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Sammanfattning

Denna rapport innehåller resultatet av den utvärdering av teknikvetenskaplig 
forskarutbildning vid tolv svenska lärosäten som Högskoleverket genomfört 
under 2005/2006. Utvärderingen har gjorts i samarbete med en extern bedö-
margrupp.

Rapporten består av dels Högskoleverkets beslut och reflektioner, dels be-
dömargruppens rapport. För innehållet i den senare delen svarar bedömar-
gruppen. Högskoleverkets beslut och reflektioner baseras på bedömargrup-
pens rapport. 

Högskoleverket konstaterar utifrån bedömargruppens rapport att den tek-
nikvetenskapliga forskarutbildningen vid Blekinge tekniska högskola, Chal-
mers tekniska högskola, Karlstads universitet, Kungl. Tekniska högskolan, 
Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mälar-
dalens högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet och 
Örebro universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.

Bedömargruppen framhåller i sin rapport att forskarutbildningen är starkt 
beroende av extern finansiering. Mellan 45 och 70 procent av finansieringen 
av forskning och forskarutbildning inom teknikvetenskap kommer vid de 
utvärderade lärosätena från andra källor än fakultetsmedel. Detta beroende 
påverkar flera områden. Det skapar förvisso incitament för att forskningen är 
relevant för näringsliv och samhälle. Men det finns samtidigt en risk att det i 
allt för stor utsträckning blir fråga om utvecklingsarbete för industrin. En hög 
grad externfinansiering kan också försvåra strategisk planering. Bedömargrup-
pen framhåller just strategiska ställningstaganden för teknikvetenskapens roll 
och inriktning vid lärosätet som mycket viktiga.

Enligt bedömargruppens uppfattning är forskarutbildningen inom teknik-
vetenskap på många håll välorganiserad, ofta i forskarskoleliknande former. 
Därmed har den kommit långt mot att uppfylla intentionerna i 1998 års fors-
karutbildningsreform. Bland annat är kravet att bli färdig i tid tydligt och de 
organisatoriska förändringar som genomförs syftar ofta till att stödja detta 
krav. Bedömargruppen uttrycker samtidigt viss oro för att betoningen på att 
bli färdig inverkar negativt på viljan att medverka i vissa kvalitetsdrivande mo-
ment i forskarutbildningen, såsom längre utlandsvistelser och seminarier.

Antagningen till forskarutbildning med licentiatexamen som mål sker vid 
flera lärosäten i betydligt större utsträckning än vad som var intentionen när 
möjlighet till detta skapades från och med 2002. Samtidigt pekar bedömar-
gruppen på betydelsen av att finansieringen av forskarutbildningen ges för lika 
långa perioder som forskarutbildningen är tänkt att ta, dvs. fyra år.
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Högskoleverkets beslut

Rektorer vid berörda lärosäten
                 Utvärderingsavdelningen 
                 Johan Fröberg 
                 BESLUT 
 
                 2006-04-04
                 Reg. nr 643-2686-04

Utvärdering av teknikvetenskaplig forskar
utbildning vid svenska universitet och högskolor
Högskoleverket finner att den teknikvetenskapliga forskarutbildningen vid 
Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Karlstads universi-
tet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska uni-
versitet, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Umeå universitet, Uppsala 
universitet, Växjö universitet och Örebro universitet uppfyller kvalitetskraven 
för högre utbildning. En uppföljning av utvärderingen kommer att genom-
föras inom tre år.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter 
föredragning av projektansvarig Johan Fröberg i närvaro av avdelningschef 
Clas-Uno Frykholm och kanslichef Lennart Ståhle.

