillfredsställande. Lärosätet rekommenderas 

däremot att tydliggöra hur utbildningen säkrar att alla doktorander uppnår förmågan att bedriva 

forskning och genomföra uppgifter inom givna tidsramar, vilket är identifierat som ett 

utvecklingsområde. 

 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

som ej tillfredsställande. Bedömargruppen menar att förutsättningar finns för att doktorander vid 

doktorsexamen kan nå målet att visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet. Däremot 

ser bedömargruppen svagheter när det kommer till systematiken i hur doktorander förbereds för att 

självständigt kunna planera framtida forskningsprojekt. Bedömargruppen menar också att det saknas 

tydliga moment i utbildningen som säkerställer förmågan att göra etiska överväganden, liksom 

moment som säkerställer att alla doktorander når fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.  

 

Jämställdhet bedöms som ej tillfredsställande. Bedömargruppen menar att jämställdhetsperspektivet 

beaktas och kommuniceras i viss utsträckning, men att det inte är förankrat i utbildningens innehåll, 

utformning och genomförande.  

 

Bedömargruppen menar att forskarutbildningen i maskinkonstruktion har ett system där utbildningens 

innehåll, utformning, genomförande och examination systematiskt följs upp och omhändertas på ett 

tillfredsställande sätt. Bedömargruppen ser att lärosätet har tagit vissa initiativ för att verka för att 

doktorander genomför sin utbildning inom avsatt tid. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande. 

 

Enligt självvärderingen är doktorander representerade i alla organ som har formellt ansvar för 

forskarutbildningen. Detta sägs möjliggöra att deras åsikter och synpunkter kan föras fram och att 
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doktorander får ta del av information som berör utbildningen. 

 

Av självvärderingen framgår också att doktorander på individnivå har möjlighet till stort inflytande över 

hur den egna forskarutbildningen ska utformas, vilket bekräftas vid intervjuerna. Detta sker i dialog 

med handledaren och dokumenteras i den individuella studieplanen. Dessutom har doktorander 

möjligheten att ge återkoppling på och utvärdera forskarutbildningskurserna, vilket intervjuerna 

bekräftar sker på vissa av kurserna. Självvärderingen presenterar också ett viktigt moment för 

doktoranders återkoppling till utbildningsmiljön i form av det doktorandforum som sammankallas två 

gånger per termin. Frågor från doktorandforumet vidarebefordras till ett handledarforum, där olika 

frågor om handledning och forskarutbildning diskuteras gemensamt av alla handledare. Generellt 

uppfattar bedömargruppen det som ett bra moment, men en farhåga är att med ett litet antal 

doktorander i forskarutbildningsämnet, så kan inte anonymiteten säkerställas. 

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna. 

 

Av självvärderingen framgår att doktorander omfattas av lärosätets arbetsmiljöpolicy. Ett antal olika 

aktiviteter för att informera doktorander om deras rättigheter och skapa en transparent struktur 

redovisas. Vidare framgår att den fysiska arbetsmiljön är individuellt anpassad så långt det är möjligt 

efter den enskildes önskemål. Av självvärderingen framgår att arbetsmiljön för doktorander följs upp 

under hösten 2018 genom en enkät, vilket bekräftas av intervjun. En farhåga är att med en liten 

omfattning på forskarutbildningen, så blir anonymiteten ifrågasatt. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att doktorander får möjlighet att påverka utbildningen genom representation i 

olika organ. Det finns stora möjligheter att individuellt påverka sin utbildning så som den är utformad. 

Men eftersom doktorandgruppen är liten finns det en risk att anonymiteten i återkopplingen från 

doktorander uteblir. Bedömargruppen menar vidare att lärosätet har fungerande rutiner för att 

säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktorander. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom 

som utanför akademin. 

 

Av självvärderingen framgår att det finns stora kontaktytor mellan utbildningen och industrin. Det är 

tydligt att doktorander arbetar i samverkan med industrin. Det framgår även av självvärderingen att 

forskningsprojekten använder sig av fallstudier och intervjuer i industrin. Det finns stöd i 

publikationslistan för att flera publikationer är baserade på deltagande av företag, vilket är ett tecken 

på industrianknytning i forskningen. 

 

Flera anställda på institutionen har varit anställda i företag och det finns en god informell kontakt 

mellan forskargruppen och alumner från forskarutbildningen som gått vidare till externa anställningar. 

Bedömargruppen menar att förutsättningar för en god alumnverksamhet finns men att den i dag inte 

är systematisk, vilket är en möjlig förbättringsåtgärd. 
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Bedömargruppen saknar även en systematisk uppföljning av samverkan med näringslivet i den 

individuella studieplanen, vilket identifieras som ett möjligt utvecklingsområde. Det anges i 

självvärderingen att studenterna som avser fortsätta inom akademin deltar i ansökningar om 

finansiering. Intervjun bekräftar att så sker i vissa fall, men inte alltid. Detta är däremot inte angivet i 

den individuella studieplanen, vilket är en brist som också erkänns av lärosätet. 

 

I självvärderingen uppges det vara obligatoriskt med undervisning kopplat till forskarutbildningen. Det 

är bedömargruppens uppfattning att erfarenhet i undervisning är meriterande för en fortsatt 

akademisk karriär. Doktorander uppges delta i grundutbildningskurser till en omfattning av cirka 15-20 

procent av tjänsten, enligt självvärderingen. Bedömargruppen menar att undervisning även är en bra 

förberedelse för fortsatt arbete i näringslivet, bland annat genom förvärvad pedagogisk skicklighet. 

Det anges i självvärderingen att doktorander erbjuds deltagande i industriella mässor och det 

bekräftas vid intervjuerna att detta är vanligt förekommande. Doktorander deltar i internationella 

konferenser, vilket framgår av publikationslistan. 

 

Utifrån underlagen är det bedömargruppens uppfattning att utbildningen är utformad och genomförs 

på ett sådant sätt att den är användbar, och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i 

arbetslivet både inom och utanför akademin. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet både inom och 

utanför akademin. Ett identifierat utvecklingsområde är ett systematiskt arbete med 

alumnverksamhet. 

 

Samlat omdöme: Ifrågasatt kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt. 

 

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms sammantaget som ej tillfredsställande. 

Bedömargruppen menar att tillgången till handledare numerärt just nu svarar mot doktorandgruppens 

storlek och sammansättning, samt att den vetenskapliga kompetensen hos handledargruppen ligger i 

linje med ämnet. Bedömargruppen anser däremot att forskarutbildningsmiljön inte är tillfredsställande. 

Kvaliteten på den forskning som bedrivs i miljön bedöms som tillfredsställande, men bedömningen är 

att det saknas en hållbar struktur och långsiktig strategi för forskarutbildningen, vilket kommer till 

uttryck i en ostrukturerad handledning som inte ger de utbildningsmässiga förutsättningarna som 

krävs för att alla doktoranders behov ska tillgodoses. Bedömargruppen anser också att omfattningen 

av forskarutbildningen kan ifrågasättas, eftersom bara en halvtidsdoktorand finns i miljön. 

Bedömargruppen menar också att de utbildningsmässiga förutsättningarna inte är uppfyllda, eftersom 

forskarutbildningen under en längre tid har haft få doktorander med lång genomströmningstid. Det ger 

inte de förutsättningar som krävs för att vidmakthålla och utveckla forskarutbildningen och 

handledningskompetensen. Samverkan med det omgivande samhället fungerar dock väl, både 

nationellt och internationellt. 

 

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget som ej 

tillfredsställande. Bedömargruppen anser att forskarutbildningen i maskinkonstruktion genom sin 
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utformning, genomförande och examination säkerställer att doktorander visar bred kunskap och 

förståelse inom forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. Även måluppfyllelsen 

inom kunskapsformen färdighet och förmåga bedöms som tillfredsställande. Lärosätet 

rekommenderas ändå att tydliggöra hur utbildningen säkrar att alla doktorander uppnår förmågan att 

bedriva forskning och genomföra uppgifter inom givna tidsramar, vilket är identifierat som ett 

utvecklingsområde. 

 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

som ej tillfredsställande. Bedömargruppen menar att förutsättningar finns för att doktorander vid 

doktorsexamen kan nå målet att visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet. Men 

bedömargruppen ser svagheter när det kommer till systematiken i hur doktorander förbereds för att 

självständigt kunna planera framtida forskningsprojekt. Bedömargruppen menar också att det saknas 

tydliga moment i utbildningen som säkerställer förmågan att göra etiska överväganden och fördjupad 

insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar 

för hur den används.  

 

Jämställdhet bedöms som ej tillfredsställande. Bedömargruppen menar att jämställdhetsperspektivet 

beaktas och kommuniceras i viss utsträckning, men att det inte är förankrat i utbildningens innehåll, 

utformning och genomförande.  

 

Bedömargruppen menar att forskarutbildningen i maskinkonstruktion har ett system där utbildningen 

innehåll, utformning, genomförande och examination systematiskt följs upp och omhändertas på ett 

tillfredsställande sätt. Bedömargruppen ser att vissa initiativ har tagits från lärosätet för att verka för 

att doktorander genomför sin utbildning inom avsatt tid. 

 

Bedömningen är att doktorander har möjlighet att påverka utbildningen genom representation i olika 

organ. Vidare finns stora möjligheter att individuellt påverka sin utbildning så som den är utformad. 

Men eftersom doktorandgruppen är liten finns det en risk att anonymiteten i återkopplingen från 

doktorander uteblir. Bedömargruppen menar vidare att lärosätet har fungerande rutiner för att 

säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktorander. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet både inom och 

utanför akademin. Ett identifierat utvecklingsområde är ett systematiskt arbete med 

alumnverksamhet. 
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Lärosäte 

Lunds universitet 

Forskarutbildningsämne 

Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner -  

licentiat- och doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4415 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt. 

 

Det framgår av underlaget att det för närvarande finns 10 aktiva doktorander inom ämnet mekanisk 

teknologi och verktygsmaskiner och 17 seniora forskare fördelade på tre forskargrupper (2 kvinnor 

och 15 män) som kan vara stöd i doktorandernas utbildning och utveckling. Av dessa seniorer kan 

fem vara huvudhandledare eftersom de är docenter eller professorer. Detta ger en kvot på två 

doktorander per huvudhandledare, om huvudhandledningen av doktorander skulle vara jämnt 

fördelad, vilket den är inom en av forskargrupperna. 

 

Varje doktorand har förutom en huvudhandledare en disputerad bihandledare. Inom en av 

forskargrupperna kan doktoranderna välja ytterligare en bihandledare (eller mentor) om de så skulle 

önska. Detta kan vara en aktiv person från industrin som har anknytning till forskningsprojektet, eller 

en person inom akademin från ett annat utbildningsämne. På så sätt får doktoranderna möjlighet till 

olika perspektiv i sin forskarutbildning och god tillgång till handledning. 

 

En anpassning av antalet doktorander görs till antalet tillgängliga handledare, vilket numerärt 

garanterar tillräckliga handledarresurser. Handledarna bedöms både ha tid, bredd och djup inom de 

aktuella ämnena. Detta säkerställs genom att handledarna också har tid till egen forskning och kan 

vara med i utvecklingen av forskningsfronten. Däremot framgår det inte helt tydligt i underlaget hur 

många handledare varje doktorand har eller hur den faktiska fördelningen av doktorander mellan de 

tillgängliga huvud- och bihandledarna är. Huvudhandledarna kan också vara bihandledare ibland. De 

handleder därmed i snitt tre till fyra doktorander. Doktoranderna är också involverade i handledarnas 

forskning, vilket medför en balans för huvudhandledarna mellan egen forskning och undervisning 

även om de handleder flera doktorander. Enligt intervjun med ledningen framkom att två till max fyra 

doktorander per huvudhandledare är lämpligt. 

 

Hur ansvarsfördelningen och fördelningen med avseende på tjänstgöringstid mellan huvud- och 

bihandledare är i praktiken framgår inte tydligt i underlaget, samt hur samarbetet mellan huvud- och 

bihandledare är. Vid intervjuerna framkom att det inte finns några formella regler mellan huvud- och 

bihandledarnas insatser, utan det anses fungera bra med informell handledning vid behov. Däremot 

har huvudhandledaren alltid ansvaret och driver forskarutbildningen framåt. 

 

Inom forskarutbildningsämnet finns ett intresse av att handleda och en positiv grundsyn på 

handledning finns inom organisationen. Handledarna får möjlighet till kompetensutveckling genom att 

gå pedagogiska kurser och ledarskapsutbildningar. Det finns inga krav på fortbildning, så 

handledarna får välja själva om de vill vidareutbilda sig. För att vara huvudhandledare krävs att man 

har gått en docentkurs. Fortbildning och utveckling av personal planeras individuellt och fastställs i 

samband med prefektens utvecklingssamtal. Bedömargruppen rekommenderar att alla handledare 

går handledarutbildning till exempel vart tredje år. 
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Tillgänglighet till flera handledare samt god kompetens hos dessa både när det gäller den 

vetenskapliga och pedagogiska sidan borgar för god handledarkapacitet med hög kvalitet och bredd. 

Bihandledarnas förankring i industrin är också en god resurs. Det är också positivt att handledarna 

deltar i samma forskningsprojekt som sina doktorander och löpande har tid att svara på frågor och 

diskutera med doktoranderna när de har behov av detta. Handledningen är därmed oftast informell, 

och man diskuterar huvudsakligen forskningsprojektet, eftersom handledaren ofta både är handledare 

och projektledare. En till tre gånger per år bokar man mer formella handledarmöten när 

forskarutbildningens framskridande diskuteras och planeras. Prefekten har också ett 

utvecklingssamtal med doktoranderna varje år. 

 

Doktoranderna samarbetar med varandra i olika projekt eller om de har liknande frågor. Detta innebär 

att det finns en kritisk massa inom ämnet, vilket är positivt. 

 

Sammantaget finner bedömargruppen att personaltillgången är tillfredsställande. Antalet handledare 

och deras sammantagna vetenskapliga och pedagogiska kompetens är god. Den står i proportion till 

utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har en sådan kvalitet och omfattning 

att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 

 

I forskarutbildningsmiljön finns för närvarande tio doktorander inom det aktuella 

forskarutbildningsämnet vid institutionen för maskinteknologi. Dessutom finns ytterligare sex 

doktorander i institutionsmiljön som tillhör ett annat ämne. Vid ämnet finns för närvarande en 

industridoktorand. Detta innebär att det finns en god kritisk massa att samverka med för 

doktoranderna. Doktoranderna har doktorandtjänst med 80 procent forskarutbildning med forskning 

och 20 procent institutionstjänstgöring. 

 

Det finns 17 disputerade forskare med bred och ändamålsenlig kompetens knutna till ämnet, som kan 

vara huvud- respektive bihandledare för doktoranderna. Det är mycket få kvinnor både bland 

doktoranderna och handledarna. I miljön talas svenska, engelska och ryska. 

 

Miljön har goda resurser i form av personal, men också tillgång till mätutrustning och maskiner både 

inom lärosätet och ute i industrin dit doktoranderna ofta är knutna via externfinansierade 

forskningsprojekt. Detta medför att doktoranderna kan utföra självständigt experimentellt arbete som 

en del i sin forskning utan problem. Stor samverkan sker förutom inom institutionen också med andra 

universitetet, samhället och företag, vilket ger värdefulla kontakter för doktoranderna. Forskningen 

integreras alltså starkt med industrin redan under doktorandernas forskarutbildning, vilket visar på 

intresse för och behov av det de gör. 

 

Doktoranderna har möjlighet att delta och presentera sin forskning på olika internationella 

konferenser i ämnet, och det finns bra vetenskapliga tidskrifter att publicera i. Publiceringen är god 

både i vetenskapliga tidskrifter och inom ramen för konferenser. 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 96(129) 

Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

 

Ämnet ingår i Svenska Produktionsakademin och doktoranderna deltar i den nationella forskarskolan 

för produktion, vilket ger ett brett urval av valbara kurser. Genom forskarskolan kan de träffa 

doktorander och handledare vid andra lärosäten i ämnet. Nationella och internationella nätverk med 

olika grad av koppling till industrin bidrar sammantaget starkt till en gynnsam forskarutbildningsmiljö. 

 

Institutionen menar att grunden till en kvalitativ bra forskarutbildning är långsiktig finansiering, vilket 

ämnet anser sig lyckats ordna på ett framgångsrikt sätt genom närhet till forskarinfrastrukturer och 

nödvändig forskningsutrustning. Däremot anser sig ämnet ha låg basfinansiering och de externa 

forskningsanslagen innebär ofta kortvariga projekt (mindre än tre år). Problem finns med finansiering 

av långsiktiga doktorandprojekt (fem år). Detta medför att doktoranderna får arbeta inom flera olika 

projekt för att få ihop tillräckligt material till sin avhandling. Detta ger problem med att avhandlingens 

tema inte kan planeras från början, eftersom forskningsfrågorna behöver justeras efterhand beroende 

på vilket finansierat projekt som dyker upp.  

 

När det gäller forskningen som bedrivs i de industrirelaterade samarbetena är det viktigt att 

säkerställa att forskningen vilar på en vetenskaplig grund och att den praktiska och industriella 

inriktningen inte tillåts ta överhanden. Doktoranderna ska ha möjlighet att självständigt formulera 

detaljerade forskningsfrågor utifrån de övergripande forskningsfrågor som är formulerade av 

anslagsgivarna, välja metod och driva sin forskning framåt mot nya vetenskapliga resultat, ny 

kunskap och identifierade samhällsutmaningar. Vid intervjuerna framkom att handledarna 

formulerade forskningsfrågorna, vilket bedömargruppen inte anser vara optimalt. Doktoranderna bör 

ha frihet och inflytande över detta. 

 

Underlaget är knapphändigt när det gäller beskrivningar av den vetenskapliga miljön och det 

vetenskapliga samtalet i det dagliga arbetet vid institutionen, exempelvis när det gäller metodik, olika 

forskningsansatser och seminarieverksamhet. Det framkom inte tydligt vid intervjuerna om en 

vetenskaplig seminarieverksamhet pågår i dag och är obligatorisk för alla doktorander, eller om det 

var något som funnits tidigare. En viktig aspekt är vilka krav på deltagande i institutionens 

forskarutbildningsmiljö som ställs på industridoktoranderna. Enligt intervjun med ledningen ställs 

samma krav på industridoktoranderna, men bedömargruppens intryck är ändå att mer kan göras för 

att bättre integrera industridoktoranderna i den vetenskapliga verksamheten. 

 

Bedömargrupper anser att omfattningen på den forskning som bedrivs vid institutionen är stor samt 

bedrivs med god kvalitet i samverkan med företag. Förekomsten av befintliga forskningsnätverk borde 

utgöra en god grund för bibehållen forskningsvolym också framöver. Den samverkan och de olika 

slags nätverk som finns ger doktoranderna också goda förutsättningar för en fortsatt 

forskningsinriktad karriär, främst inom industrin men också i akademin. 

 

Bedömargruppen ställer sig samtidigt frågande till att doktoranderna får byta forskningsfokus under 

sin studietid på grund av att forskarutbildningens starka beroende av relativt kortsiktig 

externfinansiering. Här finns ett tydligt utvecklingsområde. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande  

 

Sammanfattningsvis bedöms förutsättningarna både när det gäller personal och 
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forskarutbildningsmiljö vara goda för att bedriva en adekvat forskarutbildning inom ämnet under utsatt 

tid med nära anknytning till industrin. Tillgänglighet till flera handledare samt god kompetens hos 

dessa både vad gäller den vetenskapliga och pedagogiska sidan borgar för god handledarkapacitet 

med hög kvalitet och bredd. Samtliga handledare har en god förankring i industrin eftersom ämnet är 

tillämpat och industrinära, vilket också är att betrakta som en resurs. Men det vetenskapliga samtalet 

behöver förstärkas i forskarutbildningsmiljön, och utbildningens starka beroende av extern 

industrifinansiering behöver ses över. Bedömargruppen rekommenderar även att alla handledare går 

handledarutbildning. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik.  

 

Kunskaps- och förståelsemålen mäts kontinuerligt i form av avklarade högskolepoäng, som innefattar 

allt från avklarade kurser till antal författade publikationer. Detta dokumenteras i den individuella 

studieplanen som används som ett verktyg för progression och följs upp och revideras varje år. En 

loggbok har tagits fram som bilaga till den individuella studieplanen, där man följer upp att samtliga 

examensmål uppfylls. Däremot beskrivs inte hur uppföljningen av eventuella avvikelser går till.  

 

Olika kurser, experimentella studier, presentationer av resultat på konferenser och i artiklar samt 

granskning av konferensbidrag bidrar till ökad förståelse och bredd inom ämnet. När det gäller den 

vetenskapliga metodiken, sägs det i självvärderingen att doktoranderna integreras i forskningen 

tillsammans med seniorer för en successiv inskolning av doktoranderna i tillämpning av adekvata 

forskningsmetoder. Självvärderingen anger att det är obligatoriskt att delta i undervisningen, för att 

doktoranderna ska få bred kunskap och förståelse för forskningsämnet. 

 

Av den allmänna studieplanen framgår att kursdelen ska vara minst 60 hp för doktorsexamen och 

minst 45 hp för licentiatexamen. Genom att doktoranderna ingår i den nationella forskarskolan har de 

tillgång till ett brett urval av kurser knutna till forskarutbildningsämnet samt kurser i vetenskaplig 

metodik och kommunikation. Forskarutbildningsämnet har tre unika doktorandkurser på 7.5 hp i 

skärande bearbetning, tillverkningssystem och internationell produktion (Global Produktrealisering). 

Inga kurser är obligatoriska, utan doktoranderna har frihet att välja kurser som de anser relevant med 

avseende på forskarutbildningsprojektet. Med hänsyn till att doktoranderna har olika bakgrund med 

olika grundexamina fastställs en unik kursplan för respektive doktorand i den individuella studieplanen 

(ISP). Doktoranderna kan tillgodoräkna sig kurser från kandidat- och masterutbildning utan reducering 

av antal poäng eller krav på högre betyg. Detta sammantaget visar att doktoranderna kan genomgå 

forskarutbildningen utan att ha läst de flesta av sina kurser på forskarutbildningsnivå och utan att ha 

tillgodogjort sig någon vetenskaplig metodkurs eller fått insikt i olika vetenskapliga synsätt och 

metoder. Det anser bedömargruppen är synnerligen anmärkningsvärt i en forskarutbildning. 

 

Bedömargruppen anser att ett utvecklingsområde är att se över hur det säkerställs att alla 

doktorander tillägnar sig bred metodkunskap, i bemärkelsen både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetodik. Den stora frihet som förefaller finnas när det gäller doktorandernas val av 

forskarutbildningskurser skulle kunna äventyra ett säkerställande av måluppfyllelsen för bred kunskap 

och förståelse inom forskarutbildningsämnet, exempelvis när det gäller vetenskaplig metodik. 
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Bedömargruppen rekommenderar därför en fastare struktur i forskarutbildningen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.  

 

Självvärderingen anger att utbildningen har både tids- och prestationskrav som säkerställer att 

doktoranderna uppnått färdighet och förmåga. Det sker genom forskningsplanering inom vissa 

tidsramar, deltagande i projektansökningar, och genom att planera och dokumentera arbetet i den 

individuella studieplanen med loggbok, samt presentera forskningsresultat muntligt och skriftligt vid 

konferenser och i tidskrifter. Kunskap om adekvata metoder får doktoranderna genom inskolning i 

forskningen tillsammans med seniorer samt via en kurs i vetenskaplig metodik, som däremot inte är 

obligatorisk. 

 

I snitt tar det 4,3 år för doktoranderna att genomföra sin forskarutbildning, vilket visar att de flesta 

doktorander håller sig inom givna tidsramar. Publikationslistor visar att doktorandernas forskning till 

stor del presenteras i välrenommerade tidskrifter och konferenser, och det referee-förfarande som 

sker inför publicering bidrar också till förmågan att skriftligt diskutera forskning. 

 

Färdighet och förmåga utvecklas också genom att doktoranderna medverkar i undervisning på olika 

nivåer, deltar i seminarier på institutionen samt medverkar aktivt i forskningsprojekt med industriell 

relevans, där presentationer av uppnådda resultat också ingår. Dessutom genomför de 

populärvetenskapliga presentationer ute i samhället och på skolor för en bredare publik. 

Doktoranderna kan också delta i kurser om vetenskapligt skrivande samt kurser i medieteknik och 

presentationsteknik, men detta är inte obligatoriskt. 

 

Bedömargruppen anser att detta område är säkerställt på ett bra sätt i forskarutbildningen. Men det är 

något oklart hur forskarutbildningsseminarier på institutionen är utformade i dagsläget och vilka krav 

som finns för doktoranderna att delta och presentera sitt pågående arbete på dessa. 