Sigbrit Franke
     Johan Fröberg

Kopia:
Utbildnings- och kulturdepartementet
Ledamöter i bedömargruppen
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Högskoleverkets reflektioner

Högskoleverket vill inledningsvis tacka bedömargruppen för ett väl genom-
fört arbete. Vår förhoppning är att bedömargruppens rapport kan utgöra en 
utgångspunkt för diskussioner om och bidra till en vidareutveckling av fors-
karutbildningen inom det teknikvetenskapliga området. Högskoleverket vill 
också rikta ett tack för ett gott samarbete till de fakulteter som varit föremål 
för utvärderingen.

Denna utvärdering ingår i Högskoleverkets granskning av samtliga ämnen 
och program som leder till generella examina eller yrkesexamen. Utvärde-
ringen skiljer sig emellertid från hittills genomförda ämnes- och programut-
värderingar i det att den dels bara omfattar forskarutbildning, dels handlar 
om fakultetsnämndernas arbete snarare än de enskilda forskarutbildningsäm-
nenas. En iakttagelse är att det teknikvetenskapliga området svarar för en stor 
andel av forskarutbildningen i Sverige. Under 2005 fanns nästan var fjärde 
av landets aktiva forskarstuderande inom forskningsämnesområdet teknikve-
tenskap. Enligt bedömargruppens rapport bedrev drygt 3 500 forskarutbild-
ning med en aktivitet på 50 procent eller mer i september 2005 och omkring 
2 000 disputerade lärare var involverade i denna. Under 2001–2004 avlades 
omkring 2 200 doktorsexamina och nästan lika många licentiatexamina vid 
de tolv lärosätena. 

Antalet forskarutbildningsämnen är stort. Det finns idag drygt 300 olika 
examensämnen. Bedömargruppen ställer i sin rapport frågan om det är mo-
tiverat med så många forskarutbildningsämnen. Högskoleverket instämmer 
i det och vill peka på att det innebär risk att miljöerna i varje ämne blir för 
liten. Vi vill uppmana berörda lärosäten att minska antalet ämnen och sam-
verka för att få en större nationell enighet kring benämningen av dem. Det 
skulle innebära en ökad tydlighet både i ett internationellt sammanhang och 
gentemot intresserade studenter. En minskning kan med fördel genomföras 
inom ramen för forskarskolor eller annan tydlig organisatorisk struktur såsom 
till exempel görs vid Chalmers och KTH. På så sätt kan de forskarstuderandes 
studieförhållanden förbättras, genom bland annat starkare stödfunktioner, ett 
tydligare kursutbud och handledarutveckling.

Externfinansieringens betydelse
Ett tydligt kännetecken på forskarutbildningen inom teknikvetenskap är det 
starka beroendet av, och möjligheterna till, extern finansiering. Det utmärker 
förvisso allt mer av all svensk forskarutbildning, men är särskilt tydligt inom 
detta område där även mycket forskarutbildning bygger på samverkan med 
industri och näringsliv, vid sidan av finansiering från de stora forskningsstif-
telserna. Externfinansieringsgraden av forskning och forskarutbildning ligger 
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som lägst på 45 procent, och som mest på dryga 70 procent. Bedömargruppen 
pekar på ett särdrag för den teknikvetenskapliga forskarutbildningen i det att 
det är viktigt att forskningsproblemen tar sin utgångspunkt i frågeställningar 
som är relevanta för olika tillämpningar, även om de bör formuleras utifrån in-
omvetenskapliga utgångspunkter. Det generella intrycket från bedömargrup-
pens rapport är att de berörda lärosätena varit framgångsrika i att bygga upp 
samarbetet med industri och näringsliv.

Högskoleverket noterar att flera av de förbättringsområden som bedömar-
gruppen pekar ut som särskilt viktiga, och som är möjliga för fakulteten att 
påverka, har med beroendet av externfinansiering att göra. 

Lokala strategier för det teknikvetenskapliga området

För att kunna konkurrera om de externa medlen behöver verksamheten inom 
det teknikvetenskapliga området ha en tydlig identitet vid varje lärosäte. Vid 
de större lärosätena, fem av de utvärderade lärosätena står för nära 90 procent 
av forskarutbildningen räknat i antal forskarstuderande, är denna identitet na-
turligtvis uppbyggd av flera kompletterande inriktningar. Vid de två högskolor 
som har tekniskt vetenskapsområde, Blekinge tekniska högskola och Mälarda-
lens högskola, pågår enligt bedömargruppens mening ett uppbyggnadsarbete 
byggt på strategiska ställningstaganden kopplade till bland annat tillgänglig 
kompetens och det regionala näringslivets inriktning. 

För resterande fem lärosäten framstår behovet av strategiska ställningsta-
ganden för hur området ska utvecklas som viktiga. Vid Uppsala och Umeå 
universitet är den teknikvetenskapliga forskarutbildningen nära sammanbun-
den med den naturvetenskapliga. För dessa handlar det främst om att tyd-
liggöra vad den naturvetenskapligt inriktade teknikvetenskapen kan tillföra 
de externa intressenterna för att kunna stärka den näringslivssamverkan som 
bedömargruppen pekar på behöver förbättras. Vid universiteten i Karlstad, 
Växjö och Örebro behöver enligt bedömargruppens rapport den teknikve-
tenskapliga forskarutbildningens roll vid lärosätet tydliggöras. Särskilt i Växjö 
och Örebro är det tydligt att det saknats en strategi för teknikvetenskapen 
inom lärosätet vilket resulterat i en otydlig identitet. Högskoleverket anser att 
Växjö och Örebro universitet behöver ta tydligare ställning till om de ska satsa 
på teknikvetenskaplig forskarutbildning. Båda saknar civilingenjörsutbildning 
som utgör en viktig rekryteringsbas. En ordentlig satsning krävs inom om-
rådet, annars bör lärosätena enligt Högskoleverkets mening överväga att av-
veckla området.

Antagningen till licentiatexamen ökar
Sedan det år 2002 blev möjligt att anta till forskarutbildning med licentiat-
examen som mål, har sådan antagning ökat markant inom teknikvetenskap. 
Under 2004 blev två av fem antagna med denna examen som mål. I vilken 
utsträckning de som vill fortsätta till doktorsexamen ges möjlighet att göra 
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det efter avlagd licentiatexamen är ännu för tidigt att säga. Det förefaller 
dock som om flera lärosäten har valt en hållning i denna fråga som inte lig-
ger i linje med intentionerna då möjligheten till antagningen infördes. Bedö-
margruppen pekar på den betydelse det har i sammanhanget att den externa 
finansieringen oftast ges för två till tre år. Högskoleverket instämmer i att det 
harmonierar illa med kraven på fakultetsnämnderna att i första hand anta till 
doktorsexamen, dvs. till en utbildning på fyra år om den bedrivs på heltid, 
och att samtidigt bara anta till forskarutbildning om finansieringen är tryg-
gad. Vi vill därför uppmana forskningsfinansiärerna till en översyn av finan-
sieringens längd så att den överensstämmer med den nominella längden för 
forskarutbildningen.

Några lärosäten har valt en striktare hållning vad gäller antagningen till 
licentiatexamen. Generellt är beslut om antagning delegerat från fakultets-
nämnden till institutionsnivå och prefekt eller ämnesansvarig. Lunds tekniska 
högskola vid Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet har 
valt att dra in denna delegation om antagningen gäller till licentiatexamen. 
Det innebär att fakultetsnämnden fattar beslut om sådan antagning och att 
den begränsas till de särskilda fall som ursprungligen avsågs, till exempel in-
dustridoktorander. Det visar sig i statistiken att dessa lärosäten har mycket 
få forskarstuderande antagna till licentiatexamen. Högskoleverket uppmanar 
lärosäten med omfattande antagning till licentiatexamen att bättre leva upp 
till intentionerna i högskolelag och högskoleförordning.  Högskoleverket har 
i samband med remissvar på den senaste forskarutbildningsutredningen för-
ordat att licentiatexamen ska avskaffas. Vi ser inte någon plats för licentiat-
examen vid sidan av masterexamen efter ett i enlighet med Bolognaprocessen 
reformerat examenssystem. Vi vill framhålla att licentiatexamen inte används 
alls lika mycket inom något annat forskningsämnesområde.