Bedömargruppen vill också betona betydelsen av att även industridoktorander undervisar vid 

institutionen och genomför samma typ av presentationer som övriga doktorander gör. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också 

nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Av självvärderingen framgår att värderingsförmåga och förhållningssätt främst utvecklas genom att 
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doktoranderna deltar i industriella projekt. Vidare uppges att doktoranderna exponeras gradvis till 

olika moment i forskarutbildningen, vilket ger dem möjlighet att utveckla olika färdigheter som 

självständighet, redlighet och förmågan att göra etiska bedömningar. Exempel på detta kan vara att 

doktoranden tidigt i forskarutbildningen börjar skriva vetenskapliga artiklar, presentera resultat, starta 

experimentella studier och få insikt i industriella och samhälleliga sammanhang. Därefter prövas 

doktorandens självständighet genom att hon eller han successivt får ta ökat ansvar med åtföljande 

befogenheter, till exempel genom att ta egna beslut om planering, genomförande av försök, inköp, 

industrikontakter eller genom att medverka till att söka egna forskningsanslag. 

 

Enligt självvärderingen tränas vetenskaplig redighet genom att doktoranderna till exempel granskar 

andras forskningsresultat i olika sammanhang. Men det är oklart hur och var det sker. Det kan antas 

att doktorandens insikter om bland annat vetenskapens möjligheter och begränsningar fördjupas i takt 

med att de industrianknutna forskningsprojekten genomförs, men bedömargruppen konstaterar att 

underlaget generellt är tämligen knapphändigt när det gäller redovisning av måluppfyllelsen av 

värderingsförmåga och förhållningssätt. 

 

Bedömargruppen finner att redovisningen är vag i självvärderingen av de förutsättningar som finns för 

doktoranderna att göra forskningsetiska bedömningar samt att belysa vetenskapens möjligheter, 

begränsningar, och dess roll i samhället. När det gäller fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter 

och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används hänvisar 

självvärderingen till forskarutbildningskurser och seminarier. Doktoranderna erbjuds kurser i den 

nationella forskarskolan, där det sägs att etikaspekten och vetenskapens roll behandlas. Däremot är 

dessa kurser inte redovisade eller obligatoriska. 

 

I loggboken följs examensmålen upp, men det finns inga krav på formell examination för att se om 

doktoranderna uppfyller målen för självständighet, vetenskaplig redlighet och etik. I dag sägs dessa 

mål säkerställas individuellt genom daglig uppföljning. 

 

Bedömargruppen anser att det kan finnas en risk för att doktorander inte tillgodogör sig traditionella 

vetenskapsteoretiska kurser som forskningsmetodik, vetenskapsteori och etik, eftersom inga sådana 

kurser är obligatoriska. Bedömargruppen anser också att den vetenskapliga seminarieverksamheten 

vid institutionen bör systematiseras så att alla doktorander, inklusive industridoktoranderna, måste 

presentera och diskutera sina och andras resultat ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv samt ta del 

av gästföreläsningar där olika vetenskapliga synsätt och ansatser presenteras. Av intervjuerna 

framgick dock att etik tränas kontinuerligt. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras inte 

i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

 

I självvärderingen noteras att ämnet har en mycket ojämn könsfördelning med få kvinnliga handledare 

och doktorander, men det finns två kvinnliga professorer som förebilder för att kvinnor verkar inom 

området. Institutionen strävar efter att rekrytera fler kvinnliga doktorander och att öka andelen 

kvinnliga lärare genom att vidareutveckla samarbeten med andra institutioner. Ledningen beskrev vid 

intervjun att en handlingsplan finns framtagen för aktiv rekrytering av kvinnor och kontakter har även 

tagits internationellt. Det har också anlitats en jämställdhetskonsult. Hittills har man misslyckats med 
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att öka rekryteringen av kvinnor, och hänvisar till få kvinnliga masterstudenter i ämnet. Däremot har 

två kvinnliga masterstudenter som är kompetenta inom området rekryterats som labbassistenter i 

kurser, för att visa studenterna att ämnet också lämpar sig för kvinnor. Självvärderingen konstaterar 

att det är svårt att göra något åt personalproblemet. 

 

När det gäller betygsnämnder eftersträvas alltid en jämn könsfördelning, vilket har lyckats. 

 

Det saknas ett jämställdhetsperspektiv i utbildningens innehåll och av intervjuerna framgår att det 

saknas förståelse för hur ett sådant perspektiv kan integreras. Självvärderingen konstaterar att teknik 

är neutralt, något som ifrågasätts av bedömargruppen. Enligt ämnesbeskrivningen handlar ämnet om 

"produktionstekniska processer, maskiner och metoder och dess användning i verkstadstekniska 

tillverkningssystem". Vid intervjuerna uppgavs att jämställdhet inte i alla avseenden är applicerbart i 

den forskarutbildning och forskning som bedrivs inom ämnet.  

 

Det nämns inte i självvärderingen om forskarutbildningskurser eller kurslitteratur granskas utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv eller om avhopp eller byte av handledare analyseras med avseende på kön. 

Bedömargruppen efterlyser ett mer proaktivt förhållningssätt när det gäller beaktandet av jämställdhet 

inom forskarutbildningskurser och andra inslag i själva forskarutbildningen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs upp systematiskt. Resultat av uppföljningen omsätts inte i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker inte till relevanta intressenter.  

 

Den individuella studieplanen är numera utvecklad för att användas för planering och uppföljning av 

forskarstudierna. Det poängteras tydligt att den inte är densamma som planen för de enskilda 

forskningsprojekten som doktoranderna arbetar i. Däremot används den som loggbok och som 

underlag för utvecklingssamtal. Huvudhandledaren examinerar alla delmål fram till disputation men 

prefekten är ytterst ansvarig för den individuella studieplanen, vilket har gett den högre status. 

 

Bedömargruppen anser att utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination har 

förutsättningar att följas upp systematiskt med den nya studieplanen. Däremot är det oklart i vilken 

utsträckning som den individuella doktorandens prestationer och progression följs upp i samband 

med handledningen. Vid intervjuer med handledarna om vad som sker om inte progressionen följer 

tidplanen framkom att inga nedtecknade rutiner fanns för detta, utan det löstes från fall till fall 

beroende på situation. 

 

Självvärderingen redovisar inte tydligt hur resultat av uppföljningar omsätts i åtgärder för 

kvalitetsutveckling och hur återkoppling sker till relevanta intressenter. Ett exempel på 

kvalitetsutveckling som belyses är slutseminarier inför försvar av avhandlingar innan det beslutas om 

doktoranden kan lägga fram avhandlingen. 

 

Bedömargruppens uppfattning är att det krävs en bättre struktur i uppföljning, åtgärder och 

återkoppling av forskarutbildningens genomförande och resultat. 
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Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att måluppfyllelsen är tillfredsställande när det gäller de tre 

kunskapsformerna kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt, men ser flera utvecklingsområden. Bristen på fast struktur och avsaknad av 

obligatoriska kurser kan äventyra att doktoranden tillägnar sig bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet, detsamma skulle kunna gälla för värderingsförmåga och förhållningssätt där 

vetenskapsteoretiska och etiska aspekter riskerar att inte behandlas i tillräcklig omfattning. Men 

eftersom handledare och ledningen visar på förtrogenhet och insikt i problematiken och intervjuerna 

ger uttryck för att forskarutbildningen fungerar på ett fullgott sätt, är bedömargruppens uppfattning att 

bedömningsområdet i sin helhet är tillfredställande. Bedömargruppen rekommenderar dock att 

vetenskapsteori och etik utgör obligatorisk kurs eller moment i obligatorisk kurs. 

 

Bedömargruppen saknar ett jämställdhetsperspektiv i forskarutbildningen och finner en bristande 

förståelse för jämställdhetsperspektivets betydelse i forskarutbildningen. Det är oklart huruvida 

forskarutbildningskurser och kurslitteratur granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller om 

avhopp och byte av handledare analyseras med avseende på kön. Bedömargruppen efterlyser ett 

mer proaktivt förhållningssätt vad gäller beaktandet av jämställdhet inom forskarutbildningskurser och 

andra inslag i forskarutbildningen.  

 

Bedömargruppens uppfattning är att det även krävs en bättre struktur i uppföljning, åtgärder och 

återkoppling av forskarutbildningens genomförande och resultat. Den individuella doktorandens 

prestationer och progression bör följas upp i samband med handledningen, och det behöver tas fram 

rutiner för vad som sker om inte progressionen följer tidplanen. Självvärderingen redovisar inte tydligt 

hur resultat av uppföljningar omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och hur återkoppling sker till 

relevanta intressenter. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande.  

 

Under de senaste åren har det arbetats mycket med doktorandperspektivet på institutionen och man 

är medveten om att utbildningen bör utformas efter doktorandens förutsättningar. Doktoranderna 

behandlas som vanliga medarbetare vid institutionen med insyn i allt som pågår, och de är 

representerade på alla nivåer i det akademiska och administrativa arbetet. De har stort inflytande på 

val av kurser och forskningsprojekt och kan även ta del av andra pågående projekt. De har god 

tillgång till kurser, nätverk, industrikontakter, utrustning och handledare som har tid och intresse för 

handledning. 

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden.  

 

Man har stärkt både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Den individuella studieplanen med 

loggbok har blivit ett operativt hjälpmedel för att följa doktorandens progression. Studieplanen 

används också som underlag för utvecklingssamtal. Prefekten har numera det övergripande ansvaret 

för den individuella studieplanen, vilket har gett den högre status. Den följs upp och ska godkännas 

på nytt varje år, vilket inte har gjorts för alla doktorander tidigare. Tydligare återkommande uppföljning 
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medför också att en plan kan göras så att doktoranden genomför utbildningen inom planerad 

studietid. 

 

Självvärderingen anger att aktivitetsgraden för doktorander måste ha full transparens när det gäller 

grundutbildning och allmän institutionstjänstgöring, så att detta inte överstiger de 20 procent som 

normalt gäller för en forskarutbildning på fem år, och därmed kan påverka tillgänglig 

forskarutbildningstid. Bedömargruppen anser att det är positivt att den individuella studieplanen med 

loggbok kan användas som ett verktyg dels för att systematiskt följa upp progressionen i 

forskarutbildningen dels som ett underlag för att bedöma hur arbetet fungerar för doktoranden på 

institutionen. Bedömargruppen anser däremot att man måste bli tydligare med vad som gäller för 

industridoktorander. Det är viktigt att industridoktoranderna genomför samma forskarutbildning och 

uppnår samma examensmål som de doktorander som är anställda vid institutionen. Det innebär att 

industridoktoranderna till exempel bör genomföra utbildningsinsatser, delta i doktorandkurser i 

forskarskolan samt närvara vid seminarier och i det akademiska samtalet på institutionen. 

Intervjuerna förmedlade bilden av en god arbetsmiljö där doktorandernas arbetsbelastning inte 

uppfattas som orimlig. Tiden för doktorsstudierna räcker och vid behov kan man ansöka om 

förlängning. Det finns möjlighet till handledarbyte och rutiner för detta. Bedömargruppens intryck är att 

både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är bra. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppens helhetsintryck är att doktoranderna har möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med 

att utveckla utbildningens innehåll och genomförande, och att forskarutbildningsmiljön ur ett 

doktorandperspektiv säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, vilket är tillfredställande. 

Bedömargruppen anser däremot att det behöver bli tydligare vad som gäller för industridoktorander. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin.  

 

Självvärderingen pekar på att forskningen bedrivs inom ett centralt ämnesområde för landets ekonomi 

och är mycket viktig för industrin. Ambitionen är att doktoranderna ska bli självständiga forskare med 

vana av att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer, vilket utgör goda förutsättningar för att kunna möta ett 

föränderligt arbetsliv. 

 

Forskarutbildningens karaktär medför stor industrisamverkan, med tillgång till maskiner och 

mätmetoder för utveckling av generella färdigheter inom ämnet. Merparten av forskningsprojekten 

kräver minst 50 procents delaktighet från industrin. Detta ger doktoranderna god insikt i arbetslivet 

utanför akademin. Även samarbete med industridoktorander och tillgång till yrkesverksamma 

bihandledare ger en direkt och naturlig industriell förankring. 

 

Forskarutbildningen är alltså utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är mycket användbar 

utanför akademin efter avslutade forskarstudier. Däremot betonas inte lika tydligt i självvärderingen 

förberedelserna för en akademisk karriär. 
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Det finns ett alumnnätverk som doktoranderna introduceras till ute i industrin. Alumner ses som ett 

tillskott i forskarutbildningen. Planer finns på att involvera dessa mer konkret i forskarutbildningen. 

 

Bedömargruppen anser att de erfarenheter som doktoranderna får dels genom arbetet i 

industrianknutna forskningsprojekt, dels inom de nationella och internationella nätverk som 

institutionen ingår i ger goda förutsättningar att möta arbetslivet som disputerad. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppens uppfattning är att utbildningens utformning och genomförande med avseende på 

doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet är tillfredsställande. Det finns ett alumn-

nätverk som doktoranderna introduceras till ute i industrin. Alumner ses som ett tillskott i 

forskarutbildningen, vilket bedömargruppen ser positivt på. 

 

Samlat omdöme: Hög kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Sammanfattningsvis bedöms förutsättningarna både när det gäller personal och 

forskarutbildningsmiljö vara goda för att bedriva en adekvat forskarutbildning inom ämnet under utsatt 

tid med nära anknytning till industrin. Tillgänglighet till flera handledare samt god kompetens hos 

dessa både vad gäller den vetenskapliga och pedagogiska sidan borgar för god handledarkapacitet 

med hög kvalitet och bredd. Bihandledarnas förankring i industrin är också att betrakta som en resurs. 

Men det vetenskapliga samtalet behöver förstärkas i forskarutbildningsmiljön, och utbildningens 

starka beroende av extern industrifinansiering behöver ses över. Bedömargruppen rekommenderar 

även att alla handledare går handledarutbildning. 

 

Bedömargruppen anser att måluppfyllelsen är tillfredsställande när det gäller de tre 

kunskapsformerna kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt, men ser flera utvecklingsområden. Bristen på fast struktur och avsaknad av 

obligatoriska kurser kan äventyra att doktoranden tillägnar sig bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet. Detsamma skulle kunna gälla för värderingsförmåga och förhållningssätt, 

där vetenskapsteoretiska och etiska aspekter riskerar att inte behandlas i tillräcklig omfattning. Men 

eftersom handledarna och ledningen visar på förtrogenhet och insikt i problemet och intervjuerna ger 

uttryck för att forskarutbildningen fungerar på ett fullgott sätt, är bedömargruppens uppfattning att 

bedömningsområdet i sin helhet är tillfredställande. 

 

Bedömargruppen saknar ett jämställdhetsperspektiv i forskarutbildningen och finner en bristande 

förståelse för jämställdhetsperspektivets betydelse i forskarutbildningen. Det är oklart huruvida 

forskarutbildningskurser och kurslitteratur granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller om 

avhopp och byte av handledare analyseras med avseende på kön. Bedömargruppen efterlyser ett 

mer proaktivt förhållningssätt vad gäller beaktandet av jämställdhet inom forskarutbildningskurser och 

anslag inslag i forskarutbildningen.  

 

Bedömargruppens uppfattning är att det även krävs en bättre struktur i uppföljning, åtgärder och 

återkoppling av forskarutbildningens genomförande och resultat. Den individuella doktorandens 

prestationer och progression bör följas upp i samband med handledningen, och det behöver tas fram 
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rutiner för vad som sker om inte progressionen följer tidplanen. Självvärderingen redovisar inte tydligt 

hur resultat av uppföljningar omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och hur återkoppling sker till 

relevanta intressenter. 

 

Bedömargruppens helhetsintryck är att doktoranderna har möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med 

att utveckla utbildningens innehåll och genomförande och att forskarutbildningsmiljön ur ett 

doktorandperspektiv säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, vilket är tillfredställande. 

Bedömargruppen anser dock att man behöver bli tydligare med vad som gäller för 

industridoktorander. 

 

Bedömningen är att utbildningens utformning och genomförande när det gäller doktorandens 

beredskap att möta förändringar i arbetslivet är tillfredsställande. Det finns ett alumn-nätverk som 

doktoranderna introduceras till ute i industrin. Alumner ses som ett tillskott i forskarutbildningen, vilket 

bedömargruppen ser positivt på. 
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Lärosäte 

Lunds universitet 

Forskarutbildningsämne 

Rehabiliteringsteknik -  licentiat- och 

doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4419 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt. 

 

Självvärderingen visar att antalet handledare och lärare inom forskarutbildningsämnet 

rehabiliteringsteknik är åtta, varav tre är docenter och en är extern professor. Antalet doktorander är 

tre, vilket innebär att det finns en god tillgång och en bra proportion på handledarresurser i 

förhållande till antalet doktorander. Handledarna representerar olika kompetensmässiga inriktningar 

av forskarutbildningsämnet, och därutöver beskrivs goda möjligheter att rekrytera handledare externt. 

Huvudhandledarna är anställda vid lärosätet, vilket innebär att deras tillgänglighet bör vara pålitlig på 

både kort och lång sikt. Varje doktorand har förutom huvudhandledaren minst en biträdande 

handledare. För industridoktoranderna (två) kan den biträdande handledaren vara extern från ett 

annat lärosäte eller ett företag. 

 

Av bifogad publikationslista framgår att handledarna är forskningsaktiva och publicerar sig 

internationellt. Samtliga handledare genomgår kontinuerlig fortbildning i form av ledarkurser och 

handledarkurser inom lärosätet. För att ytterligare säkra långsiktig tillgänglighet av handledare, ser 

bedömargruppen positivt på en utveckling mot ytterligare meritering från lektor till docent, och från 

docent till professor, inom handledargruppen. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har en sådan kvalitet och omfattning 

att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 

 

Forskarutbildningsämnet rehabiliteringsteknik ligger inom avdelningen Certec vid institutionen för 

designvetenskaper. En aspekt på ämnet som framkom i intervjuerna var att detta relativt nya och 

tvärvetenskapliga ämne tidigare har uppfattats som vagt definierat, men att det över tid har 

tydliggjorts och dokumenterats.  

 

Doktoranderna får möjlighet att delta i olika forskningsprojekt, där de får ta ansvar för vissa delar och 

moment i projekten. Tecken på kvalitet och hög vetenskaplig nivå är det faktum att ämnet har en 

relativt stor andel externfinansiering för nationella och internationella projekt, och att handledarnas 

publikationslistor innehåller både vetenskapliga publikationer och konferensartiklar. Handledarna 

publicerar sig i huvudsak själva, primärt inom ramen för konferenser medan den externe professorn 

publicerar sig i journaler. Doktoranderna har låg aktivitetsgrad när det gäller publikationer de senaste 

fyra åren. 

  

Forskarutbildningsämnet har funnits sedan 1997 och av självvärderingen framgår att 12 doktorander 
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hittills har disputerat i rehabiliteringsteknik. I nuläget finns dock enbart tre doktorander, vilket är 

bekymmersamt. Bedömargruppen ifrågasatte initialt om tre doktorander, där samtliga över tid har 

gjort uppehåll i sin forskarutbildning, är nog för att vara en kritisk massa för ett forskarutbildningsämne 

och säkerställa att handledarna behåller sin kompetens. Aktivitetsgraden var på vårterminen 2018 låg 

bland alla tre doktoranderna – en av de tre doktoranderna hade 0 procents aktivitetsgrad. Två av 

doktoranderna arbetar dessutom utanför lärosätet på annan ort. Av intervjuerna med doktorand, 

handledare och ledning framkom däremot tydligt att den, för närvarande, lilla doktorandgruppen är 

resultatet av ett antal samverkande olyckliga omständigheter. En förklaring är att 

finansieringssituationen har varierat över tid, och inte varit tillräckligt långsiktig för att möjliggöra 

antagning av doktorander. En annan förklaring är att doktorandernas sjukskrivningar har sammanfallit 

i tid. En tredje bidragande orsak är att doktoranderna har haft anställningar utanför universitetet, vilket 

har inneburit låg aktivitetsgrad och långa genomströmningstider. Några år tidigare fanns sex stycken 

doktorander men år 2014 till 2016 avlade två av dessa doktorsexamen och en licentiatexamen. 

Ledningen visar på flera åtgärder för att förbättra finansieringssituationen, genom att stötta 

handledarna i att bli bättre på att skriva ansökningar tillsammans och med andra fakulteter, t.ex. 

medicinsk fakultet. Bedömargruppen ser således en historiskt ganska stor miljö medan den bild som 

visas vid granskningstillfället bedöms vara en tillfällig nedgång. 

 

Vid intervjuerna framhålls att det finns gott om doktorander i andra ämnen i huset och inom 

institutionen för designvetenskaper att samverka med. Av självvärderingens bilagor framgår att ingen 

doktorand är antagen efter 2012, vilket är anmärkningsvärt. Självvärderingen visar att det finns 

möjlighet och vilja att rekrytera och anta flera doktorander, och intervjuerna styrker att en till två 

doktorander är på väg in i verksamheten. Därför anser bedömargruppen att forskarmiljön nu är på 

väg att utvecklas i rätt riktning. 

  

Bedömargruppen ser positivt på de utbildningsmässiga förutsättningarna i övrigt. Doktoranderna 

beskrivs över tid som en del av kollegiet och deltar i de vetenskapliga diskussionerna, med 

möjligheter till kollegial samverkan med andra doktorander i institutionens andra forskningscenter. 

Rehabiliteringsteknik har en väletablerad seminariekultur på institutionen. Handledningen anpassas 

efter doktorandens förutsättningar, t.ex. används ofta Skype för handledning av industridoktorander. 

Goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt visas i forskarutbildningens organisation, 

administration och processer. 

  

Forskargruppen samverkar med olika samhällsaktörer, både nationellt och internationellt. Det 

tillämpade ämnet borgar för relevant samverkan med det omgivande samhället, väl tillgodosett 

genom de olika forskningsprojekt som bedrivs inom forskningsämnet. Industridoktoranderna har 

också varit verksamma och anställda i organisationer och företag innan de började sin 

forskarutbildning. Ett stort nätverk har etablerats med både nationella och internationella forskare 

inom forskningsområdet. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen är enig om att forskarutbildningsämnet rehabiliteringsteknik har tillräckliga 

förutsättningar när det gäller den handledande personalens antal och proportion i förhållande till 

antalet doktorander, samt kompetens och vetenskapliga produktion. Detta bedöms gälla både på kort 

och på lång sikt. Fortsatt utveckling/meritering av handledare är ett utvecklingsområde. 
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Bedömargruppen har också efter noggrann granskning kommit fram till att forskarutbildningsmiljön 

har en sådan kvalitet och framför allt kritisk massa, att den kan bedrivas på hög vetenskaplig nivå 

med goda förutsättningar, och med omfattande samverkan med det omgivande samhället. För att 

fortsatt kunna säkerställa en kritisk massa och forskarutbildningsmiljöns kvalitet är det av yttersta vikt 

att fler doktorander rekryteras snarast. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. 

 

Inledningsvis genomför doktoranderna i regel en bredare litteraturstudie ("state of the art"). Den 

allmänna studieplanen är generell och styr inte kursernas bredd, omfattning och innehåll, eftersom 

detta tvärvetenskapliga ämne har doktorander med mycket olika utbildningsbakgrunder. Därför får 

doktoranderna i uppdrag att leta fram kurser inom och utom institutionen som är relevanta och 

lämpliga för dem. Kursutbudet beskrivs som brett. Masterkurser kan tillgodoräknas som 

forskarutbildningskurser. Deltagande i nationella och internationella forskarskolor uppmuntras. 

Dessutom skräddarsys läskurser, som ofta blir individuella för doktoranderna. Det finns bara en 

övergripande obligatorisk introduktionskurs för nya doktorander vid lärosätet. En högskolepedagogisk 

introduktionskurs är obligatorisk för undervisande doktorander. 

  

Detta innebär att det i hög grad vilar på handledarna att genom utformning, genomförande och 

examination säkerställa bred kunskap och förståelse inom ämnet inklusive dess vetenskapliga 

metodik. Detta hanteras genom nära samarbete, mycket handledning, systematik och aktiva samtal. 

Dessutom är den individuella studieplanen viktig för att dokumentera ställningstaganden. Metodfrågor 

diskuteras framför allt i samband med handledningstillfällena. Granskningen av de individuella 

studieplanerna visar att kurser om 60 hp ska tas för doktorsexamen, och att doktoranderna har en 

bredd i sina kurser med flera metod- och vetenskapsteoretiska kurser. Däremot kan doktoranderna 

genomföra sin utbildning utan kurser inom vetenskapsteori och vetenskapliga metoder. 

Bedömargruppen rekommenderar därför att göra sådana kurser obligatoriska samt därigenom 

säkerställa måluppfyllelsen inom vetenskapsteori och vetenskapliga metoder, även för 

licentiatexamen. 

  

Examinationen, oftast genomförd av huvudhandledaren, beskrivs som en bedömning av 

måluppfyllelse gentemot den allmänna studieplanens lärandemål. Kravnivån är möjligen inte 

systematisk enligt handledarna, men man gör sitt bästa genom att handledare diskuterar med 

varandra och detta kalibreras vid årliga formella studieplansmöten med prefekten. Licentiatuppsatsen 

examineras av en diskussionsledare som kommer från institutionen, men från annat ämne än 

rehabiliteringsteknik. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 



 
Ölk 

 
 

 

 

BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 108(129

) 
Datum Reg.nr 

2019-04-09 411-00087-18 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

Förmågan att planera och med adekvata metoder bedriva forskning beskrivs i självvärderingen som 

integrerad i forskarutbildningen. Det vanliga arbetet i forskningsprojekt för doktoranderna innebär att 

tidsramar är en naturlig del. Även undervisning, seminarier, konferenser, publicering av vetenskapliga 

artiklar och handledning innebär arbete inom givna tidsramar. 

  

Kommunikation med vetenskapssamhället och med samhället i övrigt övas genom att presentation av 

resultat är en del av många kurser, seminarier och konferenser. Det är obligatoriskt att delta i 

seminarier och konferenser. Kommunikation med vetenskapssamhället kan även ske vid peer review 

av doktorandens artiklar, även om detta inte är ett krav i den allmänna studieplanen. I 

forskningsprojekten ingår som en naturlig del att muntligt och skriftligt kommunicera med olika icke-

vetenskapliga aktörer, och doktoranderna får också öva upp sin förmåga att skriva 

populärvetenskapligt i dessa sammanhang. Många möjligheter finns till kontakter med samhället i 

övrigt, bl.a. vid ett årligt öppet hus-arrangemang "Certec informerar" med cirka 300-500 deltagare, där 

doktorander förväntas delta. Dessutom skriver doktoranderna en obligatorisk populärvetenskaplig 

sammanfattning i avhandlingen. Därmed säkras förutsättningar för att bidra till samhällets utveckling. 

  

Doktoranderna får förutsättningar för att stödja andras lärande när de deltar i undervisningen, och för 

det krävs en pedagogisk kurs. De som inte undervisar skriver t.ex. debattartiklar och deltar i "Certec 

informerar". En diskussion om lärande och undervisning förs vid avdelningsmöten.  

 

Intervjuerna bekräftar den beskrivning som ges i självvärderingen av den här kunskapsformen. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet, och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också 

nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

Av underlagen framgår att intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet säkerställs genom 

handledning, uppmuntran till kritisk reflektion, presentationer och diskussioner vid interna seminarier 

och externa konferenser. Intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet säkerställs vidare 

genom att doktoranderna om möjligt deltar i forskningsansökningar för att få kunskap om 

forskningsdesign. En ökad grad av självständighet krävs av doktoranden längs forskarutbildningen, 

särskilt efter licentiatexamen. Redan före licentiatexamen ska doktoranden ha presenterat sin 

forskning på en konferens för att visa på självständighet. 

  

Förmågan att göra forskningsetiska bedömningar säkerställs genom att i princip samtliga doktorander 

deltar, men med olika grad av deltagande, i skrivande av de etikansökningar som samtliga projekt 

medför. Däremot kan etik innebära bredare frågor än dem som hanteras i en etikansökan. En 

kontinuerlig diskussion om etiska frågor förs i forskningsgruppen. Det förs även diskussioner med 

arbetslivsrepresentanter i referensgrupper i forskningsprojekten om forskningsetik, vilket gör att 
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bedömargruppen ser sättet att säkerställa den forskningsetiska förmågan sammantaget som 

tillfredsställande. Bedömargruppen rekommenderar att en etikkurs görs obligatorisk, något som redan 

har diskuterats i kollegiet, för att säkerställa bredden och den systematiska tillämpningen för samtliga 

doktorander, samt även säkerställa måluppfyllelsen till licentiatexamen. 

  

Bedömargruppens intryck är att vetenskapens möjligheter och begränsningar samt dess roll i 

samhället är föremål för en levande diskussion i forskningsgruppen. Seminarier om forskningens roll i 

samhället genomförs vid avdelningen. Doktoranderna uppmuntras till kritisk reflektion och granskning 

av vetenskapssyn, metodik och kunskapsteoretiska perspektiv. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i 

utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

 

Självvärderingen lyfter fram en stor aktivitet och en hög medvetenhet om jämställdhet vid avdelningen 

och i forskningsämnet rehabiliteringsteknik. Ett av Certecs huvudteman är "Universal Design". Inte 

enbart kön behandlas då, utan även ålder, funktionsförmåga och sociokulturell bakgrund. Inkludering 

och mångfald är alltså centralt i ämnet. En aktiv diskussion om jämställdhet och likabehandling förs 

så att doktoranderna får kunskaper om normer och attityder, vilket bekräftades vid intervjuerna. Inom 

doktorandgruppen finns det tre kvinnor, men av de tidigare tolv doktoranderna var åtta män. Bland de 

seniora forskarna på Certec är tre män och tre kvinnor, så det finns en balans mellan könen på 

avdelningen. Det finns en övergripande policy om jämställdhet vid lärosätet, samt en handlingsplan 

och en organisation inom lärosätet. 

  

Vid institutionen finns en arbetsgrupp för JäLM (jämställdhet, likabehandling och mångfald) och en 

doktorandrepresentant ingår i gruppen. Ett av målen är att ha en jämn könssammansättning inom alla 

personalkategorier och ämnen, vilket kan visas vid rekrytering. I betygsnämnder ska det finnas 

ledamöter av båda könen och minst en ledamot ska ha samma kön som respondenten. Det är viktigt 

att säkerställa att lika många manliga och kvinnliga gästföreläsare förekommer. En reflektion över 

genusaspekter görs vid ansökningar. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs systematiskt upp. Resultat av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta intressenter. 

 

Institutionen har tagit fram tydliga processer och riktlinjer för forskarutbildningsprocessen och för 

fastställandet av de individuella studieplanerna. Om processer inte följs eller målen inte nås 

dokumenteras alla avvikelser i den individuella studieplanen, som är nyckeldokumentet, och 

uppföljningen av utbildningen sker vid handledningsmötena och den årliga revideringen av 

studieplanen. Uppföljning av utbildningens genomförande görs individuellt löpande under kurser, i 

regelbundna handledningsmöten och vid medarbetarsamtal.  

 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid. 
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Uppföljning av avhandlingsarbetet inför disputationen har en tydlig processbeskrivning. Ett 

förseminarium och ett slutseminarium med en extern opponent används som regel, för att följa upp 

och hitta åtgärder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av avhandlingen. Detta är inte 

obligatoriskt men rekommenderat. Den allmänna studieplanen ger skarpa och tydliga krav på 

doktorsavhandlingens omfattning och innehåll (sammanläggningsavhandlingar baserade på minst 

fyra artiklar rekommenderas, vetenskapligt granskade av externa bedömare, varav tre artiklar ska 

vara accepterade före disputation) samt slutseminarium före disputation. Alternativt tillåts monografier 

med mitt-, trekvarts- och slutseminarium före disputation. Licentiatexamen rekommenderas, men 

dess omfattning och innehåll är inte lika väl beskrivna. 

  

I de individuella studieplanerna görs systematiska uppföljningar av respektive examensmål, framför 

allt mot slutet av doktorandtiden. Huvudhandledaren ansvarar för detta, i dialog med biträdande 

handledare. Studieplanerna är tydligt kumulativa och bedömargruppen ser hanteringen av individuella 

studieplaner som föredömlig. Nettostudietiden är i snitt 4,4 år, vilket är längre än snittet på lärosätet 

och något längre än ämnet som helhet på nationell nivå. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande  

 

Bedömningen är att måluppfyllelsen inom kunskapsformen kunskap och förståelse säkerställs genom 

dialog, flexibilitet och dokumentation i den individuella studieplanen, trots avsaknaden av 

obligatoriska kurser. Bedömargruppen rekommenderar ändå obligatoriska kurser i vetenskaplig 

metod och teori.  

 

När det gäller färdighet och förmåga menar bedömargruppen att forskarutbildningen visar på goda 

och systematiska arbetssätt, bland annat genom doktorandernas projektdeltagande, vilket borgar för 

tidhållning och dialog med många grupper. Kommunikation med vetenskapssamhället och samhället i 

övrigt är vanliga inslag. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt ingår på ett relevant sätt i forskarutbildningen, men 

bedömargruppen rekommenderar att införa en obligatorisk etikkurs. En levande diskussion förs i 

forskningsgruppen. 

 

Jämställdhet bedöms fungera på ett adekvat sätt, med stor aktivitet och en hög medvetenhet. Ett 

huvudtema för forskarutbildningen (Universal Design) omfattar alla former av jämställdhet. 

 

För uppföljning, åtgärder och återkoppling vill bedömargruppen framhålla den utmärkta hanteringen 

av de individuella studieplanerna, som systematiskt och kumulativt visar på doktorandens 

måluppfyllelse. Dessutom finns tydliga processer och riktlinjer framtagna. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande. 

 

Doktoranderna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och 

genomförande genom representation i samtliga beslutande organ som berör fakultetens 

forskarutbildning. Det finns också doktorandforum för samtliga doktorander två gånger per år. 
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På individnivå har doktoranderna stort inflytande över hur den egna forskarutbildningen ska utformas. 

Detta sker i dialog med handledaren och dokumenteras i den individuella studieplanen. Generellt 

uppfattas detta som ett bra moment ur ett doktorandperspektiv, men i den lilla doktorandgruppen i 

forskarutbildningsämnet kan man anta att anonymiteten inte kan säkerställas. Vid intervjuerna 

framkom ändå inte detta som ett problem. 

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 

Ytterst ansvarig för doktorandernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö är institutionens prefekt. 

Prefekt, FU-ansvariga, en doktorandrepresentant och forskarutbildningsadministratör har varje månad 

ett möte för att diskutera forskarutbildningsfrågor. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för 

doktoranden säkerställs genom riktlinjer för konflikthantering, kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, 

arbetstid och kränkande särbehandling och långtidssjukskrivning. Det finns praktiska regler som att 

mötestider ska hållas inom tider som gör det möjligt för föräldrar att hämta sina barn på skola och 

förskola. Psykosociala skyddsronder genomförs. Medarbetarenkäter genomförs för alla anställda 

regelbundet med fokus på psykosociala frågor och följs systematiskt upp. Under höstterminen 2018 

kommer en kompletterande enkät att skickas ut till institutionens doktorander och industridoktorander. 

Utifrån bedömningsunderlagen kan bedömargruppen konstatera att de sjukskrivningar som beskrivs 

under bedömningsområdet Forskarutbildningsmiljö inte har koppling till bristande fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Det är bedömargruppens uppfattning att doktoranderna får goda möjligheter att påverka sin 

utbildning, och att den genomförs i en fysiskt och psykosocialt säker arbetsmiljö. Det är positivt att det 

görs arbetsmiljöenkäter riktade bara till doktorander. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin. 

 

Forskningen är av tillämpad karaktär, vilket skapar förutsättningar för kontakter och nätverk med 

industri och samhälle. Många doktorander är yrkesverksamma innan de blir doktorander och har 

därmed egna nätverk utanför akademin. Två tredjedelar av doktoranderna har gått vidare inom 

akademin, men ofta på andra universitet. De som inte är kvar i akademin jobbar inom kommun eller 

som egna företagare. Vid slutet av forskarutbildningen diskuteras karriärplanering i samband med 

handledarmöten och studieplansmöten, även om handledarna anser att man kan bli bättre här. 

Lärosätet diskuterar därför former för att bli bättre på att stötta doktoranderna i deras karriärplanering. 

  

Det framstår som att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar 

och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet inom akademin genom 

ansökningsskrivande, medverkan av doktorander i forskningsprojekt och en möjlighet att konsultera 

alumner. Det finns ingen systematisk alumnverksamhet, men handledarna anser att den relativt lilla 

doktorandvolymen gör att de ändå har överblick och kontakt med utexaminerade doktorer. Vidare 
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framstår det som att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar 

och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet även utanför akademin, 

genom möjligheter att arbeta inom industrin i projekt, möjligheten att konsultera alumner samt andra 

informativa evenemang. 

 

Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen anser att bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan hanteras på ett bra sätt 

inom forskarutbildningen i det tillämpade ämnet rehabiliteringsteknik. Det är positivt att det sker 

karriärplanering för doktoranderna och att man utvecklar formerna för detta. 

 

Samlat omdöme: Hög kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.  

 

Bedömargruppen är enig om att forskarutbildningsämnet rehabiliteringsteknik har tillräckliga 

förutsättningar för den handledande personalens antal och proportion i förhållande till antalet 

doktorander, samt kompetens och vetenskapliga produktion. Detta bedöms gälla både på kort och på 

lång sikt. Fortsatt utveckling/meritering av handledare är ett utvecklingsområde. Bedömargruppen har 

också efter noggrann granskning kommit fram till att forskarutbildningsmiljön har en sådan kvalitet och 

framför allt kritisk massa, att den kan bedrivas på hög vetenskaplig nivå med goda förutsättningar, 

och med omfattande samverkan med det omgivande samhället. För att fortsatt kunna säkerställa en 

kritisk massa och forskarutbildningsmiljöns kvalitet är det av yttersta vikt att fler doktorander 

rekryteras snarast, samt att handledarna utvecklas och meriterar sig.  

 

Bedömningen är att måluppfyllelsen inom kunskapsformen kunskap och förståelse säkerställs genom 

dialog, flexibilitet och dokumentation i den individuella studieplanen, trots avsaknaden av 

obligatoriska kurser. Bedömargruppen rekommenderar ändå obligatoriska kurser i vetenskaplig 

metod och teori.  

 

När det gäller färdighet och förmåga menar bedömargruppen att forskarutbildningen visar på goda 

och systematiska arbetssätt, bland annat genom doktorandernas projektdeltagande, vilket borgar för 

tidhållning och dialog med många grupper. Kommunikation med vetenskapssamhället och samhället i 

övrigt är vanliga inslag. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt ingår på ett relevant sätt i forskarutbildningen, men 

bedömargruppen rekommenderar att införa en obligatorisk etikkurs. En levande diskussion förs i 

forskningsgruppen. 

 

Jämställdhet bedöms fungera på ett adekvat sätt, med stor aktivitet och en hög medvetenhet. Ett 

huvudtema för forskarutbildningen (Universal Design) omfattar alla former av jämställdhet. 

 

För uppföljning, åtgärder och återkoppling vill bedömargruppen framhålla den utmärkta hanteringen 

av de individuella studieplanerna, som systematiskt och kumulativt visar på doktorandens 

måluppfyllelse. Dessutom finns tydliga processer och riktlinjer framtagna. 

 

Det är bedömargruppens uppfattning att doktoranderna får goda möjligheter att påverka sin 
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utbildning, och att den genomförs i en fysiskt och psykosocialt säker arbetsmiljö. Det är positivt att det 

görs arbetsmiljöenkäter riktade enbart till doktorander. 

 

Bedömargruppen anser att bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan hanteras på ett bra sätt 

inom forskarutbildningen i det tillämpade ämnet rehabiliteringsteknik. Det är positivt att det sker 

karriärplanering för doktoranderna och att man utvecklar formerna för detta. 
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Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Lärosäte 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Forskarutbildningsämne 

Produktionssystem - licentiat- och 

doktorsexamen 

 

ID-nr 

A-2018-02-4417 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Bedömning med motivering: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga 

och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt. 

 

Den självvärderingen som Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) vid lärosätet har tagit fram visar att 

tillgången till handledarkompetens är mycket god. Det finns formellt 21 behöriga handledare. Av 

handledarna är sju kvinnor. Det framgår också att doktorandvolymen uppgår till 16 doktorander. Detta 

ger en relation mellan handledare och doktorander som är mindre än en doktorand per handledare. 

När det gäller förhållandet mellan huvudhandledare och doktorander är det ett till ett. Av 

huvudhandledarna är nio professorer och tre docenter. En av handledarna har en anställning vid 

annat lärosäte, men detta bedöms inte medföra överbelastning på de övriga huvudhandledarna som 

har sin anställning vid lärosätet. Den goda tillgången på handledare gör det möjligt för lärosätet att 

utöka mängden doktorander utan att handledarresurserna begränsar det. Handledartiden per 

doktorand och handledare upp till två doktorander är 5 procent av heltid, vilket innebär 85 timmar/år. 

Vid forskarskolan ProWood är handledartiden alltid 5 procent av heltid oavsett antalet handledare. 

 

Av de 21 tillgängliga handledarna har 15 genomgått formell handledarutbildning; en av 

huvudhandledarna har inte fullgjort handledarutbildningen. Att samtliga handledare genomgår 

handledarutbildning skapar förtrogenhet med rollen som handledare. En rekommendation är därför att 

samtliga handledare får möjlighet att genomgå handledarutbildning så snart omständigheterna 

medger detta. Det finns ytterligare 12 personer i miljön som bidrar till forskarutbildningen på så sätt att 

de kan agera huvudhandledare alternativt bihandledare eller kan kvalificera sig för detta. Nämnas bör 

också att lärosätet kan erbjuda handledarresurser i form av personer från andra lärosäten både 

nationellt och internationellt, vilket vitaliserar forskarutbildningsmiljön. Med ett undantag talar 

handledarna svenska. Handledarkollegiets sammansättning avspeglar väl ämnets omfång och bredd. 

Handledarkompetens kan också vid behov hämtas från angränsande områden som 

arbetsorganisation, maskinteknik och informationsteknik. 

 

Åldersfördelningen, med en medelålder om 47 år inom handledarkollegiet, föranleder inte någon oro 

för handledningssituationen på lång sikt. Lärosätet har däremot identifierat ett behov av ytterligare 

rekrytering och lägger stor vikt vid detta. Här bör speciellt nämnas att lärosätet har ansökt om att få en 

europeisk certifiering, European Charter for Researchers and Code of Conduct for Recruitment of 

Researchers. Certifieringen täcker alla skeenden i den akademiska karriären från doktorand och 

uppåt, innefattat kompetensförsörjning. Parallellt arbetar lärosätet med en årlig uppföljning av en 

kompetensförsörjningsplan under översyn av rektor. 

 

Den samlade mängden och kvaliteten på handledarnas vetenskapliga arbete är sammantaget mycket 

god. Handledarna vid lärosätet är väl representerade i erkända tidskrifter, som granskare och 

medlemmar i redaktionsstyrelser och deltar i ansedda konferenser. Det framkommer däremot inte om 

lärosätet stöttar detta med exempelvis resurser i form av avsatt tid. Lärosätet tillhandahåller också 
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pedagogisk utbildning på flera olika nivåer, för att kontinuerligt kunna höja kompetensen hos sina 

handledare. Handledarna uppmuntras också att publicera sig inom området pedagogik som ett led i 

kompetensutvecklingen. 

 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

Forskarutbildningsmiljö 

Bedömning med motivering: Forskningen i den aktuella miljön har en sådan kvalitet och omfattning 

att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda 

utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället 

både nationellt och internationellt. 

 

Forskningen vid lärosätet bedöms bedrivas med sådan kvalitet och omfattning att utbildning på 

forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå. På relativt kort tid har man lyckats producera 

en mängd olika publikationer i välrenommerade tidskrifter och till erkända konferenser. En starkt 

bidragande orsak till detta är att varje person som är involverad i forskningen har i genomsnitt 72 

procent av sin tid avsatt för detta, vilket innebär en inte allt för fragmenterad tjänst. 

Publikationsmängden och kvaliteten mätt utifrån var forskningen är publicerad visar att handledarna 

har tid att bedriva forskning. 

 

En grundfinansiering finns långsiktigt inom miljön genom KK-stiftelsens miljö SPARK och den 

tillhörande forskarskolan ProWood, vilket ger en trygghet i att kunna arbeta mer långsiktigt med 

intressanta forskningsfrågor istället för att lägga resurser på att söka finansiering. Lärosätet har även 

en betydande mängd forskning finansierad utanför KK-stiftelsens miljö SPARK. Sammantaget ger 

detta goda finansiella förutsättningar för att bedriva forskarutbildning långsiktigt. 

 

Lärosätet har ett stort och aktivt industrinätverk både nationellt och internationellt. Forskarskolan 

ProWood utgör en betydande del av det lokala nätverket och engagerar cirka 45 personer och 

inkluderar 10 företagsmentorer. Professorerna är engagerade i Svenska Produktionsakademiens 

presidium, och doktorander medverkar i akademins doktorandnätverk samt deltar i och arrangerar 

akademins konferens Svenska Produktionssymposiet. Samverkan med företag sker genom att 15 

procent av publikationerna registrerade i Web of Science har utförts med 34 unika företag som 

samarbetar med lärosätet. 

 

I självvärderingen nämns ett antal lärosäten som man samverkar med, både nationellt och 

internationellt. Ett exempel är samarbetet med European Institute for Advanced Studies in 

Management, som också bedriver den europeiska forskarskolan Eden. Doktoranderna vid lärosätet 

får möjlighet att delta i Edens doktorandkurser och kan på detta sätt skapa kontakter med forskare 

inom ramen för ett europiskt nätverk. 

 

Lärosätet ger en mycket tydlig beskrivning av forskarutbildningens uppbyggnad med tillhörande 

kvalitetshöjande funktioner. Intrycket är att lärosätet sätter doktoranden i centrum från antagningen till 

den efterföljande karriären, något som också bekräftas i de intervjuer med handledare och ansvariga 

som genomförts i samband med utvärderingen. 
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Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Sammantaget är handledningssituationen tillfredsställande. Det finns 33 tillgängliga personer som 

kan fungera som huvud- eller bihandledare. Förutsättningarna för att bedriva forskarutbildningen vid 

lärosätet är att betrakta som mycket goda när det gäller tillgången på handledare, pedagogisk 

satsning på handledare och i synnerhet timtilldelningen för handledning. En rekommendation är att 

samtliga handledare får möjlighet att genomgå handledarutbildning så snart omständigheterna 

medger detta. 

 

Utmärkande för forskarutbildningsmiljön är lärosätets goda övergripande struktur för utbildningen, att 

handledarna har mycket tid till just forskning och att handledningstiden för varje doktorand per 

handledare är god. Grundfinansiering finns från KK-stiftelsen och lärosätets miljö SPARK, som i 

efterföljande led driver forskarskolan ProWood. Ett stort aktivt företagsnätverk finns knutet till både 

miljön och forskarskolan. Miljöns volym av doktorander, publikationer och tillgång till doktorandkurser 

kan anses vara fullgott. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom 

forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik. 

 

Den övergripande strukturen för utbildningen är väl dokumenterad och tydligt beskriven i 

självvärderingen. Det framgår exempelvis i beskrivningen när individuella studieplaner och 

forskningsplaner ska upprättas. Självvärderingen beskriver också en plan för att tillgodose att 

doktoranderna kan genomföra de kurser som krävs, vilka ges minst vartannat år. Lärosätets ambition 

är att ha en fyraårig planeringshorisont, och tyngdpunkten ligger på kursmomenten i form av 

doktorandkurser för att säkra uppfyllelse av målen inom detta bedömningsområde. Genom att 

använda programmatriser som beskriver relationen mellan examensmål och utbildningens 

lärandemål ger lärosätet en god överskådlig koppling mellan dessa. Programmatriser ger också 

vägledning för handledarna i uppföljningen av progressionen för den forskarstuderande. Kursdelen 

ska enligt den allmänna studieplanen omfatta 60 högskolepoäng av totalt 240 högskolepoäng. Inom 

ämnet produktionssystem ingår 28 högskolepoäng obligatoriska kurser, som ges vartannat år, och 32 

högskolepoäng är valbara kurser. För licentiatexamen erfordras 40 högskolepoäng kurser. Lärosätet 

framhåller speciellt två kurser som ska ge bredd och fördjupning inom forskarutbildningsämnet: 

Industriell produktframtagning och Produktionssystem. Inom vetenskaplig metod ges Vetenskapsteori 

och forskningsmetodik samt Forskningsmetodik, fördjupning. Som fördjupning har man även vid två 

tillfällen gett Practice Oriented Research. 

 

Granskning av individuella studieplaner visar att det främst är doktorandkurser som antas bidra till 

måluppfyllelsen. Det omfattande utbud av kurser som finns tillgängligt nationellt och genom 

samarbeten med internationella nätverk gör det möjligt att få en bred och djup kunskap inom 

forskarutbildningsämnet produktionssystem, som också stärker och stödjer avhandlingsarbetets 

inriktning. 