En allt mer strukturerad forskarutbildning
Forskarutbildningen inom det teknikvetenskapliga området har kommit jäm-
förelsevis långt när det gäller att leva upp till intentionerna i 1998 års reform 
av forskarutbildningen. Det finns en tydlig betoning på att bli färdig i tid, 
inte minst indirekt från externa finansiärer. Den forskarstuderandes arbete 
sker ofta i ett sammanhang i form av en forskargrupp. Handledningen är ofta 
spridd på flera – de flesta har vid sidan av sin huvudhandledare en eller flera 
biträdande handledare. Många forskarstuderande erbjuds olika stödfunktio-
ner. Det är den generella bild som bedömargruppens rapport ger. Samtidigt 
pekar den ut ett eller flera av dessa områden för vart och ett av lärosätena där 
det finns utrymme för förbättringar. 

Hur de individuella studieplanerna används och hur uppföljningen av dessa 
fungerar förefaller variera mellan olika forskningsmiljöer vid lärosätena. Vid 
de lärosäten som byggt upp en tydlig process kring dem fyller de mer generellt 
en viktig funktion. Processen kan vara i form av att ett tydligt ansvar ligger på 
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studierektorn för forskarutbildningen såsom är fallet vid till exempel Mälarda-
lens högskola, att de görs till utgångspunkt för mer övergripande utvecklings-
samtal såsom i några miljöer vid Lunds universitet, eller att som vid Blekinge 
tekniska högskola handledare från andra forskargrupper medverkar vid upp-
följningen vilket medverkar till en mer likvärdig bedömning och hantering.

Bedömargruppen konstaterar att forskarutbildningens kursdel varierar mel-
lan 20 och 80 poäng mellan olika forskarutbildningsämnen. Mer förvånande 
är kanske att det även varierar inom ett ämnesområde. Det är angeläget att 
beslut om kurserna i forskarutbildningen i större utsträckning utgår från ställ-
ningstaganden om vilken roll kurserna har i forskarutbildningen. Forskarut-
bildningens kursdel måste enligt Högskoleverkets mening både innebära en 
ämnesfördjupning och en breddning som sätter in den egna forskningen i ett 
större sammanhang. Det förefaller svårt att kunna uppfylla detta med ett kurs-
krav på bara 20 poäng. Ett ytterligare problem i sammanhanget är att kursde-
lens variation innebär att även avhandlingens omfattning varierar i lika stor 
utsträckning. Frågan är om det vid disputationer inom ett ämnesområde görs 
skillnad mellan en avhandling som motsvarar 80 poäng och en som motsvarar 
120 poäng, alltså ett års skillnad i nedlagt arbete. Även när det gäller kursde-
lens omfattning rekommenderar Högskoleverket ett nationellt samarbete för 
att minska de skillnader som finns i dag.

Uppföljningen behöver förbättras

Högskoleverket kan konstatera att fakultetsnämndernas kännedom om vart 
doktorerna tar vägen efter examen, och hur de uppfattar sin forskarutbildning 
utifrån det nya perspektiv som anställningen ger, kan förbättras avsevärt. Det 
förefaller vara ett eftersatt område och bara fungera på de ställen där antalet 
disputerade än så länge är så pass litet att den personliga kännedomen är till-
räcklig. Systematiska uppföljningar av alumni från forskarutbildningen är ett 
viktigt instrument i arbetet med att vidareutveckla forskarutbildningen.