 

Allmänna seminarier och planeringsseminarier förekommer. Dessutom finns så kallade "work in 
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progress"-seminarier samt licentiatseminarier och disputationer. Inom forskarutbildningen finns en 

särskild blankett som underlag om den forskarstuderande vill ha högskolepoäng för aktivt 

seminariedeltagande. Med aktivt deltagande menas att den forskarstuderande har läst igenom 

materialet, gjort en skriftlig reflektion och medverkat i diskussioner. Genom blanketten kan den 

forskarstuderandes progression också följas upp i relation till måluppfyllelse.  

 

I januari 2018 infördes en ny mall för den individuella studieplanen, som har till syfte att bidra till att 

den forskarstuderande och handledaren kan styra de individuella utbildningsprocesserna mot 

examensmålen på ett tydligare sätt. I samband med införandet av den nya mallen togs också en 

vägledning fram. Utbildning för handledare och forskarstuderande har genomförts för att underlätta 

införandet. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i 

nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

Enligt självvärderingen säkras måluppfyllelsen till en betydande del genom att doktoranden planerar, 

uppdaterar och dokumenterar forskningsrelaterade aktiviteter. Redan från början tränas förmågan att 

upprätta och planera forskning som påbörjas och säkerställs tidigt genom en välarbetad, omkring 

tjugo sidor lång, forskningsplan som doktoranden ska presentera efter nio månader. I den ingår vad 

den forskarstuderande ska göra och när, forskningsfrågor, val av metodik, kursmoment och 

seminarier under hela utbildningen. I forskningsplanen ingår också att reflektera över forskningens 

bidrag till samhället tillsammans med det industriella bidraget. Ett väl förberett 

forskningsplaneringsseminarium är enligt lärosätet ett tydligt mått på progression. Detta sägs vara en 

tydligt kvalitetshöjande del i forskarutbildningen som läggs till grund tidigt. Under utbildningen ombeds 

den forskarstuderande att hålla ett fåtal "work in progress"-seminarier. I forskarskolan ProWood är 

dessa mer omfattande eftersom de också tjänar som avstämning med parterna knutna till 

forskningsprojektet. De flesta forskarstuderande är knutna till externfinansierade projekt, och på så 

sätt övas de i att planera forskning och genomförande med samverkande företag eller partner. De 

flesta forskningsprojekt involverar flera företag, vilket ställer ökade krav på planeringsförmåga. 

 

Lärosätet hänvisar här också till en del kurser för att säkerställa att dessa examensmål nås. Kursen 

Vetenskapsteori och forskningsmetodik antas öva förmågan att planera och genomföra forskning 

genom att metodkapitlet i forskningsplanen skrivs. Vid lärosätet finns också möjligheten att 

genomföra individuella litteraturkurser som i sig tränar förmåga till planering, metodval och 

genomförande av systematiska sammanställningar. 

 

Artikelskrivande sägs i underlaget vara en aktivitet som kräver planering och genomförande inom 

givna tidsramar och är av central betydelse för uppfyllnad av examensmålen, något som 

bedömargruppen instämmer i. Ett sätt att utvärdera detta på kan vara att se på hur många artiklar 

som den forskarstuderande är förste författare på, eftersom förste författaren ofta har huvudansvaret 
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för att koordinera de flesta av aktiviteterna för publikationen. Av de 15 bilagda individuella 

studieplanerna så återfanns i enbart två fall en litteraturredovisning där artiklarnas titel och författare 

redovisades. Rekommendationen till lärosätet är därför att samtliga individuella studieplaner 

revideras, så att en heltäckande publikationslista inkluderas och att också samtliga författare till 

publikationerna framgår. I dessa två fall var huvuddelen av artiklarna utförda med den 

forskarstuderande som huvudförfattare, och då antas förste författaren vara den som planerar 

publikationen och tillika dess forskningsrelaterade aktiviteter. Bedömningen som kan göras på detta 

begränsande underlag är att de forskarstuderande snabbt når en sådan mognadsgrad att de får 

ansvar för att planera publikationer. Eftersom flera publikationer dessutom har flera författare kan det 

tolkas så att miljön vid lärosätet har en inkluderande karaktär, vilket främjar forskarutbildningen 

positivt. 

 

Doktoranderna presenterar sina artiklar både nationellt och internationellt på konferenser och skickar 

in sina artiklar till välrenommerade tidskrifter. De brukar föra en skriftlig dialog med granskare vid 

tidskriften fram till publicering. Av självvärderingen framgår det att det är den forskarstuderande som 

är ansvarig för denna skriftliga dialog om justeringar och oklarheter i den aktuella publikationen. 

 

Förmågan att stödja andras lärande sker genom att doktoranderna får medverka i handledningen av 

examensarbeten på lägre nivåer samt ansvara för begränsade inslag i kurser. Undervisningen utökas 

sedan i takt med utbildningens fortskridande. Vid en tidpunkt närmare licentiatexamen kan den 

forskarstuderande verka som granskare av konferensbidrag inför konferenser. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bedömning med motivering: Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och 

examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också 

nått fördjupad insikt om vetenskapens och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används. 

 

Självvärderingen tar upp kurser som ett viktigt inslag för att nå måluppfyllelsen. Här framhålls kursen 

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, som är obligatorisk. Kursen innehåller en 

antiplagiatguide som ger tydlig information om reglerna för användandet av andras texter och 

material. Kursen omfattar också forskningsetiska överväganden om den egna forskningen. Lärosätet 

har också våren 2018 beslutat att kursen Etik för ingenjörer och forskare (2 hp) ska vara obligatorisk 

för alla forskarstuderande, vilket bedöms vara ett bra initiativ. Kursen är även öppen för handledare. 

Övriga kurser om ansvarsfullhet och redlighet är Vetenskapsteori och forskningsmetodik samt en 

fördjupningskurs i forskningsmetodik. 

 

Handledarna och andra forskare som den forskarstuderande kommer i kontakt med framhålls av 

lärosätet som betydelsefulla för de forskarstuderandes utveckling till att bli ansvarsfulla forskare. Här 

betonas vikten av att vid handledningstillfällen ta upp frågor om vetenskaplig redlighet och det ansvar 

som den forskarstuderande har vid planeringen av både forskningsprojekt och enskilda studier, 

exempelvis för citeringsregler och hur empiriskt material ska hanteras. 

 

Underlaget beskriver hur den forskarstuderandes värderingsförmåga börjar utvecklas redan i 

framtagandet av forskningsplanen, som sedan ska försvaras. Här ingår forskningsetiska 
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överväganden som en del i planeringen. Eftersom planeringen startar omgående efter antagningen till 

forskarutbildningen och dess omfattning förväntas vara cirka 20 sidor, blir den en utgångspunkt för 

kommunikation mellan handledarna och den forskarstuderande. Intervjuerna stärker bilden av nyttan 

med forskningsplanen för de fortsatta forskarstudierna. Efterhand som utbildningen pågår åtar sig den 

forskarstuderande uppdrag som peer review-granskare främst av artiklar till konferenser, vilket 

ytterligare utvecklar självständigheten. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Jämställdhet 

Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i 

utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

 

Våren 2018 var 26 procent av det totala antalet antagna forskarstuderande kvinnor vid lärosätet som 

helhet. Rekryteringen har som mål att 35 procent av alla som antas till forskarutbildning ska var 

kvinnor, vilket också har slagits fast i lärosätets jämställdhetsplan. Inom ett område, 

produktionssystem, har lärosätet överträffat målet och nått en andel om 37,5 procent kvinnor. 

Motsvarande andelar för handledare är 23 procent kvinnor för lärosätet som helhet och 33,3 procent 

för produktionssystem. Lärosätet uttrycker att man, förutom att eftersträva lika fördelning vid 

rekryteringen av forskarstuderande samt att båda könen finns representerade i handledarteamet, 

också eftersträvar det gällande val av opponent och betygskommitténs sammansättning. 

 

Att få en jämn könsfördelning är svårt och avspeglas redan vid rekryteringen. När en doktorandtjänst 

utlystes var det exempelvis en betydande andel män som sökte, 86 procent. Att utforma annonser 

och tjänstebeskrivningar som synliggör förutsättningarna för båda könen att motsvara de 

kvalifikationer som beskrivs i de utannonserade tjänsterna kan vara ett sätt att förbättra 

rekryteringssiffrorna. Detsamma gäller sammansättningen av kursansvariga, examinatorer etc. 

Lärosätet har som mål att det ska finnas handledare av båda könen inom samtliga 

forskarutbildningsämnen vid 2018 års utgång, varav minst någon med behörighet som 

huvudhandledare. Att detta synliggörs kan bidra till att fler kvinnor söker utlysta tjänster. 

 

I urvalet eftersträvas en likabehandling av kvinnliga och manliga sökanden. För att undvika att något 

kön premieras på felaktiga grunder består rekryteringsgruppen av både män och kvinnor. Lärosätet 

har lyckats väl i detta avseende, även om målet inte hittills uppnåtts på samtliga områden. 

 

Lärosätet erbjuder flera kompetensutbildningskurser för personalen som berör jämställdhetsfrågor. 

Speciellt bör framföras den nyutvecklade kursen Jämställdhet i högre utbildning om 7,5 hp, som ges 

för första gången hösten 2019. I de obligatoriska doktorandkurserna finns lärare och examinatorer av 

båda könen, samt att man använder kurslitteratur författad av båda könen. Handledarna diskuterar 

vilka källor som refereras till i publikationer och också vikten av att citera både manliga och kvinnliga 

författare i de egna publikationerna. 

 

Lärosätet genomför enkätundersökningar som påvisar ett fullgott resultat, eftersom lärosätet fick ett 

medelvärde på över 4,5 av maximalt 5 när det gäller frågan om arbetsplatsen ger alla medarbetare 

lika möjlighet att utvecklas oavsett kön. Inga svar fanns där medarbetare upplevt sig särbehandlade 

på grund av kön. 

 

Lärosätet har flera olika policydokument som på olika sätt berör jämställdhetsfrågor. Jämte detta 
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återfinns olika typer av handlingsplaner där lärosätet påpekar vikten av att anstränga sig ytterligare 

för att uppnå satta rekryteringsmål för könsfördelningen. 

 

Den individuella studieplanen skulle kunna innehålla ett avsnitt som behandlar föräldraledighet för att 

belysa de forskarstuderandes livssituation. Detta är speciellt relevant eftersom doktorandernas 

medelålder är 36 år. 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination 

följs systematiskt upp. Resultat av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta intressenter. 

 

Forskarutbildningens upplägg beskrivs tydligt i självvärderingen, där de olika avstämningspunkterna 

också framkommer. Detta är föredömligt gjort och ger den forskarstuderande en klar överblick av 

utbildningens huvudsakliga steg, kvalitetssäkringsrutiner och uppföljningar. Forskningsplanen, som 

ska redovisas efter cirka nio månader, är en viktig komponent för kvalitetsarbetet och uppföljningen. 

 

Forskarutbildningen följs varje år upp på uppdrag av forskarutbildningschefen som i sin tur redovisar 

till ledningen. Forskarutbildningschefen sitter med i lärosätets ledningsgrupp som möts varannan 

vecka, och kan därmed ta upp frågor relaterade till forskarutbildningen med kort varsel. 

 

Den individuella studieplanen är det dokument där den forskarstuderandes progression ska 

redovisas, minst varje år. Under 2017 har lärosätet utarbetat en ny mall för den individuella 

studieplanen, för att bättre stödja både den forskarstuderande och handledarteamet. I denna mall 

finns en tydlig ansvarsfördelning för vem som gör vad och när, som är formaliserat i skriften 

Uppföljning av utbildning på forskarnivå vid Tekniska Högskolan. Till den reviderade mallen tillkom 

också ett vägledande underlag, vilket bedöms som en bra åtgärd. 

 

Uppföljning initieras genom att forskningsstudieledaren informerar huvudhandledaren och 

forskarstuderanden om att den individuella studieplanen ska uppdateras inom tre månader. Den 

fastställda individuella studieplanen diarieförs och läggs in i Ladok. 

 

I självvärderingen har lärosätet identifierat att det bör finnas en kontrollfunktion som säkerställer att 

kursutvärderingar genomförts. Lärosätet saknar också en långsiktig rutin att dokumentera och följa 

hur kurserna utvecklas och om förbättringar har genomförts av kursansvariga. Bedömargruppen delar 

dessa synpunkter och uppmuntrar lärosätet att åtgärda avsaknaden av dessa identifierade rutiner och 

funktioner. 

 

Lärosätet har en utvecklad struktur för rekrytering och urvalsprocess som rekryteringsgruppen arbetar 

efter. När antagning har skett skickas ett välkomstbrev med information om den allmänna 

studieplanen och den individuella studieplanen ut till den nyantagna forskarstuderanden. Oftast utses 

en fadder också ut bland de mer erfarna, som hjälper den nyantagne tillrätta, något som även 

bekräftas utifrån de genomförda intervjuerna. Erfarenheterna med faddrar är att det har fallit väl ut. 

 

Lärosätet ägnar tillräcklig tid till regelbundna möten mellan handledaren och den forskarstuderande 

(periodvis sker möten mer än en gång i veckan, och periodvis varannan eller var tredje vecka). Vid 
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dessa sker uppföljning av doktoranderna där väsentliga delar dokumenteras i den individuella 

studieplanen, vilket bedöms upprätthålla en god kvalitet i uppföljningen av doktoranderna. Mötena 

fungerar också som stöd för doktoranderna. Positivt är att den individuella studieplanen också finns 

på engelska, inklusive lärandemålen. En granskning av individuella studieplaner som 

bedömargruppen har fått se visade en betydande skillnad i dokumenteringen av publikationer - bara 

två av 15 hade en fullständig publikationslista med samtliga författare (1 doktorand deltog i UKÄ:s 

bedömargrupp varför den individuella studieplanen utelämnades och 15 av 16 lämnades in). På intet 

sätt framkommer de olika författarnas bidrag, eftersom den individuella studieplanen borde visa vilka 

bidrag som är den enskilde forskarstuderandes egna, för att hennes eller hans progression ska kunna 

bedömas. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att åtgärda avsaknaden av fullgoda publikationslistor 

i de individuella studieplanerna. Tilläggas ska att det var i den nya utarbetade versionen av den 

individuella studieplanen som en fullgod publikationslista fanns, däremot inte i samtliga fall. 

 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid. 

 

När det gäller genomströmning vid lärosätet är bedömargruppen av uppfattningen att en 

genomströmningshastighet om 4,3 års nettostudietid för doktorsexamen är att betrakta som att ingen 

avvikelse finns från vad som kan förväntas. 

 

Lärosätets planerade aktiviteter för förbättringar innehåller en revision av lärosätets övergripande 

kvalitetssystem, som man bedömer kommer att påverka systematiken i uppföljningen av 

forskarutbildningen i sin helhet positivt. Likaså kommer en övergripande antagningsordning för 

doktorander och handläggningsordning för antagning och anställning av doktorander som är 

gemensam för lärosätet att ytterligare bidra till en ökad kvalitet i uppföljning, åtgärder och 

återkoppling, enligt lärosätet. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Utbildningen bedöms vara tillfredsställande i alla avseenden när det gäller samtliga 

bedömningsgrunder. Utbildningen erbjuder mycket goda förutsättningar när det gäller måluppfyllelse 

inom kunskapsformen kunskap och förståelse. Det finns ett omfattande kursutbud och en bred 

seminarieverksamhet och framför allt finns en klart strukturerad gång för forskarutbildningen från dess 

start.  

 

Forskarutbildningen vid lärosätet säkerställer doktorandernas måluppfyllelse inom kunskapsformen 

färdigheter och förmågor genom att dessa tränas kontinuerligt under utbildningen på ett 

tillfredsställande sätt. En rekommendation till lärosätet är att samtliga individuella studieplaner 

revideras, så att en heltäckande publikationslista inkluderas och att också samtliga författare till 

publikationerna framgår.  

 

När det gäller kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt menar bedömargruppen att 

lärosätet har kurser som stödjer den forskarstuderandes progression inom området värdering och 

förhållningssätt. Framtagande av en omfattande forskningsplanering är också betydelsefullt och 

stärker tidigt den forskarstuderande inom detta område. Att doktoranderna i handledningssituationer 

får diskutera forskningsplanen bedöms vara gynnsamt för måluppfyllelsen. Utöver detta noterar 

bedömarna att den forskarstuderande får delta i industrianknutna projekt, vilket också bidrar till att 
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träna värderingsförmåga och förhållningssätt.  

 

Bedömargruppen konstaterar att det finns en tydlig medvetenhet om jämställdhetsfrågor och att 

lärosätets ansträngningar kan bedömas vara tillfredställande. 

 

Som gott exempel vill bedömargruppen framhålla utbildningens tydliga struktur för samtliga moment i 

utbildningen och att lärosätet har en god uppföljning och aktivt bedriver ett förbättringsarbete. Positivt 

är att den individuella studieplanen också finns på engelska, inklusive lärandemålen. 

 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla 

utbildningens innehåll och genomförande. 

 

De forskarstuderande är formellt representerade i alla kollegialt sammansatta organ och råd i det 

akademiska styret. Det innebär att de forskarstuderandes synpunkter och åsikter kan framföras vid 

dessa organ och råd. Representation där säkerställer också att de forskarstuderande får del av den 

information som de kan bli berörda av och som sedan kan delges övriga forskarstuderande. Denna 

representation bedöms ge möjlighet att ur de forskarstuderandes perspektiv framföra synpunkter som 

bidrar till ett kvalitetsutvecklande arbete. 

 

Vid lärosätet finns doktorandföreningen DOCTA (vid JTH) som fyller en viktig roll i 

forskarutbildningsmiljön. Föreningen hanterar främst doktorandfrågor relaterade till 

forskarutbildningen samt säkerställer representation i organ och råd. För informationsspridning 

ansvarar doktorandföreningen för att uppdatera dess LinkedIn-sida för alumner. Doktorandföreningen 

anordnar också sociala aktiviteter för alla doktorander. 

 

På individnivå har doktoranderna stort inflytande över hur den egna forskarutbildningen ska utformas. 

Detta sker i dialog med handledaren och dokumenteras i den individuella studieplanen. Den 

forskarstuderande kan själv välja kurser upp till 32 hp (i samråd med handledare), vilket medför en 

individuell anpassning så att kurser kan stötta och stärka avhandlingsarbetet. Flera typer av 

uppföljningssamtal äger rum varje år med avdelningens ledare och forskningsstudieledaren, förutom 

med handledarteamet om arbetsmiljö, utbildning och förbättringsbehov etc. En tydlig process finns på 

plats för om det krävs ett handledarbyte, men den är inte formaliserad i ett styrdokument. 

 

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 

För att skapa en god arbetsmiljö har de forskarstuderande ofta eget rum, vilket ger en bättre arbetsro. 

De flesta doktoranderna är också placerade i närhet till varandra, vilket gör informella och sociala 

kontakter möjliga, något som har uppskattats. Vidare har lärosätet som utgångspunkt att arbetstiden 

för den forskarstuderande ska vara ordinarie kontorstid dvs. kl. 8-17. Som stöd till de 

forskarstuderande finns en heltidsanställd forskningshandläggare som hjälper till i olika frågor. 

 

När det gäller mängden publikationer som krävs för respektive examen kunde inte bedömargruppen 

finna några sådana angivelser varken i den allmänna studieplanen eller i den individuella 

studieplanen (i styrdokumentet för forskarutbildningsprocessen anges spannet 3-4 artiklar för 

licentiatexamen och 5-8 för doktorsexamen. Detta är ej explicit nämnt i självvärderingen dock). I de 

två fall där fullständiga publikationslistor finns i de individuella studieplanerna kunde konstateras att 
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den forskarstuderande var medförfattare till 18 publikationer i det första fallet, och 17 publikationer i 

det i andra fallet. I det första fallet var den forskarstuderande förste författare i 15 publikationer, och 

det andra fallet var den forskarstuderande förste författare i 11 publikationer. Här kan möjligen 

skymtas att det sker en överproduktion av publikationer som väcker frågor om den verkliga 

arbetsbelastningen hos de forskarstuderande. Att vara med på flera publikationer behöver 

nödvändigtvis inte enbart vara av ondo, utan är ett starkt tecken på att forskarmiljön är mycket 

kollegial och inkluderande. Men att stå som förste författare till inte mindre än 15 publikationer och 11 

i det andra fallet förfaller vara väl i överkant enligt bedömargruppen, utan att ha tillgång till en mera 

detaljerad arbetsfördelning mellan författarna. 

 

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet doktorandperspektiv 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Sammanfattningsvis är de forskarstuderande välrepresenterade och organiserade. Det finns 

omfattande och tydliga riktlinjer och en struktur för hur forskarutbildningen ska bedrivas. 

Doktoranderna har en mycket god arbetsmiljö, ofta med egna rum, och arbetstiden förväntas vara 

kontorstid. Miljön är inkluderande när det gäller samarbeten med publikationer. Något som inte helt 

kunnat avgöras är de krav som ställs på antalet publikationer för respektive examen, vilket gör att den 

observerade mängden publikationer för de granskade individuella studieplanerna möjligen visar en 

allt för hög arbetsbelastning på de forskarstuderande när det gäller antalet publikationer. Intervjuer 

med doktorander visar inte att detta upplevs som problematiskt, men dialog med ansvariga för 

forskarutbildningen har aktualiserat frågan vid lärosätet. 

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är 

användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som 

utanför akademin. 

 

Lärosätet har en strategisk plan och en handlingsplan för hur man ska utbilda och fostra goda 

forskare för både en akademisk och en industriell karriär. Detta gör man genom att tidigt diskutera 

frågan så att utbildningen gagnar doktorandens framtidsplaner. Det finns också med som en punkt i 

den individuella studieplanen. Vid lärosätet finns ett så kallat karriärcenter som har avsatt en person 

för att just stödja de forskarstuderandes framtida karriär. 

 

Samproduktion är så viktigt att det präglat lärosätet till stor del genom att ha många externa projekt 

med industrin och det omkringliggande samhället. Detta har sedermera lett till bildandet av 

forskningsmiljön SPARK, som sedan har införlivat den redan existerande forskarskolan ProWood. 

Forskning som interagerar med företag har alltså en särställning vid lärosätet. Detta gör att de 

forskarstuderande planerar sin forskning och enskilda studier i samverkan med företagen. På så sätt 

kan de forskarstuderandes medverkan påverkas kontinuerligt av information och krav från företagen. 

Kurser finns inom projektstyrning av forskningsprojekt som stödjer denna samverkan. Utbildningen i 

sig grundar sig på att doktoranden ska kunna planera och genomföra aktiviteter på utsatt tid och med 

kvalitet. Detta är inte på något sätt motstridigt i förhållande till de krav som finns hos det omgivande 

samhället. 
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Sammanfattande bedömning av bedömningsområdet arbetsliv och samverkan 

Bedömning med motivering: Tillfredsställande 

 

Bedömargruppen ser positivt på hur lärosätet interagerar med det omgivande samhället och de 

möjligheter som detta för med sig för de forskarstuderande i form av forskningssamverkan. När det 

gäller den här aspekten får de forskarstuderande vid lärosätet en tillfredställande utbildning och 

forskarutbildningsmiljö som förbereder dem för ett föränderligt arbetsliv och en karriär både inom och 

utanför akademin. 

 

Samlat omdöme: Hög kvalitet 

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Utbildningen bedöms vara tillfredsställande i alla avseenden när det gäller samtliga 

bedömningsgrunder. Sammantaget är handledningssituationen tillfredsställande. Det finns 33 

tillgängliga personer som kan fungera som huvud- eller bihandledare. Förutsättningarna för att 

bedriva forskarutbildningen vid lärosätet är att betrakta som mycket goda när det gäller tillgången på 

handledare, pedagogisk satsning på handledare och i synnerhet timtilldelningen för handledning. En 

rekommendation är att samtliga handledare får möjlighet att genomgå handledarutbildning så snart 

omständigheterna medger detta. 

 

Utmärkande för forskarutbildningsmiljön är lärosätets goda övergripande struktur för utbildningen, att 

handledarna har mycket tid till just forskning och att handledningstiden för varje doktorand per 

handledare är god. Grundfinansiering finns från KK-stiftelsen och lärosätets miljö SPARK, som i 

efterföljande led driver forskarskolan ProWood. Ett stort aktivt företagsnätverk finns knutet till både 

miljön och forskarskolan. Miljöns volym av doktorander, publikationer och tillgång till doktorandkurser 

kan anses vara fullgott. 

 

Utbildningen erbjuder mycket goda förutsättningar när det gäller måluppfyllelse inom kunskapsformen 

kunskap och förståelse. Det finns ett omfattande kursutbud och en bred seminarieverksamhet och 

framför allt finns en klart strukturerad gång för forskarutbildningen från dess start.  

 

Forskarutbildningen vid lärosätet säkerställer doktorandernas måluppfyllelse inom kunskapsformen 

färdigheter och förmågor genom att dessa tränas kontinuerligt under utbildningen på ett 

tillfredsställande sätt. En rekommendation till lärosätet är att samtliga individuella studieplaner 

revideras, så att en heltäckande publikationslista inkluderas och att också samtliga författare till 

publikationerna framgår.  

 

När det gäller kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt menar bedömargruppen att 

lärosätet har kurser som stödjer den forskarstuderandes progression inom området värdering och 

förhållningssätt. Framtagande av en omfattande forskningsplanering är också betydelsefullt och 

stärker tidigt den forskarstuderande inom detta område. Att doktoranderna i handledningssituationer 

får diskutera forskningsplanen bedöms vara gynnsamt för måluppfyllelsen. Utöver detta noterar 

bedömarna att den forskarstuderande får delta i industrianknutna projekt, vilket också bidrar till att 

träna värderingsförmåga och förhållningssätt.  

 

Bedömargruppen konstaterar att det finns en tydlig medvetenhet om jämställdhetsfrågor och att 
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lärosätets ansträngningar kan bedömas vara tillfredställande. 

 

Som gott exempel vill bedömargruppen framhålla utbildningens tydliga struktur för samtliga moment i 

utbildningen och att lärosätet har en god uppföljning och aktivt bedriver ett förbättringsarbete. Positivt 

är att den individuella studieplanen också finns på engelska, inklusive lärandemålen. 

 

De forskarstuderande välrepresenterade och organiserade. Det finns omfattande och tydliga riktlinjer 

och en struktur för hur forskarutbildningen ska bedrivas. Doktoranderna har en mycket god 

arbetsmiljö med egna rum och arbetstiden förväntas vara kontorstid. Miljön är inkluderande när det 

gäller samarbeten med publikationer. Något som inte helt kunnat avgöras är de krav som ställs på 

antalet publikationer för respektive examen, vilket gör att den observerade mängden publikationer för 

de granskade individuella studieplanerna möjligen visar på en allt för hög arbetsbelastning på de 

forskarstuderande när det gäller antalet publikationer. 

 

Bedömargruppen ser positivt på hur lärosätet interagerar med det omgivande samhället och de 

möjligheter som detta för med sig för de forskarstuderande i form av forskningssamverkan. När det 

gäller den här aspekten får de forskarstuderande vid lärosätet en tillfredställande utbildning och 

forskarutbildningsmiljö som förbereder dem för ett föränderligt arbetsliv och en karriär både inom och 

utanför akademin. 

 

Slutsatsen är att forskarutbildningen kan betraktas som mycket bra. Bedömargruppen vill lyfta fram 

dess tydliga struktur under samtliga steg i utbildning och att lärosätet har en god uppföljning och aktivt 

bedriver ett förbättringsarbete. 
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Bilaga 2 

Bedömargruppen och anmälda jäv 
 

 

 

 

Bedömare/Lärosäte 
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Professor Tomas Beno, Högskolan Väst x x             

Professor Mats Bohgard, Lunds universitet           x     

Andreas Borg, GKN Aerospace Sweden AB x x             

Docent Ned Carter, Sveriges Kommuner och Landsting               x 

Professor Helena Forslund, Linnéuniversitetet           x1   x 

Professor Jan Johansson, Luleå tekniska universitet         x       

Professor Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola           x2     

Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv                 

Professor Anna-Lisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola x         x3     

Professor Sofia Ritzén, Kungl. Tekniska högskolan     x     x4   x 

Docent Anna Runnemalm, Högskolan i Skövde x x             

Roaa Salim, Stiftelsen Högskolan i Jönköping               x 

Nikolas Theissen, Kungl. Tekniska högskolan     x           

Professor Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad           x5     

Christina Windmark, Lunds universitet x   x     x   x 

         

         

         1 Gäller endast förpackningslogistik. 
2 Gäller endast mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. 
3 Gäller varken mekanisk teknologi och verktygsmaskiner eller maskinelement. 
4 Gäller endast förpackningslogistik. 
5 Gäller endast rehabiliteringsteknik. 
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Bilaga 3 

Redovisning av underlag från respektive lärosäte1 

Chalmers tekniska högskola AB 

Forskarutbildnings- 

ämne 

Självvärdering Allmän 

studieplan 

Individuella 

studieplaner 

Intervju 

lärosäte 

Intervju 

doktorander 

 

Produkt- och 

produktionsutveckling 

- licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 16 Ja Ja  

Högskolan Väst 

Forskarutbildnings- 

ämne 

Självvärdering Allmän 

studieplan 

Individuella 

studieplaner 

Intervju 

lärosäte 

Intervju 

doktorander 

 

Produktionsteknik - 

licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 16 Ja Ja  

Kungl. Tekniska högskolan 

Forskarutbildnings- 

ämne 

Självvärdering Allmän 

studieplan 

Individuella 

studieplaner 

Intervju 

lärosäte 

Intervju 

doktorander 

 

Industriell produktion 

- licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 16 Ja Ja  

Luleå tekniska universitet 

Forskarutbildnings- 

ämne 

Självvärdering Allmän 

studieplan 

Individuella 

studieplaner 

Intervju 

lärosäte 

Intervju 

doktorander 

 

Arbetsvetenskap -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 16 Ja Ja  

Teknisk psykologi -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 5 Ja Nej  

Lunds universitet 

Forskarutbildnings- 

ämne 

Självvärdering Allmän 

studieplan 

Individuella 

studieplaner 

Intervju 

lärosäte 

Intervju 

doktorander 

 

Arbetsmiljöteknik -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 10 Ja Ja  

Förpackningslogistik Ja Ja 11 Ja Ja  

                                                   
1 I de fall antalet doktorander är 16 eller färre, väljs samtliga doktoranders individuella studieplaner. I 

de fall där antalet doktorander är fler än 16, görs ett slumpmässigt urval och 16 individuella 

studieplaner väljs ut. 
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- licentiat- och 

doktorsexamen 

Maskinelement -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 1 Ja Nej  

Maskinkonstruktion -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 1 Ja Ja  

Mekanisk teknologi 

och 

verktygsmaskiner -  

licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 10 Ja Ja  

 

Rehabiliteringsteknik 

- licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 3 Ja Ja  

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Forskarutbildnings- 

ämne 

Självvärdering Allmän 

studieplan 

Individuella 

studieplaner 

Intervju 

lärosäte 

Intervju 

doktorander 

 

Produktionssystem - 

licentiat- och 

doktorsexamen 

Ja Ja 15 Ja Ja  

 

Redovisning av övriga underlag 
Utöver de underlag som lärosätena har skickat in har UKÄ tagit fram nyckeltal över 

genomströmningen i form av netto- och bruttostudietid för respektive utbildning. 
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Bilaga 4 

Lärosätenas svar på delning av preliminära yttranden 
 



UKÄs utvärdering av utbildning på forskarnivå | Svar på yttrandet 

Produkt- och produktionsutveckling | ID-nr UKÄ A-2018-02-4416 | Chalmers Dnr C 2019-0343 | Sida 1 

Chalmers tekniska högskola AB 2019-03-19 

Dnr C 2019-0343 

Barbara Sturn  

Kvalitetssamordnare för forskarutbildning 

Operativt och strategiskt stöd (OSS) 

Universitetskanslersämbetet 

Utvärderingsavdelning 

Utbildningsutvärdering inom Produkt- och produktionsutveckling 
(Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi)  

Chalmers svar på bedömargruppens preliminära yttrande 
(Reg nr 411-00087-18) 

Chalmers tekniska högskola AB har tagit del av det preliminära yttrandet avseende 
utbildningsutvärderingen på forskarnivå i ämnet produktionsteknik och närliggande ämnen, 
daterat 2019-02-28. 

Vår samlade syn är att bedömargruppen i stort har fått en korrekt uppfattning av 
forskarutbildningen i forskningsämnet produktionsteknik vid forskarskolan produkt- och 
produktionsutveckling.  

Vi vill tacka bedömargruppen för dess konstruktiva arbete och gedigna analys baserat på vår 
självvärdering och intervjuer med vår personal och doktorander. Bedömargruppens 
bedömningar och motiveringar till dessa kommer att ligga till grund för det kommande 
arbetet med kvalitetsutveckling inom forskningsämnet produktionsteknik och av Chalmers 
forskarutbildning generellt. 

På följande sidor anges de sakfel som vi identifierade vid genomläsning av det preliminära 

yttrandet. 

Med vänliga hälsningar, 

Barbara Sturn 



UKÄs utvärdering av utbildning på forskarnivå | Svar på yttrandet  

Produkt- och produktionsutveckling | ID-nr UKÄ A-2018-02-4416 | Chalmers Dnr C 2019-0343 | Sida 2 

  

Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar  

Synpunkter på preliminärt yttrande 
 

 
Lärosäte:   Chalmers tekniska högskola 
Forskarutbildningsämne: Produkt- och produktionsutveckling (produktionsteknik och 
    närliggande ämnen)  
    licentiat- och doktorsexamen 

 
 
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 
 

Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 

Sida Stycke Rad Korrigering 

5(10) Näst 

sista 

3 Bedömargruppen skriver: ”Generic Transferable Skills”. Ändra till: 

”Generic and Transferable Skills” 

 
Jämställdhet 

Sida Stycke Rad Korrigering 

6(10) Sista i 

den 

övre 

rutan 

1-3 Bedömargruppen skriver: ”Vid intervjun med den övergripande 

ansvariga framkom att man för att få fler kvinnliga sökanden till 

tjänster, har regeln att man inte får gå vidare med 

anställningsprocessen om inte kvinnor har ansökt. Man granskar också 

annonser ur ett jämställdhetsperspektiv innan de offentliggörs.”  

 

Kommentar: Regeln gäller inte specifikt för kvinnor. Den säger att 

Chalmers inte får ha enkönade sökfält, dvs. vi ska alltid ha sökande av 

båda könen till alla tjänster. 

 
 
Bedömningsområde: Doktorandperspektiv/Studentperspektiv 
 

Sida Stycke Rad Korrigering 

8(10) Tredje 

i den 

andra 

rutan 

2-3 Bedömargruppen skriver: ”Det framgår däremot inte på vilket sätt 

doktoranderna medverkat i utarbetandet av självvärderingen inför 

UKÄ-utvärderingen.”  

Kommentar: Vi har nämnt i förordet att en doktorand ingick i den 

grupp som skrev självvärderingen. 

8(10) Femte 

i den 

andra 

rutan 

1-2 Bedömargruppen skriver:  ”När det gäller arbetsmiljön har 

doktorander samma rättigheter och skyldigheter som alla andra 

anställda.” 

Kommentar: Det gäller alltså Chalmersanställda doktorander, för ca 

25% av våra doktorander är ju industridoktorander som inte är 

anställda på Chalmers. 

9(10) Första 4 Bedömargruppen skriver: ”Arbetsmiljön fungerar på samma villkor 

som för andra anställda”.  

Kommentar: som ovan. 

 



 
 
 
 
Högskolan Väst har kontrollerat innehållet i yttrandet och har inga sakfel att påpeka. 
Vi avstår därför från att lägga in några svar i UKÄ Direkt. 
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Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar 

Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande  

Lärosäte: [Kungliga tekniska högskolan] 

Forskarutbildningsämne/yrkesexamen: [Industriel produktion]      

 

Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella 

sak/-faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och 

bedömningsgrunder som ingått i utvärderingen. 

Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut. 

Korrigeringarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att inkomma 

med ny fakta som ej fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen. 

Exempel 

Sida Stycke Rad  Korrigering 

2 3 5 Antal helårsstudenter uppgår till 25, ej 45. 
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Återkoppling till den preliminär yttrandet 

 

 

 

Industriell produktion KTH 

 

 

 

 

 

 

Daniel T. Semere 

Mauro Onori 

Malin Selleby 

Gunilla Sivard 
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Bedömningsområde: Förutsättningar 

Personal 

Sida Stycke Rad Korrigering 

1 1 1-2 I självvärderingen togs två nya kvinnliga doktorander med vilkas antagningsprocess 

var nära avslutad. 

1 1 3 Det stämmer inte. Alla vars ISP skickades in finns med i bilagan antigen som 

doktorander eller tidigare doktorander. 

1 3 4 Inga doktorander är utan bihandledare sedan de elektroniska individuella 

studieplanerna infördes.  

2 3 1-5 Tilldelningen av handledare till studenter är redan fastställd under 

antagningsprocessen. Detta anges tydligt i ISP:erna; dvs det finns ingen oklarhet i 

vilken handledare studenterna tilldelas. 

 

Forskarutbildningsmiljö 

Sida Stycke Rad Korrigering 

2 5 4 Det är regeringen som genom högskoleförordningen ändrat 

förutsättningarna för att använda stipendier  snarare än institutionens 

ambition.  

3 2 1-2 Seminarieverksamheten beskrivs i olika sammanhang i underlaget; t. ex. 

på sida 3 styck 2. ’’När det gäller deltagande och att få ut det mesta av 

konferenser och seminarier, har programmet ett veckoseminarium...’’ 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

 

Måluppfyllelse – kunskap och förståelse 

Sida Stycke Rad Korrigering 

4 5 6 Planeringsseminariet innebär inte att doktorander väntar i ett år på att formulera 

sina forskningsfrågor, utan snarare att de måste redovisa/presentera sitt arbete för en 

bredare handledargrupp efter ett år.   
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Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 

Sida Stycke Rad Korrigering 

5 2 6 Oklart vilken tidsplanering som avses utöver tidsramar till lic- och doktorsexamen. 

Vid IIP har vi som regel att doktoranderna har individuella behov och att en fast 

tidsplanering går emot de kvalitetskrav vi tillämpar. 

6 1 1 Doktorand och handledare arbetar i regel tillsammans med att färdigställa 

publiceringar. Det sker enligt sedvanlig praxis att samtliga medförfattare deltar men 

doktorander tar ofta ett större ansvar. 

 

Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 

Sida Stycke Rad Korrigering 

6 6 1 Det står i självvärderingen ….Utöver detta, rekommenderas doktorander 

på ITM-skolan att följa kursen AK3015 Den uthållige forskaren som har 

etik som en del av kursen. Doktoranderna uppmärksammas också på 

plagieringsverktyg som används vid bedömning av arbeten, t ex vid 

handledning av exjobb och vid granskning av deras litteraturstudier. 

 

Jämställdhet 

Sida Stycke Rad Korrigering 

7 2 2 Information om kön anges i bilagan för handledarna. 

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv/Studentperspektiv 

Sida Stycke Rad Korrigering 

9 2 1-5 När det gäller rutiner om studieplanerna, det beskrivde tydligt hur studieplanerna 

hanteras. Det står i självvärderingen ´´I det dokumentet ges bland annat en 

detaljerad plan och statusrapport för doktorandens framsteg och 

utmaningar. Studieplanen granskas och uppdateras av handledaren och 

sedan av forskningsansvarig, FA, innan den fastställs. Felaktigheter eller 

ofullständigheter i handledning eller studien upptäcks i tid och kan 

diskuteras och åtgärdas.’’ 
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9 6 4,5 Bedömmargruppen anser att studieplanerna visar att antalet publikationer kan vara 

betydligt större än de föreskrivna fyra publikationer, vilket kan påverka 

doktorandernas arbetsmiljö (trots att den bedöms vara mycket bra). Vi vill 

framhålla att våra handledare aldrig kräver fler publikationer, det är snarare 

enskilda doktorander som verkligen vill ha flera publikationer än vad som krävs 

av dem. Alla doktorander vid IIP följer föreskrifterna och, i de fall de publicerar 

fler än fyra artiklar, är detta alltså helt frivilligt. Frågan väcktes vid intervjuverna 

och de seniora deltagarna svarade tydligt på detta. 
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Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar 

Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande  

Lärosäte: Luleå tekniska universitet 

Forskarutbildningsämne/yrkesexamen: Arbetsvetenskap      

 

Luleå tekniska universitet 

Luleå tekniska universitet (LTU) har granskat bedömargruppens preliminära yttrande angående 

bedömningen av forskarutbildningsämnet Arbetsvetenskap. LTU har inga anmärkningar på 

eventuella sakfel i det preliminära yttrandet. 

 

 

Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella 

sak/-faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och 

bedömningsgrunder som ingått i utvärderingen. 

Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut. 

Korrigeringarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att inkomma 

med ny fakta som ej fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen. 

 

Exempel 

Sida Stycke Rad  Korrigering 

2 3 5 Antal helårsstudenter uppgår till 25, ej 45. 
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Bedömningsområde: Förutsättningar 

 

Personal 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Forskarutbildningsmiljö 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

 

Måluppfyllelse – kunskap och förståelse 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Jämställdhet 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Bedömningsområde: Doktorandperspektiv/Studentperspektiv 

 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar 

Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande  

Lärosäte: Luleå tekniska universitet 

Forskarutbildningsämne/yrkesexamen: Teknisk psykologi  

 

Luleå tekniska universitet 

Luleå tekniska universitet (LTU) har granskat bedömargruppens preliminära yttrande angående 

bedömningen av forskarutbildningsämnet Teknisk psykologi. LTU har inga anmärkningar på 

eventuella sakfel i det preliminära yttrandet. 

 

 

Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella 

sak/-faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och 

bedömningsgrunder som ingått i utvärderingen. 

Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut. 

Korrigeringarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att inkomma 

med ny fakta som ej fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen. 

 

Exempel 

Sida Stycke Rad  Korrigering 

2 3 5 Antal helårsstudenter uppgår till 25, ej 45. 
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Bedömningsområde: Förutsättningar 

 

Personal 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Forskarutbildningsmiljö 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

 

Måluppfyllelse – kunskap och förståelse 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Jämställdhet 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Bedömningsområde: Doktorandperspektiv/Studentperspektiv 

 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar 

Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande  

Lärosäte: Lunds universitet 

Forskarutbildningsämne/yrkesexamen: Arbetsmiljöteknik      

 

Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella 

sak/-faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och 

bedömningsgrunder som ingått i utvärderingen. 

Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut. 

Korrigeringarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att inkomma 

med ny fakta som ej fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen. 

 

Exempel 

Sida Stycke Rad  Korrigering 

2 3 5 Antal helårsstudenter uppgår till 25, ej 45. 
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Bedömningsområde: Förutsättningar 

 

Personal 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Forskarutbildningsmiljö 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

 

Måluppfyllelse – kunskap och förståelse 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 

Sida Stycke Rad Korrigering 

5 3 3 Kommentar 1) Detta varierar mellan olika doktorander och över tid. Det kan 

därmed vara så att ni intervjuat doktorander som inte deltagit särskilt 

mycket i utbildningen. Vi brukar också vara noga med att doktoranderna 

inte blir ”uppslukade” av undervisning och det är möjligt att detta är något 

som doktoranderna ville förmedla. Det finns också doktorander som inte 

vill/behöver undervisa eftersom de redan har arbetat som lärare som 

exempelvis Lena Petersson (som arbetat som adjunkt vid Halmstad 

högskola) och som då hällre koncentrerar sig på avhandlingsarbetet vilket vi 

också försöker tillmötesgå. Även Lena har dock deltagit i handledning av 

exemensarbeten. Därför har vi uttryckt det som att ”de allra flesta” deltar i 

undervisningen och/eller handledning.  

Kommentar 2) Industridoktorand Ann-Sofie Fyr deltar i organiseringen av 

och undervisningen i kursen Patientsäkerhet TFRF 45 (7,5 hp) 

Vi kan däremot inte kräva att industridoktoranderna deltar i någon form av 

institutionstjänstgöring, som undervisning men försöker ge dem möjlighet 

om de är intresserade. 
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Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

 

Jämställdhet 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Bedömningsområde: Doktorandperspektiv/Studentperspektiv 

 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar 

Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande  

Lärosäte: Lunds universitet 

Forskarutbildningsämne/yrkesexamen: Förpackningslogistik      

 

 

 

Lärosätet har tagit del av det preliminära yttrandet med värdefullar rekommendationer för 

kommande arbete. Lärosätet har inte några synpunkter på innehållet.  



Sul<A'#J3ri'*.-

U n ive rs itefs ka ns lersäm betets
utbi ld n i n gs utvärderi n gar

Sida

I (1)

Delningssvar - synpunkter på preliminärt yttrande
Lärosäte: Lunds universitet

Forckarutbildningsämne/yrkesexamen: Maskinelement (MEL), Dr- och Licentiatexamen.

Övergripande kommentarer över preliminärt yttrande

Institutionsledningen och doklorandrådet har tagit del av och diskuterat innehållet i det preliminära
yttrandet över forskarutbildningen i Maskinelement. Institutionsledning och institutionens
doktorandråd har en samsyn i anfiirda kommentarer till det preliminära yttrandet.

Följande övergripande kommentar ges:

o Med hänsyn till situationen vid ämnet Maskinelement då utvärderingen genomfiirdes och att
bedömargruppen inte beaktar fiirhållanden, planer eller åtgärder gjorda därefter finns det
ingen anledning att vidare i detalj kommentera det erhållna preliminära yttrandet.

o Med hänsyn till innehållet i ingiven själwärdering och pågående hantering av ny tjänst som
professor i Maskinelement ser den nya institutionsledningen fram emot en uppfiiljande
utvärdering om ca 1 år.

Jan-Eric Ståhl

Prefekt och studierektor FU

il,li^t{hV
' oi,," Ahadi

Biträdande prefekt

Daniel Johansson

Ordf. Doktorandrådet vid MT
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Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar 

Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande  

Lärosäte: Lunds universitet 

Forskarutbildningsämne/yrkesexamen: maskinkonstruktion  

 

Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella 

sak/-faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och 

bedömningsgrunder som ingått i utvärderingen. 

Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut. 

Korrigeringarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att inkomma 

med ny fakta som ej fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen. 

Bedömningsområde: Förutsättningar 

 

Forskarutbildningsmiljö 

Sida Stycke Rad Korrigering 

2 

och  

2 

1 

 

2 

(sammänvägd 

bedömning) 

 

 

2-5 

I dessa stycken motiveras bedömningen att det ”verkar saknas en hållbar 

struktur och långsiktig strategi för forskarutbildningen, vilket kommer till 

uttryck i en ostrukturerad handledning […]” främst med det att tre av fyra 

doktorander har haft en låg aktivitetsgrad under en lång period. Dessa 

doktorander var Per Kristav, Martin Eriksson och Håkan Petersson (se 

tabellbilaga 1a och 1b). Ett problem vi ser med denna motiveringsgrund är att 

den baseras på händelser utanför den period som gäller för självvärderingen; 

självvärderingen tar upp de senaste fem årens händelser, medan de i 

bedömningen refererade händelserna går tillbaks till 1997 (Martin Erikssons 

antagningsår, se tabellbilaga 1b). Vi har inte heller beskrivit eller diskuterat 

aktivitetsgrader och forskarstudietider för de fyra andra doktoranderna som 

avlade doktorsexamen under denna längre period (tre av fyra avlade 

doktorsexamen inom deras planerade studietid), vilket rimligen då borde 

inverka på bedömningen. I intervjun togs aktivitetsgraden upp för dessa 

studenter men ämnesrepresentanterna hade då inte all information tillgänglig 

eftersom de inte var väl insatta i alla fakta rörande denna längre period. Det 

finns med andra ord, av ovan anförda skäl, ofullständig information i 

självvärderingen när det gäller handledning under perioden 1997-2012/2013. 

Oavsett hur handledningen var organiserad då så har vi dock beskrivit i 

självvärderingen handledningen av Martin Eriksson och Håkan Petersson under 
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2012-2015/2016 (sidan 8 i självvärdering), det vill säga för perioden under 

utvärdering: vi satte bland annat igång regelbundna handledningsmöten och det 

resulterade i publiceringen av 12 resp. 11 publikationer för dessa doktorander (6 

gemensamma publikationer). Per Kristav tog licentiatexamen 2011 och 

avslutade då sina forskarstudier, för att återantas som forskarstuderande 2014 

(se sidan 3 i självvärdering samt Per Kristavs individuella studieplaner i 

självvärderingsbilagan), vilket minskar hans forskarstudietid med tre år. Per 

Kristavs låga aktivitetsgrad var också planerad på grund av hans lärartjänst (se 

hans studieplan). 

2 2 1 Per Kristav återantogs som forskarstuderande 2014 (se ovan). 

2 3 1-3 I självvärderingen har vi skrivit följande: ”Rörande de externa doktoranderna 

ser vi till att de kommer så regelbundet som möjligt till möten på avdelningen 

(varannan eller var tredje vecka).” (sid. 8) Under intervjun har vi beskrivit hur 

de informella mötena med interna doktoranderna skedde och där man kan ta 

initiativ till ett formellt möte om det behövs men vi har dessvärre inte beskrivit 

dessa i självvärderingen. 