För att skapa underlag för vidareutveckling av forskarutbildningen är fakul-
tetsnämnderna behjälpta av att göra olika uppföljande studier. Utvärderingen 
visar på flera sådana exempel. Det kan vara i form av enkätstudier riktade 
till forskarstuderande som de så kallade barometrarna till exempel vid Växjö 
universitet, eller riktade till prefekter för att följa upp hur de individuella stu-
dieplanerna följs såsom har gjorts vid Lunds och Uppsala universitet. En an-
nan form är kontinuerlig uppföljning med hjälp av olika nyckeltal som i de 
balanserade styrkorten vid Linköpings universitet.

Längre utlandsvistelser nedprioriterade

En generell iakttagelse när det gäller internationalisering, uttryckt som hur 
många av de forskarstuderande som förlägger en längre del av sin forskarut-
bildning utomlands, är att det är förvånansvärt få som ser det som något de vill 
prioritera. Vid sidan av att det i många utvärderingar har visat sig att svenska 
studenter, både i grund- och forskarutbildning, har ett förhållandevis svagt 
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intresse för att åka utomlands, finns det här ett möjligt samband med både en 
betoning av att bli färdig i tid och med de krav som externa finansiärer kan 
ställa. Inte ur något av dessa perspektiv är det värdefullt att förlägga en tid 
utomlands eftersom en generell uppfattning är att det tenderar att förlänga 
tiden fram till examen. Inte minst utgående från att det tekniska området är 
ett av dem som starkast betonar internationalisering som ett tecken på kvalitet 
framstår det för Högskoleverket som anmärkningsvärt att inte mer ambitiösa 
insatser görs på detta område.

Låg andel kvinnor bland handledarna
Ett område som ofta framhålls som problematiskt för teknikvetenskapen är 
rekryteringen av kvinnor. Utvecklingen är positiv i så måtto att andelen kvin-
nor bland de forskarstuderande har ökat, sett över en längre tid. Samtidigt 
uttrycker många oro för att detta är på väg att vända. En bidragande orsak 
till det kan vara att andelen kvinnor på civilingenjörsutbildningarna, vilket 
är den vanligaste och därmed största rekryteringsbasen till teknikvetenskap-
lig forskarutbildning, har minskat. Bland handledarna är situationen än mer 
prekär, på några lärosäten finns nästan inga kvinnor bland professorerna. Ofta 
hänvisas till att det finns få kvinnor bland de sökande när lektorat eller pro-
fessurer ska tillsättas. Det är enligt Högskoleverkets uppfattning en allt för 
passiv hållning. Det är viktigt att ställa sig frågan varför det är så. Varför 
väljer så få av de kvinnor som disputerar inom teknikvetenskap att fortsätta 
inom akademin? Vilket inflytande har inriktningen på den forskning som 
bedrivs? Hur påverkar forskningsmiljöernas sammansättning och den kultur 
som finns i dessa, kvinnors val av karriär? Enligt en nyligen publicerad stu-
die av disputerade inom olika ämnesområden är teknikvetenskap bland dem 
som har störst skillnad mellan män och kvinnor vad gäller möjligheten att bli 
professor.1 Högskoleverket förutsätter att kraftfulla åtgärder vidtas för att öka 
andelen kvinnor.

1. Forskarutbildning och forskarkarriär – betydelsen av kön och socialt ursprung. (Högskole-
verkets rapportserie 2006:2R)
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Utvärderingens genomförande

Uppdraget
Den här aktuella utvärderingen av teknikvetenskaplig forskarutbildning är 
en del av det regeringsuppdrag som Högskoleverket har enligt propositionen 
Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan (prop. 1999/2000:28). Upp-
draget innebär att utvärdera all grundutbildning som leder till kandidat- och/
eller magisterexamina eller yrkesexamina samt forskarutbildning vid universi-
tet och högskolor. Det ska utföras med en periodicitet om sex år och inleddes 
2001. I Högskoleverkets uppdrag ingår inte utvärdering av den forskning som 
bedrivs inom olika ämnen.