 

 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

 

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 

Sida Stycke Rad Korrigering 

4 2 1-3 För licentiat- och doktorsexamen ska doktoranden ha presenterat minst två 

respektive fyra forskningsarbeten istället för minst ett respektive två 

forskningsarbeten. 

 

 

Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 

Sida Stycke Rad Korrigering 

5 2 1-6 När det gäller att ”självständigt kunna strategiskt planera framtida 

forskningsprojekt” har vi utöver det som redovisas här också skrivit att 

”Konkret involveras doktoranderna som avs[er] att fortsätta inom akademin i 
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och 

7 

 

2 

(sammänvägd 

bedömning) 

 

3-5 

ansökningsarbetena som rör dem även om huvudansvaret ligger hos 

handledarna.” (sidan 14, andra stycke). Exempel på detta finns rad 7-11, tredje 

stycke i rubriken. Beredskap till en karriär inom akademin (sidan 25). Att 

involvera doktoranderna i forskningsansökningar hjälper dem att kunna 

strategiskt planera framtida forskningsprojekt. 

5 2 6-7 ”Det behöver även bli tydligare hur den intellektuella självständigheten 

säkerställs vid licentiatexamen.” Självständighet är inte något 

licentiatexamensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt 

enligt högskoleförordningen. Den har således inte behandlats som sådant utan 

mer som etapp mot större självständighet i doktorstudierna.  

 

 

Jämställdhet 

Sida Stycke Rad Korrigering 

5 Sista 

stycke 

6-7 Ett faktafel från vår sida. Vi hade en kvinnlig gästprofessor under ett år 2003-2004. 

Hennes namn var Peijun Wang, från Southwest Jiaotong University, Chengdu, 

Kina. 
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U n ivers itets ka ns Ie rsä m betets
utbi ld n i ngs utvärderi n gar

Lärosäte: Lunds universitet

Forskarutbildningsämne/yrkesexamen: Mekanisk Teknologi och Verktygsmaskiner (MTV), Dr- och lic ex.

Övergripande kommentarer över preliminärt yttrande

Institutionsledningen och doktorandrådet har tagit del av och diskuterat innehållet i det preliminära
yttrandet över forskarutbildningen i MTV. Institutionsledning och institutionens doktorandråd har en
samsyn i anlorda kommentarer och ftirslag till justeringar av erhållen text.

Följande övergripande synpunkter ges:

o Vi har fått många värdefulla synpunkter från bedömargruppen som kommer att kunna stärka

och därmed forbättra forskarutbildningen i MTV vid Lunds universitet.

o Utvecklingssamtalen mellan prefekt och medarbetare ligger till grund ftir en kontinuerlig
utveckling av institutionens handledare och öwig personal.

o Alla doktorander skall ha en individuell studieplan (ISP). Ämnets tolkning av begreppet
individuell ärjust att planen är individuell. Det som står i denna plan kan ses som obligatoriskt
ör den enskilde doktoranden. Ämnet har därfor valt attinte specificera obligatoriska kurser i
en generell mening.

o Alla handledare inklusive huwdhandledare har en stark industriell forankring i ett
industrinära och tillämpat ämne som MTV.

o Inga doktorander arbetar i några "industriprojekt" eller är finansierade via
uppdragsutbildning, en doktorand bedriver inte heller forskning på 80 %o utan bedriver
forskarutbildning på 80 %o där del av tiden utgörs av forskning.

o Det finns inte något formellt krav på att en doktorands resultat från forskarutbildningsprojekt
skall resultera i"nya vetenskapliga resultat och ny kunskap", man skall kunna visa att man i
forskning kan använda vetenskapliga metoder och tillägnat sig vetenskaplig skicklighet.

o Institutionen ger flera kurser på forskarutbildningsnivå, bl.a. på nationell nivå.

o Forskningen och huvuddelen av den offentliga forskningsfinansieringen är styrd av
identifierade och fijrestående samhällsutmaningar. Merparten av dessa samhällsutmaningar
är direkt relaterade till industrins långsiktiga må1. MTV strävar efter att bedriva forskning
vars resultat utgör lösningar till industriella problem, detta med en viss tidshorisont.

o Alla pågående forskningsprojekt, där även doktorander medverkar i är behovsmotiverade och
kan ofta knytas till långsiktiga industriella måI. En snabb industriell implementering av
forskningsresultat är inte liktydigt med att forskningsmålen varit kortsiktiga.

Delningssvar - synpunkter på preliminärt yttrande
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Nedan ges detaljerade kommentarer enligt given mall.

Bedöm n i ngsområde: Förutsättn i ngar

Personal

Sida Stycke Rad Korrigering

2 1 t-2 Salcfel: "Men det saknas en plan diir det forväntas att handledare fortlöpande
vidareutvecklar sig och genomgår ytterligare pedagogisk fortbildning eller
fordjupade handledarutbildningar, t.ex. vart tredje år."

Kommentar; Fortbildning och utveckling av personal planeras individuellt
och fastställs i samband med prefektens utvecklingssamtal i enlighet med
skrivningar i själwärderingen.

F orskarutbildningsmilj ö

Sida Stycke Rad Korrigering

2 6 5 Sakfel: 80 procent forskning skall stå: 80 procent forskarutbildning med
forskning

3 -t 1 Sakfel: Institutionen ingår i Svenska Produktionsakademien skall stå: Ämnet
ingår i Svenska ProduktionsAkademien

aJ 4 2 Sakfel: institutionen anser sig lyckas skall stå: ämnet (Avdelningen) anser sig
lyckas

J 4 3-4 Sakfel: den externa uppdragsforskning, skall stå: de externa
forskningsanslagen Komment ar: Ämnet bedriver uppdragsforskning endast i
mycket begränsad omfattning.

3 4 8 Sakfel: forskningsfrågorna behöver
forskningsfrågorna behöver justeras

omformuleras bAr stå:

J 5 r-2 Sakfel: Frågan kan ställas i hur hög utsträckning som den forskning som
bedrivs inom de industrirelaterade samarbetena har karaktären av
uppdragsforskning. Kommentar.' Ingen forskning bedrivs av karaktären
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uppdragsforskning med erhållna forskningsanslag från bl.a. SSF, Vinnova,
Mistra, Horizon2020.

J 5 4-7 Står: Doktoranderna ska ha möjlighet alt självständigt formulera
forskningsfrågor, välja metod och driva sin forskning framåt mot nya
vetenskapliga resultat och ny kunskap - och inte bli styrda av industrins måI.

Vid intervjuerna framkom att handledarna formulerade forskningsfrågorna,
vilket bedömargruppen inte anser vara optimalt. Doktoranderna bör ha frihet
och inflytande över detta.

Kommentar: Samhällsutmaningarna ligger till grund fiir forskningen inom ett
tillämpat ämne. Industrin är en del av samhället och står också for många av
lösningarna till de problem som samhällsutmaningarna adresserar. Därftir är
industrins långsiktiga mål också viktiga for forskningen inom ett akademiskt
tillämpat och industrinära ämne.

De övergripande forskningsfrågorna är ndra nog alltid redan formulerade av
de olika anslagsgivare (Vinnova, Mistra, Horizon 2020) som finansierar
aktuell typ av forskning. Doktoranden ges därfor endast möjlighet att
formulera mer detaljerade forskningsfrågor som i sin tur är underordnade de

frågeställningar som möter identifierade samhällsutmaningar.

4 I 5 Står: Bihandledarnas fiirankring i industrin är också att betrakta som en
resurs. Bör stå: Samtliga handledare har en god forankring i industrin p.g.a.

att ämnet är tillämpat och industrinära. Kommentar: Det finns ingen skillnad
mellan huvudhandledare och öwiga handledare avseende knytningen eller
närheten till industrin.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Måluppfyllelse - kunskap och ftirståelse

Sida Stycke Rad Korrigering

4 4 4 Sakfel: Forskarutbildningsämnet har däremot inget eget kursutbud ör
doktoranderna. Inga kurser är heller obligatoriska, utan doktoranderna har
frihet att välja kurser som de anser relevanta.

Kommentar; Forskarutbildningsämnet har 3 unika doktorandkurser med
fiireläsningar, övningsuppgifter, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamina.
Dessa kurser är: Skärande bearbetning, Tillverkningssystem och
Internationell produktion (Global Produktrealisering), alla pä 7 . 5 hp.

Med hänsyn till att doktoranderna har olika bakgrund med olika
grundexamina fastställs en kursplan i den individuella studieplanen (ISP).

Beroende på bakgrund och aktuellt forskarutbildningsproiekt får
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doktoranderna folja olika kursplaner. Det är korrekt att doktoranderna har ett

stort fritt val av kurser, men kurserna måste vara relevanta med avseende på

forskarutbildnings-projektet. Kurser som ger en bred ämnesforståelse är

obligatorisk for alla.

Begreppet valfritt är därfijr misstolkat. Man skulle i sammanhanget mycket

väl kunna använda begreppet "enskilt obligatoriskt".

Måluppfyllelse - I?irdighet och ftirmåga

Sida Stycke Rad Korrigering

5 5 2 Saffil: industriella forskningsprojekl, bör stå: forskningsprojekt med

industriell relevans, Kommentar: Vi driver inte projekt som kan liknas vid
industrins forskningsprojekl, dessa projekt är snarare utvecklingsprojekt med

vårt perspektiv.

Måluppfyllelse - värderingsftirmåga och förhållningssätt

Sida Stycke Rad Korrigering

6 6 l-7 Sakfel och kommentar: Doktoranderna väljer inga kurser själva utan i samråd

med handledarteamet och dessa val dokumenteras på forhand i ISPn och
löpande i Loggboken.

Jämställdhet

Sida Stycke Rad Korrigering

6 8 r-2 Sakfel: en kvinnlig professor, skall stå: två kvinnliga professorer (Aylin
Ahadi och Carin Andersson), Kommentar: Alla handledare skall vara

forebilder.

7 1 7-8 Saffil: Däremot har en kvinnlig mastersstudent rekryterats som labbassistent

i kurser, frir att visa studenterna att ämnet också lämpar sig for kvinnor.
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Kommentar: Två kvinnliga studenter från årskurs 5 har rekryterats eftersom
de är kompetenta inom området som också har visat de har gjort ett mycket
bra arbete som laboratorieassistenter.

7 J 5-6 Salcfel: Vid intervjuer med doktorander och lärare framgick att de inte tänkt
på problemet med jämställdhet och att produktionssystemen måste anpassas

till både kvinnor och män.

Kommentar från dohorandrådet: I intervjun med doktorander resonerades

det om att jämställdhet inte i alla avseenden är applicerbar i den

forskarutbildning och forskning som bedrivs inom ämnet MTV, detta är inte
samma sak som att vi inte aktivt arbetar med problematiken kring
jämställdhet.

Uppftiljning, åtgärder och återkoppling

Sida Stycke Rad Korrigering

7 5 1-3 Saffil: Den individuella studieplanen är numera utvecklad ör att användas

fiir planering och uppfoljning av forskarstudierna. Det poängteras tydligt att
den inte är densamma som planen for de industriprojekt som doktoranderna
ofta arbetar i.

Kommentar: Vi arbetar inte med nägra industriprojekt.
Forskarutbildningsprojektet, som bör vara en sammanhållen aktivitet över
hela forskarutbildningen baseras ofta på 2 eller 3 finansierade
forskningsprojekt t.ex. finansierade av SSF, Vinnova, Mistra, HoÅ2on2020.

7 7 2-4 Salrfel: Ett exempel på kvalitetsutveckling som belyses är slutseminarier med
externgranskare infor örsvar av avhandlingar innan det beslutas om
doktoranden kan lägga fram avhandlingen. Kommentar: Ämnet har hittills
inte använt någon extern granskare, däremot har vi en serie av seminarier som
kan liknas vid en disputation under slutet av avhandlingsarbetet.
Omfattningen av dessa seminarier är helt relaterat till den enskilde
doktorandens behov.

7 8 t-2 ,Srrir.' "Bedömargruppens uppfattning är att det krävs en bättre struktur i
uppfoljning, åtgärder och återkoppling av forskarutbildningens
genomfiirande och resultat."

Kommentar fr ån dohorandråde t :

Doktoranderna håller helt med om text på sidan 9, stycke 2 ochruderna 4-7.

"Bedömargruppen anser att det är positivt att den individuella studieplanen
med loggbok kan användas som ett verktyg dels lor att systematiskt folja upp
progressionen i forskarutbildningen dels som ett underlag for att bedöma hur
arbetet fungerar ör doktoranden på institutionen."
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Detta stycke bör harmoniera med sidan 7, stycke 8 och raderna 1-2.

Vid diskussioner påtalar berörda doktorander att återkoppling sker varje
vecka (måndag formiddag) i samband med uppftiljning ay
forskarutbildningsprojekt och eventuell öwig verksamhet. I samband med
detta möte och ofta enskilt efter mötet behandlas lösningar av åtgärdskaraklär.
Vidare anser doktoranderna att Loggboken ger en god helhetsbild som ligger
till grund for korrigeringar och erforderliga åtgärder.

Bedöm n i n gsom råde : Dokto ra nd pe rs pe ktiv/Studentpers pe ktiv

Sida Stycke Rad Korrigering

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Sida Stycke Rad Korrigering

''4tr
\

Jan-Eric Ståhl

Prefekt och studierektor FU

1
Aylin Ahadi Daniel Johansson

Ordf. Doktorandrådet vid MTBiträdande prefekt
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Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar 
Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande  
Lärosäte: Lunds universitet (Institutionen för Designvetenskaper) 
Forskarutbildningsämne/yrkesexamen: Rehabiliteringsteknik     

 

Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella 
sak/-faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och 
bedömningsgrunder som ingått i utvärderingen. 

Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut. 
Korrigeringarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att inkomma 
med ny fakta som ej fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen. 

 

Exempel 

Sida Stycke Rad  Korrigering 

6 3 5 Vi rekommenderar sammanläggningsavhandlingar, men tillåter monografier (med 
mitt-, trekvarts- och slutseminarier före disputation). De krav på antal artiklar i 

sammanläggningsavhandlingen som anges är minimikrav.  
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Bedömningsområde: Förutsättningar 
 

Personal 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 
 

Forskarutbildningsmiljö 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 
 

Måluppfyllelse – kunskap och förståelse 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    



Sida 
4 (5) 

 

 

 

 

Jämställdhet 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Bedömningsområde: Doktorandperspektiv/Studentperspektiv 
 

Sida Stycke Rad Korrigering 

    

    

    

    

 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 
 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar 
Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande  

Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Forskarutbildningsämne/yrkesexamen: Produktionssystem – licentiat- och doktorsexamen  

 

Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella sak/-
faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och bedömningsgrunder som ingått i 
utvärderingen. 

Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut. Korrigeringarna 
bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att inkomma med nya fakta som ej 
fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen. 

Generell kommentar 
I yttrandet används lärosäte för att benämna Tekniska högskolan, en av fyra fackhögskolor vid Jönköping 
University. De uppgifter som anges i självvärdeirngen rör i de allra flesta fall Tekniska högskolan, inte hela 
Jönköping University (som vi i självvärderingen benämnt lärosätet). I vårt delningssvar på det preliminära 
yttrande har vi endast påpekat det under avsnittet Jämställdhet, men det är en generell kommentar för hela 
yttrandet. 

Enligt avsnittet Bakgrundsinformation, sid. i, stycke 2 i självvärderingen: 

”Lärosätet är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern med Stiftelsen Högskolan i Jönköping som 
moderorganisation och sex helägda dotterbolag. Stiftelsens verksamhet bedrivs genom dotterbolagen. Fyra av 
bolagen (så kallade fackhögskolor) bedriver forskning och utbildning: Hälsohögskolan (HHJ), Högskolan för 
Lärande och kommunikation (HLK), Jönköping International Business School (JIBS) och Tekniska 
Högskolan (JTH). De övriga två är Högskoleservice (HS), ett stöd- och servicebolag, och Jönköping 
University Enterprise (JUE) som bedriver förberedande utbildning.” 
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Bedömningsområde: Förutsättningar 
Personal 

Sida Stycke Rad Korrigering 

1 1 2–3 I preliminärt yttrande anges: ”varav 1 är inom ett avvikande ämnesområde 
(hållfasthet).” 

Korrigering: Det finns ingen handledare inom ämnesområdet hållfasthet. 

1 1 6–7 I preliminärt yttrande anges: ”Fyra av handledarna, varav två huvudhandledare, är 
anställda vid andra lärosäten, …” 

Ingen huvudhandledare har enbart anställning vid annat lärosäte, däremot har from 
180301 en (1) huvudhandledare anställning även vid annat lärosäte. 

 
 

Forskarutbildningsmiljö 

Sida Stycke Rad Korrigering 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 
Måluppfyllelse – kunskap och förståelse 

Sida Stycke Rad Korrigering 

4 1 1 I preliminärt yttrande anges: ”forskarutbildningsämnet produktionsteknik” 

Ska vara: forskarutbildningsämnet produktionssystem 

4 2 2 I preliminärt yttrande anges: ”Inom forskarskolan ProWood finns en särskild 
blankett…” 

Jag upfattar här att bedömargruppen tolkat det som att ProWOOD är forskarskolan 
där alla doktorander ingår. I självvärderingen, bland annat på sid. ii och sid 6, 
framgår att det vid JTH finns forskarskolan Industriell produktframtaging som 
omfattar alla doktorander antagna i de tre ämnen vi har, samt industriforskarskolan 
ProWOOD vilken vi driver tillsamamns med Linnéuniversitetet.  

När det gäller den konkreta korrigeringen rörande texten på sid 4, rad 2, gäller den 
blankett som hänvisas till i självvärderingen för hela forskarskolan Industriell 
produktframtaging, vilken ämnet produktionsystem är en del av (blanketten 
används även inom ProWOOD). 

 

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 

Sida Stycke Rad Korrigering 

5 2 5–7 I preliminärt yttrande anges: ”Lärosätet har inte här lyckats förse bedömargruppen 
med ett heltäckande material för att kunna göra en komplett bedömning av detta. 
Av de åtta individuella studieplanerna så återfanns i enbart två fall en 
litteraturredovisning där artiklarnas titel och författare redovisades.” 

Kommentar: Ovanstående syftar på doktorandernas publikationer. Det stämmer att 
ISP inte omfattar kompletta publikationslistor, vilket är en relevant refelektion som 
vi tackar för. Som underlag för bedömargruppen fanns däremot en publikationslista 
som omfattar publikationer för 15 av de 16 antagna doktoranderna (en av 
doktoranderna deltog i bedömargruppen). Publikationslistan var bilaga till 
självvärderingen. Ingen förfrågan från bedömargruppen har inkommit rörande 
behova av komplettering av denna. 

Korrigering: Bilagt till självvärderingen fanns 15 individuella studieplaner, inte åtta 
vilket anges i det preliminära yttrandet. 
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Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt 

Sida Stycke Rad Korrigering 

5 5 5 I preliminärt yttrande anges: ”kursen Etik för ingenjörer och forskare (2,5 hp)” 

Korrigering: Kursen omfattar 2 hp. 

 

Jämställdhet 

Sida Stycke Rad Korrigering 

6 3 1–8 Korrigering: JTH är en fackhögskola inom Jönköping University. De uppgifter som 
lämnats här avser JTH. I yttrandet används benämningen lärosätet vilket inte ska 
tolkas som att det gäller hela Jönköping University. Se även vår generella 
kommentar inledningsvis.  

 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Sida Stycke Rad Korrigering 

7 6 2 Korrigering: Lärosätets (vilket även här syftar på JTH) ledningsgrupp möts 
varannan vecka (inte varje vecka vilket anges i det preliminära yttrandet). 

7 7 3–6 Korrigering: Det nämnda styrdokumentet Uppföljning av utbildning på forskarnivå 
fanns innan ISP-mallen reviderades 2017. Till den nya ISP-mallen togs vägledande 
underlag fram.  

8 3 1–2 I preliminärt yttrande anges: ”Lärosätet ägnar tillräcklig tid till regelbundna möten 
mellan handledaren och den forskarstuderande, varannan vecka.”  

I avsnittet Uppföljning, åtgärder och återkoppling har vi inte angivit att möten sker 
varannan vecka. Antagandet är korrekt så tillvida att den tid som finns till 
förfogande gott och väl räcker till möten varannan vecka, men frekvensen av möten 
beror av doktorandens behov och i vilken fas de är i sitt arbete. Periodvis sker 
möten mer än en gång i veckan, och periodvis varannan- var tredje vecka.  

8 3 2–4 I preliminärt yttrande anges: ”Vid dessa [syftar på handledningsmöten] sker 
uppföljning av doktoranderna där väsentliga delar dokumenteras i den individuella 
studieplanen, vilket bedöms upprätthålla en god kvalitet i uppföljningen av 
doktoranderna.” 

Här vill vi betona att handledning inte enbart (primärt) handlar om uppföljning, utan 
om att stödja doktoranden. I avsnittet Uppföljning, åtgärder och återkoppling har vi 
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nämnt att ISP-mallen och matrisen kan vara stöd i uppföljning och planering av 
doktorandens arbete, och att ISP följs upp årligen.  

8 3 6 Totalt 15 ISP har lämnats in, här nämns åtta. Vid tidpunkten för inlämnandet av 
självvärderingen fanns 16 aktiva doktoraner. En (1) doktoarnd deltog i UKÄ:s 
bedömargrupp varför ISP för 15 doktorander lämnades in.  

8 4 2 Siffran (4,3) som anges för genomströmning är den som UKÄ rapporterar för ämnet 
produktionsteknik som helhet. Vid JTH saknas ännu underlag som medger en 
statistisk analys av genomströmning. Det vi säger i självärderingen är att vi verkar 
ligga OK till i förhållåande till riksgenomsnittet inom ämnet om vi ser till tiden 
fram til lic (som varandes halva tiden till doktor).  

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv/Studentperspektiv 
Sida Stycke Rad Korrigering 

9 6 1 DOCTA är doktorandföreningen på JTH. 

9 6 3–4 I preliminärt yttrande anges: ”För informationsspridning ansvarar 
doktorandföreningen för att uppdatera dess LinkedIn-sida.” 

Förtydligande: Informationsspridning sker på många olika sätt. I självvärderingen 
beskriver vi att DOCTA säkerställer ”att doktorander inom respektive ämne får 
nödvändig information samt ta med sig frågor och synpunkter från doktoranderna 
till ledningen för forskarskolan” och ”administrera LinkedIn-sidan för JTH:s 
doktorandalumner”.  

9 7 3 I preliminärt yttrande anges: ”forskarstuderande kan själv välja kurser” 

Korrigering: Doktorandkurser motsvarande 32 hp kan väljas fritt, i samråd med 
handledare. 

10 1 1 I preliminärt yttrande anges: ”de forskarstuderande har egna rum” 

Korrigering: Doktoranderna har ofta eget rum. 

10 1 1–2 I preliminärt yttrande anges: ”De är också placerade i närhet till varandra” 

Korrigering: De flesta doktoranderna är placerade i närheten av varandra.  

10 2 1–3 I preliminärt yttrande anges: ”När det gäller mängden publikationer som krävs för 
respektive examen kunde inte bedömargruppen finna några sådana angivelser 
varken i den allmänna studieplanen eller i den individuella studieplanen.” 

I självvärderingens inledande bakgrundsbeskriving framgår att utbildningens 
rutiner och arbetssätt formaliserats i olika styrdokument. I styrdokumentet där 
forskarutbildningsprocessen presenteras (se figur sid ii i självvärderingen) finns 
även angivet det förväntade spannet av artiklar för licentiat- resepktive 
doktorsexamen. Enligt detta styrdokument anges 3–4 artiklar för licentiatexamen 
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och 5–8 för doktorsexamen. Detta anges ej explicit i självvärderingen men kan ha 
nämnts vid intervjuerna då antalet publikationer diskuterades.  

10 3 3 I preliminärt yttrande anges: ”med egna rum” 

Korrigering: Doktoranderna har ofta egna rum. 