Utvärderingens huvudsakliga syften är att:
•	 bidra till utbildningarnas och utbildningsanordnarnas kvalitetsutveck-

ling,
•	 granska om utbildningarna svarar mot mål och bestämmelser i högskole-

lagen och högskoleförordningen,
•	 ge information, bland annat till studenter inför deras val av utbildning.

Utgångspunkter för utvärderingen är högskolelagen, högskoleförordningen 
och universitetens och högskolornas egna mål. De kvalitetsaspekter som in-
går i Högskoleverkets utvärderingar är framtagna i samarbete med lärosätena 
utifrån en tolkning av målen i högskolelagen och högskoleförordningen.

Utvärderingens omfattning, inriktning och 
avgränsningar
Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar tar vanligen sin utgångs-
punkt i utbildningarnas examensämnen eller i de utbildningsprogram som 
leder till en yrkesexamen. För det tekniska området har under 2005 en ut-
värdering av utbildningar som leder till civilingenjörsexamen genomförts. År 
2002 genomfördes motsvarande för högskoleingenjörsexamen.2 

Den forskarutbildning som bedrivs inom det teknikvetenskapliga området 
är omfattande och sker med inriktning mot omkring 300 forskarutbildnings-
ämnen. Högskoleverket beslutade i samråd med berörda lärosäten att inrikta 
utvärderingen mot fakultetsnämnd eller motsvarande. För att komplettera 
den bild som denna nivå ger av verksamheten har tre till fem fördjupnings-
miljöer per lärosäte fått exemplifiera vilka effekter fakultetsnämndens styrning 
av forskarutbildningen har för verksamheten. Utvärderingen syftar således till 

2. Utvärdering av civilingenjörsutbildningar (Högskoleverkets rapportserie 2006:8R) respek-
tive Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörs-
utbildning vid svenska universitet och högskolor (Högskoleverkets rapportserie 2003:20R)
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att granska fakultetsnämnden och har inte granskat varje forskarutbildnings-
ämne vid respektive lärosäte.

Utvärderingen har avgränsats till att i första hand handla om den forskar-
utbildning som bedrivs inom det som med SCB:s terminologi benämns forsk-
ningsämnesområdet teknikvetenskap. De forskningsämnesgrupper som ingår 
i detta är: Bioteknik, Elektroteknik, elektronik och fotonik, Industriell teknik 
och ekonomi, Informationsteknik, Kemiteknik, Samhällsbyggnadsteknik och 
arkitektur, Teknisk fysik, Teknisk materialvetenskap, Teknisk mekanik och 
Övriga teknikvetenskaper. Dessa forskningsämnesgrupper bryts sedan ner i 
ett 50-tal nationella forskningsämnen till vilka de olika forskarutbildnings-
ämnena är kopplade. Avsteg har gjorts från detta dels för de ämnen som varit 
föremål för Högskoleverkets tidigare utvärderingar, vilka inte ingått som en 
central del i denna utvärdering. Dels har en del lärosäten valt att betrakta den 
verksamhet som fakultetsnämnden ansvarar för som en helhet och därmed 
även inkluderat forskarutbildningsämnen som annars faller inom andra forsk-
ningsämnesområden, främst det naturvetenskapliga och det matematiska.

Utvärderingsmodell
Den utvärderingsmodell som Högskoleverket valt för genomförandet baseras 
på analys av förutsättningar, process och resultat. Granskningen genomförs 
genom kollegial bedömning (peer review) för vilken självvärdering och plats-
besök ligger till grund. Bedömningen görs med utgångspunkt i Högskole-
verkets kvalitetsaspekter och bedömargruppens ämnesområdesspecifika refe-
rensram.

Bedömargruppens yttrande publiceras i föreliggande rapport, tillsammans 
med Högskoleverkets beslut och reflektioner. En tid efter rapportens publice-
ring hålls en återföringskonferens där utvärderingens resultat diskuteras med 
berörda lärosäten. En uppföljning av utvärderingen kommer att genomföras 
inom tre år. Mer information om det generella tillvägagångssättet finns på 
Högskoleverkets webbplats: www.hsv.se.