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 
Sida Stycke Rad Korrigering 

10 5 2–3 Förtydligande: Industriforskarskolan ProWOOD skapades innan SPARK. Numera 
är ProWOOD en del av SPARK. Det vi skriver fram i självvärderingen är att 
inriktningen för såväl SPARK som ProWOOD har formats i samverkan med 
näringslivet. 
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Inledning

Detta vägledande dokument gäller de utbildningar som har fått 
omdömet ifrågasatt kvalitet inom en utbildningsutvärdering på 
grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Dessa utbildningar 
ska därmed följas upp ett år efter utvärderingens beslut. Eftersom 
uppföljningsprocessen inte skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå 
innehåller denna vägledning instruktioner både för uppföljning av 
utbildningar på grundnivå och avancerade nivå samt utbildningar på 
forskarnivå. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför i enlighet med 
regeringens uppdrag kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas 
verksamhet genom att utvärdera utbildningar på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå. Syftet med utbildningsutvärderingarna är 
både att kontrollera att utbildningarna håller hög kvalitet och 
att bidra till lärosätenas kvalitets- och utvecklingsarbete inom 
utbildningarna. Utvärderingarna genomförs med hjälp av en extern 
bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, student- respektive 
doktorandrepresentant och arbetslivsföreträdare. Bedömargruppen 
granskar underlag utifrån givna bedömningsgrunder och lämnar 
ett yttrande över varje utbildning som ett förslag till UKÄ. Med 
utgångspunkt i bedömargruppens förslag fattar UKÄ beslut om att
ge utbildningen omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet.1

För en utbildning som fått omdömet ifrågasatt kvalitet i en 
utbildningsutvärdering innebär det att UKÄ ifrågasätter lärosätets 
examenstillstånd för den utvärderade utbildningen. De lärosäten vars 
utbildningar har fått omdömet ifrågasatt kvalitet ska senast ett år efter 
UKÄ:s beslut inkomma med en redogörelse för de åtgärder som har 
vidtagits. För att granska dessa åtgärdsredovisningar tillsätter UKÄ 
en bedömargrupp, som lämnar sin bedömning av åtgärderna i form 
av ett yttrande till UKÄ. Utifrån bedömargruppens yttrande beslutar 
UKÄ att utbildningen ges omdömet hög kvalitet eller beslutar om att 
examenstillståndet ska återkallas. För enskilda utbildningsanordnare 
samt Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet är det dock 
regeringen som tar beslut om examenstillstånd ska återkallas.

Ett lärosäte kan också välja att lägga ned den ifrågasatta utbildningen. 
I sådana fall ska lärosätet senast sista dagen för inlämning av 
åtgärdsredovisningen inkomma med beslut om nedläggning av den 
ifrågasatta utbildningen till UKÄ. 

1 För mer information om utbildningsutvärdering se Vägledning för utbildningsutvärdering på 
grundnivå och avancerad nivå (UKÄ 2016, reviderad 2018) och Vägledning för utbildningsutvärdering 
på forskarnivå (UKÄ 2016, reviderad 2018).
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Underlag för bedömning

Underlag för uppföljning av utbildning
Underlaget för uppföljningen består av lärosätets åtgärdsredovisning. Vid 
behov kan bedömargruppen begära kompletterande underlag samt yrka 
på en intervju om de anser att underlaget inte är fullständigt för att göra 
en bedömning.

Åtgärdsredovisningen
Av UKÄ:s beslut och bedömargruppens yttrande framgår vilket eller vilka 
bedömningsområden som inte bedömts som tillfredsställande. Det är 
lärosätets uppgift att analysera bristerna i utbildningen och avgöra vilka 
åtgärder som är lämpliga att vidta för att avhjälpa dem.

I åtgärdsredovisningen redovisar lärosätet vilka åtgärder som 
vidtagits för det eller de bedömningsområden som inte bedömts 
som tillfredsställande genom att dels analysera brister, dels redogöra 
för de åtgärder som vidtagits för att åtgärda bristerna. Det bör tydligt 
framgå vilka konkreta förändringar som har genomförts och till vilken 
bedömningsgrund de relaterar. Förändringarna ska vara genomförda och 
relateras till utbildningens tidigare uppläggning.

Eftersom några av bedömningsområdena är en sammanvägning av flera 
bedömningsgrunder är det viktigt att lärosätet analyserar och redogör 
enbart för de åtgärder som relaterar till de bedömningsgrunder eller delar 
av bedömningsgrunder som bedömts ha brister.

Bilagor till åtgärdsredovisningen
Åtgärdsredovisningen ska kunna läsas som ett separat dokument och inte 
hänvisa till länkar med information. Hänvisning till källor som analysen 
och åtgärdsredovisningen utgår från bör anges i åtgärdsredovisningen 
och alla källor ska vara tillgängliga för bedömargruppen vid förfrågan. 
I den mån åtgärderna innefattar nya eller reviderade dokument, 
exempelvis kursplaner, allmän studieplan, ska dessa laddas upp 
som bilaga till åtgärdsredovisningen. Beslutsdatum ska framgå av 
dokumentet.

I de fall åtgärdsredovisningen relaterar till lärar- eller handledarresurs 
ska lärartabellen fyllas i och laddas upp som en bilaga till 
åtgärdsredovisningen.
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Mallar för åtgärdsredovisningen
Åtgärdsredovisningen skrivs i UKÄ:s mall. Mallen hämtas i UKÄ Direkt, 
men finns också tillgänglig på UKÄ:s webbplats. Observera att det finns 
en mall för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och en annan 
mall för utbildning på forskarnivå.

Mallen består av de fyra bedömningsområden som utbildnings-
utvärderingar omfattar, men endast det eller de bedömningsområden 
som inte bedömts som tillfredsställande ska fyllas i.

Åtgärdsredovisningen ska omfatta max två sidor per bedömnings-
område, förutom för bedömningsområdet Utformning, genomförande 
och resultat som inte ska överskrida fyra sidor. 

Sista datum för inrapportering av 
åtgärdsredovisning i UKÄ Direkt
Åtgärdsredovisningen och eventuellt annat underlag ska laddas upp 
och registreras i UKÄ Direkt som är lärosätenas ingång till UKÄ:s 
webbaserade ärendehanteringssystem. Vid varje lärosäte finns en 
lärosätesadministratör för UKÄ Direkt som fördelar inloggningsuppgifter 
till lärosätets övriga användare och som kan svara på frågor om UKÄ 
Direkt. För mer information, se användarmanualen som finns tillgänglig i 
UKÄ Direkt.

Av UKÄ:s beslut i respektive utbildningsutvärdering framgår vilket 
datum som lärosätet senast ska inkomma med sin åtgärdsredovisning. 
På UKÄ:s webbplats framgår också vilka datum som gäller för respektive 
utbildningsutvärdering.

Underlag vid nedläggning 
av utbildning
Lärosätet kan välja att lägga ned den ifrågasatta utbildningen inför en 
uppföljning. Uppföljning av den aktuella utbildningen avskrivs då och 
det noteras på UKÄ:s webb att utbildningen är nedlagd.

Av lärosätets nedläggningsbeslut ska det framgå att utbildningen 
avvecklas och att den aktuella examen inte längre utfärdas. Det ska 
också framgå när beslutet börjar gälla, och därmed när antagningen av 
studenter till utbildningen upphör.
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Sista datum för inrapportering av utbildningens 
nedläggning i UKÄ Direkt
Beslut om nedläggning ska laddas upp och registreras i UKÄ Direkt. Se 
användarmanualen som finns tillgänglig i UKÄ Direkt.
Lärosätets beslut om nedläggning av utbildningen måste ha inkommit 
till UKÄ senast det datum som lärosätets åtgärdsredovisning skulle ha 
inkommit till UKÄ.

Om beslut om nedläggning inkommer efter sista datum för 
inrapportering kommer inte uppföljningen att avskrivas. I detta fall 
kommer UKÄ att genomföra uppföljningen av utbildningen och pröva 
frågan om lärosätets examenstillstånd.
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Bedömargruppens arbete 

En bedömargrupp tillsätts av UKÄ för att hantera uppföljningen av 
en tidigare utbildningsutvärdering. Om möjligt ges uppdraget att 
bedöma inkomna åtgärdsredovisningar till bedömare som deltagit i den 
ursprungliga utbildningsutvärderingen. Beroende på antalet utbildningar 
och vilka bedömningsområden som ska följas upp tillsätter UKÄ en 
bedömargrupp med de kompetenser som är relevanta i uppföljningen, 
nämligen ämnessakkunniga bedömare, studentrepresentanter eller 
arbetslivsföreträdare. Som en kvalitetssäkrande åtgärd får de lärosäten som 
berörs av uppföljningen yttra sig över bedömargruppens sammansättning.

Bedömargruppen har till uppgift att bedöma om de åtgärder som lärosätet 
redovisat är rimliga och ändamålsenliga i relation till lärosätets analys.

Kompletterande underlag och intervju
Om bedömargruppen anser att åtgärderna inte är tillräckliga eller om 
det finns obesvarade frågor kommer lärosätet att få en begäran om att 
inkomma med kompletterande underlag.

Om frågor fortfarande kvarstår kommer bedömargruppen yrka på 
intervju där lärosätet får möjlighet att redogöra för sina åtgärder.

Yttrande
Bedömargruppen lämnar ett yttrande där det framgår huruvida 
de bedömningsgrunder, eller delar av bedömningsgrunder, som 
tidigare bedömts ha brister, nu är åtgärdade och att det aktuella 
bedömningsområdet därmed bedöms som tillfredsställande.
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Yttrande och beslut

Delning av bedömargruppens yttrande
Innan UKÄ fattar beslut kommer bedömargruppens preliminära 
yttrande att skickas till lärosätet på delning. Syftet med delningen är att 
ge lärosätet möjlighet att kontrollera innehållet och påtala eventuella 
sakfel i yttrandet. Delningstiden är tre veckor.

Bedömarna tar del av lärosätets svar och gör i de fall där det är relevant 
ändringar i yttrandet. Lärosätets skriftliga svar på delningen biläggs 
yttrandet.

UKÄ:s beslut
Det slutliga yttrandet från bedömargruppen ligger till grund för UKÄ:s 
beslut. Med stöd av bedömargruppens yttrande kan UKÄ besluta att 
utbildningen efter vidtagna åtgärder ska ges omdömet hög kvalitet eller 
besluta om att examenstillståndet ska återkallas.

Beslut om återkallat examenstillstånd
Med stöd av bedömargruppens yttrande kan UKÄ besluta att återkalla 
examenstillstånd för den aktuella utbildningen om lärosätet inte har 
vidtagit tillräckliga åtgärder och kvaliteten fortsatt är ifrågasatt.
För enskilda utbildningsanordnare, Försvarshögskolan och Sveriges 
lantbruksuniversitet lämnar UKÄ ett förslag om ett återkallande till 
regeringen, som fattar beslut i ärendet.

Offentliggörande av beslut
Beslut och bedömargruppens yttrande kommer dagen efter beslut att 
expedieras och offentliggöras på UKÄ:s webbplats. Vid ett negativt beslut 
informeras rektor samma dag som UKÄ tagit beslut.

Efter återkallat examenstillstånd
I de fall ett statligt lärosäte får sitt examenstillstånd återkallat, får lärosätet 
utfärda examen för de studenter som har påbörjat sin utbildning vid 
lärosätet före beslutet (1 kap. 14 § tredje stycket högskolelagen (1992:1434)). 
Studenterna får således slutföra sin utbildning.

Ett lärosäte som fått sitt examenstillstånd återkallat har möjlighet att på 
nytt ansöka om tillstånd att utfärda aktuell examen. UKÄ genomför då en 
examenstillståndsprövning enligt gällande rutiner för dessa.
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Nedanstående bild illustrerar processen för uppföljning av utbildningar 
med ifrågasatt kvalitet.

Process för uppföljning av utbildningar med ifrågasatt kvalitet

Lärosäte
lämnar  
åtgärdsredo-
visning

Utbildningens 
kvalitet 
ifrågasätts 
inte längre

Preliminärt 
yttrande

Delning:
lärosätet får läsa 
och kommentera 
sakfel i yttrandet

Beslut om
hög kvalitet

Utbildningens 
kvalitet är 
fortsatt  
ifrågasatt

Preliminärt 
yttrande

Delning: 
lärosätet får läsa 
och kommentera 
sakfel i yttrandet

Beslut om 
indraget 
examens-
tillstånd*

Kompletterande 
information 
begärs från 
lärosätet

Intervju kring 
kvarstående 
frågor

* För enskilda lärosäten samt SLU och Försvarshögskolan: 
Regeringen beslutar efter rekommendation från UKÄ.
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Inledning

Detta vägledande dokument gäller de utbildningar som har fått 
omdömet ifrågasatt kvalitet inom en utbildningsutvärdering på 
grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Dessa utbildningar 
ska därmed följas upp ett år efter utvärderingens beslut. Eftersom 
uppföljningsprocessen inte skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå 
innehåller denna vägledning instruktioner både för uppföljning av 
utbildningar på grundnivå och avancerade nivå samt utbildningar på 
forskarnivå. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför i enlighet med 
regeringens uppdrag kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas 
verksamhet genom att utvärdera utbildningar på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå. Syftet med utbildningsutvärderingarna är 
både att kontrollera att utbildningarna håller hög kvalitet och 
att bidra till lärosätenas kvalitets- och utvecklingsarbete inom 
utbildningarna. Utvärderingarna genomförs med hjälp av en extern 
bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, student- respektive 
doktorandrepresentant och arbetslivsföreträdare. Bedömargruppen 
granskar underlag utifrån givna bedömningsgrunder och lämnar 
ett yttrande över varje utbildning som ett förslag till UKÄ. Med 
utgångspunkt i bedömargruppens förslag fattar UKÄ beslut om att
ge utbildningen omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet.1

För en utbildning som fått omdömet ifrågasatt kvalitet i en 
utbildningsutvärdering innebär det att UKÄ ifrågasätter lärosätets 
examenstillstånd för den utvärderade utbildningen. De lärosäten vars 
utbildningar har fått omdömet ifrågasatt kvalitet ska senast ett år efter 
UKÄ:s beslut inkomma med en redogörelse för de åtgärder som har 
vidtagits. För att granska dessa åtgärdsredovisningar tillsätter UKÄ 
en bedömargrupp, som lämnar sin bedömning av åtgärderna i form 
av ett yttrande till UKÄ. Utifrån bedömargruppens yttrande beslutar 
UKÄ att utbildningen ges omdömet hög kvalitet eller beslutar om att 
examenstillståndet ska återkallas. För enskilda utbildningsanordnare 
samt Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet är det dock 
regeringen som tar beslut om examenstillstånd ska återkallas.

Ett lärosäte kan också välja att lägga ned den ifrågasatta utbildningen. 
I sådana fall ska lärosätet senast sista dagen för inlämning av 
åtgärdsredovisningen inkomma med beslut om nedläggning av den 
ifrågasatta utbildningen till UKÄ. 

1 För mer information om utbildningsutvärdering se Vägledning för utbildningsutvärdering på 
grundnivå och avancerad nivå (UKÄ 2016, reviderad 2018) och Vägledning för utbildningsutvärdering 
på forskarnivå (UKÄ 2016, reviderad 2018).
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Underlag för bedömning

Underlag för uppföljning av utbildning
Underlaget för uppföljningen består av lärosätets åtgärdsredovisning. Vid 
behov kan bedömargruppen begära kompletterande underlag samt yrka 
på en intervju om de anser att underlaget inte är fullständigt för att göra 
en bedömning.

Åtgärdsredovisningen
Av UKÄ:s beslut och bedömargruppens yttrande framgår vilket eller vilka 
bedömningsområden som inte bedömts som tillfredsställande. Det är 
lärosätets uppgift att analysera bristerna i utbildningen och avgöra vilka 
åtgärder som är lämpliga att vidta för att avhjälpa dem.

I åtgärdsredovisningen redovisar lärosätet vilka åtgärder som 
vidtagits för det eller de bedömningsområden som inte bedömts 
som tillfredsställande genom att dels analysera brister, dels redogöra 
för de åtgärder som vidtagits för att åtgärda bristerna. Det bör tydligt 
framgå vilka konkreta förändringar som har genomförts och till vilken 
bedömningsgrund de relaterar. Förändringarna ska vara genomförda och 
relateras till utbildningens tidigare uppläggning.

Eftersom några av bedömningsområdena är en sammanvägning av flera 
bedömningsgrunder är det viktigt att lärosätet analyserar och redogör 
enbart för de åtgärder som relaterar till de bedömningsgrunder eller delar 
av bedömningsgrunder som bedömts ha brister.

Bilagor till åtgärdsredovisningen
Åtgärdsredovisningen ska kunna läsas som ett separat dokument och inte 
hänvisa till länkar med information. Hänvisning till källor som analysen 
och åtgärdsredovisningen utgår från bör anges i åtgärdsredovisningen 
och alla källor ska vara tillgängliga för bedömargruppen vid förfrågan. 
I den mån åtgärderna innefattar nya eller reviderade dokument, 
exempelvis kursplaner, allmän studieplan, ska dessa laddas upp 
som bilaga till åtgärdsredovisningen. Beslutsdatum ska framgå av 
dokumentet.

I de fall åtgärdsredovisningen relaterar till lärar- eller handledarresurs 
ska lärartabellen fyllas i och laddas upp som en bilaga till 
åtgärdsredovisningen.
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Mallar för åtgärdsredovisningen
Åtgärdsredovisningen skrivs i UKÄ:s mall. Mallen hämtas i UKÄ Direkt, 
men finns också tillgänglig på UKÄ:s webbplats. Observera att det finns 
en mall för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och en annan 
mall för utbildning på forskarnivå.

Mallen består av de fyra bedömningsområden som utbildnings-
utvärderingar omfattar, men endast det eller de bedömningsområden 
som inte bedömts som tillfredsställande ska fyllas i.

Åtgärdsredovisningen ska omfatta max två sidor per bedömnings-
område, förutom för bedömningsområdet Utformning, genomförande 
och resultat som inte ska överskrida fyra sidor. 

Sista datum för inrapportering av 
åtgärdsredovisning i UKÄ Direkt
Åtgärdsredovisningen och eventuellt annat underlag ska laddas upp 
och registreras i UKÄ Direkt som är lärosätenas ingång till UKÄ:s 
webbaserade ärendehanteringssystem. Vid varje lärosäte finns en 
lärosätesadministratör för UKÄ Direkt som fördelar inloggningsuppgifter 
till lärosätets övriga användare och som kan svara på frågor om UKÄ 
Direkt. För mer information, se användarmanualen som finns tillgänglig i 
UKÄ Direkt.

Av UKÄ:s beslut i respektive utbildningsutvärdering framgår vilket 
datum som lärosätet senast ska inkomma med sin åtgärdsredovisning. 
På UKÄ:s webbplats framgår också vilka datum som gäller för respektive 
utbildningsutvärdering.

Underlag vid nedläggning 
av utbildning
Lärosätet kan välja att lägga ned den ifrågasatta utbildningen inför en 
uppföljning. Uppföljning av den aktuella utbildningen avskrivs då och 
det noteras på UKÄ:s webb att utbildningen är nedlagd.

Av lärosätets nedläggningsbeslut ska det framgå att utbildningen 
avvecklas och att den aktuella examen inte längre utfärdas. Det ska 
också framgå när beslutet börjar gälla, och därmed när antagningen av 
studenter till utbildningen upphör.
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Sista datum för inrapportering av utbildningens 
nedläggning i UKÄ Direkt
Beslut om nedläggning ska laddas upp och registreras i UKÄ Direkt. Se 
användarmanualen som finns tillgänglig i UKÄ Direkt.
Lärosätets beslut om nedläggning av utbildningen måste ha inkommit 
till UKÄ senast det datum som lärosätets åtgärdsredovisning skulle ha 
inkommit till UKÄ.

Om beslut om nedläggning inkommer efter sista datum för 
inrapportering kommer inte uppföljningen att avskrivas. I detta fall 
kommer UKÄ att genomföra uppföljningen av utbildningen och pröva 
frågan om lärosätets examenstillstånd.
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Bedömargruppens arbete 

En bedömargrupp tillsätts av UKÄ för att hantera uppföljningen av 
en tidigare utbildningsutvärdering. Om möjligt ges uppdraget att 
bedöma inkomna åtgärdsredovisningar till bedömare som deltagit i den 
ursprungliga utbildningsutvärderingen. Beroende på antalet utbildningar 
och vilka bedömningsområden som ska följas upp tillsätter UKÄ en 
bedömargrupp med de kompetenser som är relevanta i uppföljningen, 
nämligen ämnessakkunniga bedömare, studentrepresentanter eller 
arbetslivsföreträdare. Som en kvalitetssäkrande åtgärd får de lärosäten som 
berörs av uppföljningen yttra sig över bedömargruppens sammansättning.

Bedömargruppen har till uppgift att bedöma om de åtgärder som lärosätet 
redovisat är rimliga och ändamålsenliga i relation till lärosätets analys.

Kompletterande underlag och intervju
Om bedömargruppen anser att åtgärderna inte är tillräckliga eller om 
det finns obesvarade frågor kommer lärosätet att få en begäran om att 
inkomma med kompletterande underlag.

Om frågor fortfarande kvarstår kommer bedömargruppen yrka på 
intervju där lärosätet får möjlighet att redogöra för sina åtgärder.

Yttrande
Bedömargruppen lämnar ett yttrande där det framgår huruvida 
de bedömningsgrunder, eller delar av bedömningsgrunder, som 
tidigare bedömts ha brister, nu är åtgärdade och att det aktuella 
bedömningsområdet därmed bedöms som tillfredsställande.



9  | UKÄ 2018: VÄGLEDNING FÖR UPPFÖLJNING AV UTBILDNINGAR MED IFRÅGASAT T K VALITE T

Yttrande och beslut

Delning av bedömargruppens yttrande
Innan UKÄ fattar beslut kommer bedömargruppens preliminära 
yttrande att skickas till lärosätet på delning. Syftet med delningen är att 
ge lärosätet möjlighet att kontrollera innehållet och påtala eventuella 
sakfel i yttrandet. Delningstiden är tre veckor.

Bedömarna tar del av lärosätets svar och gör i de fall där det är relevant 
ändringar i yttrandet. Lärosätets skriftliga svar på delningen biläggs 
yttrandet.

UKÄ:s beslut
Det slutliga yttrandet från bedömargruppen ligger till grund för UKÄ:s 
beslut. Med stöd av bedömargruppens yttrande kan UKÄ besluta att 
utbildningen efter vidtagna åtgärder ska ges omdömet hög kvalitet eller 
besluta om att examenstillståndet ska återkallas.

Beslut om återkallat examenstillstånd
Med stöd av bedömargruppens yttrande kan UKÄ besluta att återkalla 
examenstillstånd för den aktuella utbildningen om lärosätet inte har 
vidtagit tillräckliga åtgärder och kvaliteten fortsatt är ifrågasatt.
För enskilda utbildningsanordnare, Försvarshögskolan och Sveriges 
lantbruksuniversitet lämnar UKÄ ett förslag om ett återkallande till 
regeringen, som fattar beslut i ärendet.

Offentliggörande av beslut
Beslut och bedömargruppens yttrande kommer dagen efter beslut att 
expedieras och offentliggöras på UKÄ:s webbplats. Vid ett negativt beslut 
informeras rektor samma dag som UKÄ tagit beslut.

Efter återkallat examenstillstånd
I de fall ett statligt lärosäte får sitt examenstillstånd återkallat, får lärosätet 
utfärda examen för de studenter som har påbörjat sin utbildning vid 
lärosätet före beslutet (1 kap. 14 § tredje stycket högskolelagen (1992:1434)). 
Studenterna får således slutföra sin utbildning.

Ett lärosäte som fått sitt examenstillstånd återkallat har möjlighet att på 
nytt ansöka om tillstånd att utfärda aktuell examen. UKÄ genomför då en 
examenstillståndsprövning enligt gällande rutiner för dessa.
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Nedanstående bild illustrerar processen för uppföljning av utbildningar 
med ifrågasatt kvalitet.

Process för uppföljning av utbildningar med ifrågasatt kvalitet

Lärosäte
lämnar  
åtgärdsredo-
visning

Utbildningens 
kvalitet 
ifrågasätts 
inte längre

Preliminärt 
yttrande

Delning:
lärosätet får läsa 
och kommentera 
sakfel i yttrandet

Beslut om
hög kvalitet

Utbildningens 
kvalitet är 
fortsatt  
ifrågasatt

Preliminärt 
yttrande

Delning: 
lärosätet får läsa 
och kommentera 
sakfel i yttrandet

Beslut om 
indraget 
examens-
tillstånd*

Kompletterande 
information 
begärs från 
lärosätet

Intervju kring 
kvarstående 
frågor

* För enskilda lärosäten samt SLU och Försvarshögskolan: 
Regeringen beslutar efter rekommendation från UKÄ.



Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den  svenska 
 högskolan och  Sverige som  kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten 
på  högskoleutbildningarna, vi  analyserar och följer upp  utvecklingen inom  
högskolan och vi bevakar  studenternas rättssäkerhet.

uka.se







Programutbud och dimensionering



Planeringstal 2018
Förstahandssökande 

2019
Planerings

tal 2019
Arkitektutbildning 76 554
Brandingenjör 52 100
Kandidatutbildning i industridesign 30 83
Civilingenjörsutbildning i riskhantering 40 63
Civilingenjörsutbildning i bioteknik 60 145
Civilingenjörsutbildning i datateknik 130 290
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 60 114
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 85 97
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 110 564
Civilingenjörsutbildning i informations- och 
kommunikationsteknik 44 78
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 54 69
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 60 69
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 140 197
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 35 98
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 48 87
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 90 205
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 44 73
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 44 57
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 115 158
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik -
järnvägsteknik 25 21
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och 
trafikteknik 25 5
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 65 89
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 54 60
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med 
automationsteknik 32 43



Härifrån till evigheten? 
LTH grundades 1961.



Utveckling

• 60-talet: FEMVAK
• Början på 80-talet FEMVAK’D
• Därefter har programutbudet vuxit: 

A, B, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, M-TD, N, Pi, RH, V, W, Bi, ID, 5 H-ing,
mastersprogram, TB

• Utökning berott på: delning av program, starka forskningsmiljöer, nya 
områden, beslut på departement.

• Komponenter viktiga för program: arbetsmarknadsbehov, 
rekrytering, synlighet, kompetens - forskningsanknytning



Punkter att beakta
• Arbetsmarknadens behov, prognoser, konjunktur och demografi

• Exvis: ARBETSKRAFTSBAROMETERN 2018 
(https://www.scb.se/contentassets/4b009ad5765046629999afe2e77
cd821/uf0505_2018a01_am78br1803.pdf), 

• Input från LTHs näringslivsråd och samverkansråd. 
• För LTH starka strategiska forskningsområden 
• Lärartillgång

• Kontroll mot institutionerna vad man klarar av och om några 
satsningar måste göras om man vill ändra dimensionering

• Söktryck per program
• Statistik

• Över/- underproduktion
• 2018 – jämvikt, dvs ingen överproduktion och ingen underproduktion

• Prognos över antal studenter och ekonomi
• Särskilda direktiv/uppdrag från universitetsledning och/eller regeringen 

via regleringsbrevet. Exempelvis kan regeringen besluta om särskilda 
utbildningssatsningar på utvalda områden för att stimulera tillväxt och 
arbetsmarknad såsom satsningen som gjordes på samhällsbyggnad 
2018. 

https://www.scb.se/contentassets/4b009ad5765046629999afe2e77cd821/uf0505_2018a01_am78br1803.pdf


Principiell gång vid dimensionering
• Genomför en prognosberäkning för att se huruvida det finns risk för 

över/underproduktion.
• Arbetsmarknadens behov – var kan förändringar vara aktuella, gäller 

både utökning och neddragning. 
• Se över söktrycket till programmen –var kan förändringar vara 

aktuella, både var det är möjligt att öka antalet platser och var det 
kan vara aktuellt att minska antalet platser.

• Studera genomflöde på programmen – inte en parameter som 
använts i någon större omfattning.

• Kompetens och resurser för satsningar – institutionerna och 
programledningarna.

• Med nya siffror på antagningstal genomför ny prognosberäkning.



Arbetsmarknad - SCB



Rangordning baserat på söktryck
1:a handssökande per plats
Arkitektutbildning 7,3
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 5,1
Tekniskt basår 3,1
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 2,8
Kandidatutbildning i industridesign 2,8
Civilingenjörsutbildning i bioteknik 2,4
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 2,3
Civilingenjörsutbildning i datateknik 2,2
Brandingenjörsutbildning 1,9
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 1,9
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1,8
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik 1,8
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 1,7
Civilingenjörsutbildning i riskhantering 1,6
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 1,5
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 1,4
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 1,4
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 1,4
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik 1,3
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 1,3
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 1,3
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 1,1
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 1,1
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 1,0
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 0,8
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 0,2

totalt antal sökande per plats
Arkitektutbildning 26,6
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 15,5
Tekniskt basår 15,2
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 15,0
Civilingenjörsutbildning i bioteknik 12,1
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 12,1
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik 10,8
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 9,6
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 9,2
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 9,2
Civilingenjörsutbildning i datateknik 9,0
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 8,7
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 8,5
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 8,4
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 8,2
Kandidatutbildning i industridesign 8,1
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 8,0
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 7,2
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 7,1
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik 6,8
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 6,5
Brandingenjörsutbildning 6,1
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 5,4
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 5,2
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 3,0
Civilingenjörsutbildning i riskhantering 2,2



Examensfrekvens – data från tekniksprånget



Exempel på genomströmning 



Utbildningens namn 2017 2018 2019
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 63 86 60
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med 
automationsteknik 21 32 43
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 95 92 89

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 23 11 21

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 12 15 5
Totalt h-ing 214 236 218

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 74 47
Brandingenjörsutbildning 108 93 100
Arkitektutbildning 454 514 554
Kandidatutbildning i industridesign 86 76 83
Tekniskt basår 216 181 197

Civilingenjörsutbildning i riskhantering 44 49 63
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 169 177 205
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 82 94 73
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 82 100 97
Civilingenjörsutbildning i datateknik 247 315 290
Civilingenjörsutbildning i informations- och 
kommunikationsteknik 45 68 78
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 61 48 57
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 210 176 197
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 87 109 98
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 148 165 158
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 79 66 57
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 43 60 69
Civilingenjörsutbildning i bioteknik 110 154 145
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 98 85 87
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 571 626 564
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 79 90 114
Totalt civilingenjör 2155 2382 2352
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FORSKARUTBILDNINGSÄMNEN



Byggnadskonstruktion

Förslag på beslut:
Styrelsen för Lunds Teknisks högskola beslutar att
• Lägga ner forskarutbildningsämnet 

Byggnadskonstruktion/Building Science (TEABKF00) 
(enligt allmänna studieplanen Dnr U 2018/675), enligt 
bilaga 1. Beslut enligt Dnr 2019/116.



Risk och säkerhet

Förslag på beslut:
Styrelsen för Lunds Teknisks högskola beslutar att
• Lägga ner forskarutbildningsämnet Risk och 

säkerhet/Systems Safety (TEVBRF10) (enligt allmänna 
studieplanen Dnr U 2018/675), enligt bilaga 1. Beslut 
enligt DNR 2019/164.

• Inrätta forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet/Risk 
and Safety (TEVBRF11) som ett forskarutbildningsämne 
vid LTH samt fastställa den allmänna studieplanen (Dnr U 
2019/168), enligt bilaga 2.



Energivetenskapar
Förslag på beslut:
Styrelsen för Lunds Teknisks högskola beslutar att
• Lägga ner forskarutbildningsämnena 

Förbränningsmotorer/ Combustion Engines 
(TEMVKFFB), Kraftverksteknik/Thermal Power 
Engineering (TEMVKFKV), Strömningsteknik/Fluid 
Mechanics (TEMMVFST) samt Värmeöverföring/Heat 
Transfer(TEMMVF00) enligt allmänna studieplanen (Dnr 
U 2018/675), enligt bilaga 1. Beslut enligt U2019/101.

• Inrätta forskarutbildningsämnet 
Energivetenskaper/Energy Sciences (TEMXXXXX) som 
ett forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa den 
allmänna studieplanen (Dnr U 2019/170), enligt bilaga 2.



UKÄ - utvärdering

Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner - licentiat- och doktorsexamen Hög kvalitet

Maskinkonstruktion - licentiat- och doktorsexamen Ifrågasatt kvalitet

Maskinelement - licentiat- och doktorsexamen Ifrågasatt kvalitet

Förpackningslogistik - licentiat- och doktorsexamen Hög kvalitet

Arbetsmiljöteknik - licentiat- och doktorsexamen Hög kvalitet

Rehabiliteringsteknik - licentiat- och doktorsexamen Hög kvalitet

Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen Hög kvalitet

Arkitektur - licentiat- och doktorsexamen Hög kvalitet

Miljöpsykologi - licentiat- och doktorsexamen Hög kvalitet



Forskarutbildningsämne (60st) Antal individer Forskarutbildningsämne Antal individer
Totaler 677
Aerosolteknik 9 Konstruktionsteknik 7
Arbetsmiljöteknik 10 Livsmedelsteknologi 17
Arkitektur 10 Maskinelement 1
Biofysikalisk kemi 4 Maskinkonstruktion 1
Biomedicinsk teknik 23 Matematik 23
Bioteknik 2 Matematisk statistik 5
Brandteknik 16 Materialteknik 2
Byggande och arkitektur 17 Mekanik 2

Byggnadsfysik 5
Mekanisk teknologi och 
verktygsmaskiner 12

Byggnadsmaterial 5 Miljö- och energisystem 10
Byggnadsmekanik 8 Miljöpsykologi 4
Datavetenskap 16 Oorganisk kemi 2
Elektroteknik 66 Organisk kemi 2

Fastighetsvetenskap 1
Pedagogisk utveckling inom 
teknikvetenskap 3

Formlära 1 Polymerteknologi 8
Fysik 117 Programvarusystem 6
Förbränningsmotorer 18 Reglerteknik 21
Förpackningslogistik 11 Rehabiliteringsteknik 2
Geodetisk mätningsteknik 1 Risk och säkerhet 19
Geoteknik 1 Strömningsteknik 9
Hållfasthetslära 10 Teknisk akustik 4
Immunteknologi 15 Teknisk geologi 6
Industridesign 4 Teknisk logistik 2
Industriell automation 3 Teknisk mikrobiologi 12
Industriell ekonomi 9 Teknisk vattenresurslära 28
Industriell elektroteknik 13 Tillämpad biokemi 8
Innovationsteknik 7 Trafik och väg 14
Installations- och 
klimatiseringslära 5

Vattenförsörjnings- och 
avloppsteknik 8

Kemiteknik 22 Värmeöverföring 10
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Programutbud och Dimensionering av utbildningsplatser LTH 
 
Bakgrund 
LTH har funnits sedan 1961. När beslutet fattats om att LTH skulle bildas 
inrättades en organisationskommitté. Citat ur ”Tekniska Högskolan i Lund 1961-
1986”: ”En allmän riktlinje för organisationskommitténs arbete var, att KTH, CTH 
och LTH skulle utformas som likvärdiga men inte identiska enheter. Kommittén 
utgick ifrån att frågor rörande speciella ämnesinriktningar, som inte nödvändigtvis 
behövde förekomma vid alla tre högskolorna, skulle avgöras från nationell och inte 
från lokal synpunkt. För kommitténs arbete innebar detta synsätt att avvägningar 
måste göras med hänsyn till rådande situation och utvecklingsplaner vid KTH och 
CTH. 
Subkommittéerna för de olika sektionerna utformade fullständiga förslag till 
utbildningsprogram. Man föreslog alltså ämnesområden och lärartjänster och 
utarbetade förslag till läro- och timplaner. Valet av ämnesområden ledde bland 
annat till att LTH fick landets första professurer i elektrisk mätteknik, elautomatik, 
byggnadsmateriallära och byggnadsfunktionslära. ” 
 
Under 60-talet inrättades de 6 programmen F, E, M, V, A och K. Därefter var 
programutbudet konstant fram till början av 1980-talet då datateknikprogrammet 
inrättades. Därefter har ett antal program tillkommit, i huvudsak med motiven att 
nya forskningsområden tillkom och att arbetsmarknadsbehov skulle tillfredsställas 
samt med hänsyn till intresset för utbildningar hos presumtiva studenter 
(exempelvis skapandet av Bioteknikprogrammet för att tydliggöra bioteknikens 
utrymme i utbildningarna, där Kemiprogrammet drabbades av en kraftig nedgång i 
antalet sökande studenter). Numera finns det 16 civilingenjörsprogram (B, BME, 
C, D, E, F, I, K, L, M, M-TD, N, Pi, Rh, V, W), ett brandingenjörsprogram, 
industriell designprogram, 5 högskoleingenjörsprogram samt drygt 10 
mastersprogram.  
 
För mastersprogrammen gällde inledningsvis när de första mastersprogrammen 
startade att de baserades på starka forskningsområden vid LTH. Därefter har ett 
antal mastersprogram startats upp och med tiden har krav på koppling till 
arbetsmarknadens behov samt intresse från presumtiva studenter blivit mer uttalade 
förutom forskningsförankringen.  
 
Nedläggning av program har skett (eller mer korrekt ingen antagning har gjorts) 
under 2000-talet då några högskoleingenjörsprogram vid Campus Helsingborg 
ställde in antagningen, i huvudsak pga dåligt söktryck. 
 
Dimensionering av platser har under åren genomförts baserat på hur stora 
programmen har varit tidigare samt förändringar i söktryck och samhällets behov 
av ingenjörer och arkitekter. När nya program införts har de i de flesta fall haft ett 
relativt lågt antal platser inledningsvis pga arbetet som krävs för utveckling av 
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kurser och programdesign samt med marknadsföring av programmen. För 
mastersprogrammen gäller att dimensioneringen legat på 20-30 platser per 
program. Dock är det bara ett fåtal mastersprogram som kommer upp i 30 studenter 
per program.  
 
Under de senaste åren har inga 3-5-åriga program inrättats utan endast nya 
mastersprogram. För inrättande av nya program finns det handläggningsordningar 
både på LU och på LTH-nivå. I LTHs lokala riktlinjer anges några punkter som ska 
beskrivas av förslagsställarna och som ska beaktas vid beslut om inrättande, såsom 
anknytning till arbetsmarknad, tillgång till lärarkompetens, forskningsanknytning 
och analyser av attraktivitet. För mastersprogram ska också hänsyn tas till hur 
mastersprogrammen kan samordnas med befintliga 5-åriga program. Endast två 
mastersprogram är unika, dvs dessa delar inte kurser med andra program. Då 
studentrekryteringsbasen för mastersprogrammen är internationell kan 
mastersprogrammen som helhet sägas utgöra en betydande del för att stärka LTH:s 
varumärke ur ett internationellt studentperspektiv samt utgöra en viktig del i LTH:s 
internationalisering av utbildningsverksamheten. 
 
Vid LTH bedrivs även tekniskt basår med ca 60 platser årligen. Detta ligger 
utanför LTHs egentliga uppdrag men anses av LTH viktigt för rekrytering och 
breddat deltagande, dvs tekniskt basår kan vara ingången till högre studier för 
individer från studieovana miljöer 
 
LTHs institutioner ger också ett antal fristående kurser, för närvarande omfattar 
dessa 80 helårsstudenter årligen. Fristående kurser kan ses som en del i lärosätenas 
uppdrag inom ramen för det livslånga lärandet vilket sedan ett antal år tas upp av 
utbildningsdepartementet som viktigt för fortbildning av redan yrkesverksamma 
akademiker. Vissa av dessa kurser är parallella kurser till befintliga programkurser, 
medan en del är utformade endast med fokus på externa studenter. Dessa kurser är i 
en del fall återkommande under en lång rad år, medan andra endast finns under 
några få år. Initiativet att driva dem ligger endast på institutionerna, LG GUs roll 
har varit att kvalitetssäkra kurserna och ha kontroll över antalet.  
 
Beslutsprocess 
Antalet studieplatser per program bereds av Ledningsgruppen för grundutbildning 
(LGGU) årligen och ett underlag för beslut tas fram. Beslut om antalet 
studieplatser fattas i maj av LTH:s rektor.  
 
För att ha ett underlag vid dimensioneringen behöver följande punkter beaktas: 
 

- Arbetsmarknadens behov, prognoser, konjunktur och demografi 
o Exvis: ARBETSKRAFTSBAROMETERN 2018 

(https://www.scb.se/contentassets/4b009ad5765046629999afe2e77
cd821/uf0505_2018a01_am78br1803.pdf),  

o Input från LTHs näringslivsråd och samverkansråd.  
- För LTH starka strategiska forskningsområden  
- Lärartillgång 

o Kontroll mot institutionerna vad man klarar av och om några 
satsningar måste göras om man vill ändra dimensionering 

- Söktryck per program 
o Statistik 

- Över/- underproduktion 

https://www.scb.se/contentassets/4b009ad5765046629999afe2e77cd821/uf0505_2018a01_am78br1803.pdf
https://www.scb.se/contentassets/4b009ad5765046629999afe2e77cd821/uf0505_2018a01_am78br1803.pdf
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o 2018 – jämvikt, dvs ingen överproduktion och ingen 
underproduktion 

- Prognos över antal studenter och ekonomi 
- Särskilda direktiv/uppdrag från universitetsledning och/eller regeringen via 

regleringsbrevet. Exempelvis kan regeringen besluta om särskilda 
utbildningssatsningar på utvalda områden för att stimulera tillväxt och 
arbetsmarknad såsom satsningen som gjordes på samhällsbyggnad 2018.  

 
Principiell gång vid dimensionering: 

1. Genomför en prognosberäkning för att se huruvida det finns risk för 
över/underproduktion. 

2. Arbetsmarknadens behov – var kan förändringar vara aktuella, gäller både 
utökning och neddragning.  

3. Se över söktrycket till programmen –var kan förändringar vara aktuella, 
både var det är möjligt att öka antalet platser och var det kan vara aktuellt 
att minska antalet platser. 

4. Studera genomflöde på programmen – inte en parameter som använts i 
någon större omfattning. 

5. Kompetens och resurser för satsningar – institutionerna och 
programledningarna. 

6. Med nya siffror på antagningstal genomför ny prognosberäkning. 
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	 Forskningskvalitet och RQ20 – LU anordnar en utvärdering av forskningskvaliteten inom LU 2019-2020 (RQ20). Självvärderingarna inför RQ20 startar redan ht-2019 och externa granskare inkallas 2020. Tanken är att RQ20 ska vara kvalitetsdrivande och fra...
	 STRUT – Utredningen SOU 2019:6 ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan”, under ledning av Pam Fredman, har gått ut på remiss. Fakulteterna ska göra inspel till LUs remissvar senast 3 maj. LTHs inspel samordnas med N- och M-...
	 LUNARC – (ligger formellt under LTH och med Swietlicki som styrelseordförande; LUNARC är en del av den nationella HPC-infrastrukturen SNIC). LUNARC planerar för en flytt till SVS i samarbete med LU Bygg. Flera alternativa lösningar har identifierats...
	 LUs nya policy för forskningsdata – LU har nyligen antagit en policy för forskningsdata. Grundregeln är att alla data som produceras inom LU ska vara öppet tillgängliga för alla användare. Undantag görs för persondata (GDPR) och skydd av immaterialr...
	 LUB och fakultetsbiblioteken – (Swietlicki LTH:s representant i LUBs styrelse och ordförande i LTH:s biblioteksnämnd). En ny LTH-fakultetsbibliotekarie har rekryterats. Det är för närvarande mycket diskussioner inom universitetsvärlden om publicerin...
	 Utvecklingsprojekt – LTH:s forskningsnämnd (FN) ska initiera och driva utvecklingsprojekt inom LTH som berör forskning, samverkan och innovation i syfte att förverkliga LTH:s nya strategiska plan. Av FN prioriterade utvecklingsprojekt är ”Kartläggni...
	 Fördelningsmodell – En översyn av LTH:s modell för fördelning av fakultetens medel för forskning har påbörjats och ett förslag till möjliga förändringar har tagits fram. En omarbetad fördelningsmodell kan inte finnas på plats förrän tidigast inför 2...
	 Forskningsinfrastruktur (lokal) – Vicerektor för forskning (Swietlicki) bevakar och påverkar stödet till forskningsinfrastrukturer, lokala, nationella och internationella, och representerar även LTH i LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur. LU...
	 Forskningsinfrastruktur (nationell) – VRs kommer att genomföra en ny behovsinventering (vartannat år) inför kommande utlysningar rörande nationella forskningsinfrastrukturer. Förra omgången mynnade ut i att LTH är huvudsökande för en (ACTRIS) och me...
	 FIRS (Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne) bedriver fram till sommaren 2019 en process för att vidareutveckla arbetet med strategin ”En internationell innovationsstrategi för Skåne” (smart specialiseringsstrategi). LU och LTH har möjlighet att ...
	 FIRS strategigrupp Smarta material (Swietlicki ordförande och LUs representant och där även Region Skåne, MAU, SVS, Max IV och ESS deltar) har FIRS mandat att driva regionala utvecklingsfrågor kopplat till MaxIV-ESS-SVS och materialforskning i vid b...
	Ledningsarbete - forskning
	Kommande besök/resor/möten i urval:
	 U1, S1 Årsmöte Global E3-nätverket, 22-24 Maj, Cleveland, USA
	 U1, S1 European Convention for Engineering Deans 2019. KU Leufven 26-28 maj
	 U1, S1 Årsmöte T.I.M.E kommer ske i samverkan med CESAER årsmötet i Paris 16-18 oktober 2019.
	 S1: Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt skapande av ömsesidig nytta tillsammans med samverkanspartners.
	 S2: I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet skall LTH ta en ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med lösningar för stora samhällsutmaningar.
	Aktuella frågor
	Generellt: Ledningsgruppen har arbetat med verksamhetsplaner för bl.a. Samverkan och Innovation, och fokusområdena ovan (S1-S5) har därför uppdaterats.
	S1-1: Näringslivsrådet
	 Den interna processen för arbete med Näringslivsrådet har förtydligats.
	S1-2: LTH Strategiskt Partnerskap
	 Avstämningsmöte med Ericsson, Stockholm, 2019-03-19
	 Planering inför avstämningsmöte med Saab, 2019-04-16
	 Samtal med TetraPak angående Strategiskt Partnerskap har initierats (VÖ).
	S2-2: Science and Innovation Talks
	 En film har spelats in där Tetrapak (Laurence Mott, utvecklingschef) och LU (Sylvia Schwag-Serger, prorektor LU) samtalar kring Science and Innovation Talks och vikten av samverkan.
	 Ericsson vill göra en liknande film med LU/LTH, ev  även med fokus på forskningssamverkan.
	 Avstämningsmöte med LTHs nya Kommunikationschef planerat. Vi behöver arbeta igenom LTHs hemsida för Samverkan.
	S3-1 och S3-2: Vidareutbildning och Uppdragsutbildning:
	 Arbetet har påbörjats för att få fram tydliga definitioner av tre begrepp vilka förekommer inom Livslångtlärande: Vidareutbildning, Uppdragsutbildning och Samverkansutbildning. Detta arbete synkas med pågående arbete på EHL och EFL.
	 LU har anställt en person som ska jobba med LTH beträffande Uppdragsutbildning. Vi behöver etablera en process för detta arbete.
	 Diskussioner med LGGU och med utbildningsenheten (LTH kansli) har påbörjats angående mål och processer för uppdragsutbildning.
	 Vi deltar i ett arbete, som leds av Sveriges Ingenjörer, gällande Vidareutbildning. Detta kommer att resultera i en debattartikel i DN samt förslag till Regeringen (se även punkten S5-5 nedan).
	S4-1: InnovationsKultur
	 Utvecklingsprojektet ”InnovationsKultur” fortlöper. Det är nu ca 20 deltagare i arbetsgruppen med namnet InnoVision.
	 Projektet har fått 0.65 MSEK för 2019.
	 Projektet medverkade på TLTHs InnovationWeek och fick stor positiv respons från studenter, 2019-04-11.
	 Projektet medverkade på LUs Hållbarhetsvecka, 2019-04-09
	S4-2: MakerSpace:
	 Målet är att sätta upp en initial version av ett MakerSpace (Innovationsverkstad för studenter) på LTH under ht2019.
	 Arbetsgrupp bildad med veckomöten
	 Arbetet med att hitta lämplig lokal på LTH pågår.
	S5-1: Studentinitiativ:
	 Projekt har startats för att kartlägga de studentorganisationer som är aktiva vid LTH. Målet är att föreslå hur LTHs samverkan mellan dessa organisationer ska bedrivas (processer) samt vilket stöd som behövs (finansiellt stöd, lokaler, marknadsförin...
	S5-5: Övriga samhällsinitiativ
	 IVA Vera Roadshow: IVA fyller 100år under 2019 och vill fira detta med att besöka alla högskolor/universitet och, tillsammans med universitet/högskola, ordna ett event för att uppmärksamma kvinnors yrkesliv inom teknikrelaterade jobb. Målet är att i...
	 Datum IVA Vera-Roadshow 29/10 2019.
	 Debattartikel med Sveriges Ingenjörer. En debattartikel med fokus på Fort-och-Vidareutbildning har tagits fram som ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer och flertalet av Sveriges tekniska högskolor. Syftet är att först skriva en debattartikel i D...
	Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation
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	3.1 Licentiate
	Knowledge and understanding
	For a Licentiate the third-cycle student shall:
	 demonstrate knowledge and understanding in the field of research including current specialist knowledge in a limited area of this field as well as specialised knowledge of research methodology in general and the methods of the specific field of rese...
	Judgement and approach
	For a Licentiate the third-cycle student shall:
	 demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her own research
	 demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the responsibility of the individual for how it is used
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	4. General and specific admission requirements
	5. Selection
	6. Degree requirements
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	8. Thesis
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	10. Transitional provisions
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