Genomförande
En referensgrupp tillsattes efter det upptaktsmöte som hölls hösten 2004 med 
berörda lärosäten. Referensgruppens sammansättning var professor Anders 
Baudin, Växjö universitet, forskarstuderande Herman Högström, Uppsala 
universitet, professor Klas Malmqvist, Lunds tekniska högskola samt rektor 
Ingegerd Palmér, Luleå tekniska universitet (nu Mälardalens högskola). Grup-
pen medverkade under våren 2005 vid revideringen av anvisningarna för själv-
värdering och vid framtagande av statistik som utgjorde underlag för fakul-
tetsnämndernas självvärderingar.

Högskoleverket kallade därefter utifrån förslag från berörda lärosäten en 
grupp sakkunniga bestående av professor Helén Anderson, Högskolan i Jön-
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köping, professor Lennart Karlsson, Luleå tekniska universitet, forskarstude-
rande Håkan Lane, Chalmers tekniska högskola, tekn. dr. Emma Wittenmark, 
Ericsson AB, professor Ewa Wäckelgård, Uppsala universitet och forskarstu-
derande Kerstin Österdahl, KTH att utgöra bedömargrupp.

De lärosäten som berörs av utvärderingen genomförde en självvärdering 
under juni–oktober 2005 med utgångspunkt i Högskoleverkets anpassade an-
visningar från den 1 juni 2005 och sammanställningar av offentlig statistik. I 
anvisningarna ingick även att komplettera den erhållna statistiken med upp-
gifter som inte finns tillgängliga centralt i nationell statistik. I uppdraget till 
lärosätena ingick även att välja ut de tre till fem fördjupningsmiljöerna med 
utgångspunkten att du skulle uppfylla något av kriterierna:
•	 vara goda exempel, 
•	 vara representativa miljöer för fakultetsnämndens forskarutbildning, 
•	 vara miljöer som står inför särskilda utmaningar.

Valet skulle motiveras. De utvalda fördjupningsmiljöerna skulle lämna korta 
kompletterande redogörelser till fakultetsnämndernas självvärderingar.

Bedömargruppen hade ett inledande och förberedande möte i november, 
och genomförde sedan platsbesök under december 2005 och januari 2006. 
Platsbesöken omfattade en dag per lärosäte då bedömargruppen sammanträf-
fade med rektor för lärosätet, doktorandombudsman/motsvarande där sådan 
fanns, representanter för fakultetsledningen, samt forskarstuderande och lä-
rare/handledare från fördjupningsmiljöerna. 

Bedömargruppens ledamöter har inte medverkat i bedömningen av forskar-
utbildningen vid det egna lärosätet.

Utvärderingens sekretariat har utgjorts av utredarna Johan Fröberg (pro-
jektledare) och Lars Geschwind.
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Missiv

Till Högskoleverket
2006-04-04
Reg.nr. 643-2686-04

Utvärdering av teknikvetenskaplig 
forskarutbildning
Högskoleverket initierade hösten 2004 en utvärdering av forskarutbildningen 
i teknikvetenskap vid svenska universitet och högskolor. 
För bedömningen anlitades hösten 2005 följande personer till bedömargrup-
pen:
•	 Professor Helén Anderson, Högskolan i Jönköping
•	 Professor Lennart Karlsson, Luleå tekniska universitet
•	 Forskarstuderande Håkan Lane, Chalmers tekniska högskola
•	 Tekn. dr. Emma Wittenmark, Ericsson AB
•	 Professor Ewa Wäckelgård, Uppsala universitet
•	 Forskarstuderande Kerstin Österdahl, Kungl. Tekniska högskolan.

Bedömargruppens bedömning utgår från högskolelagen, högskoleförord-
ningen och de av Högskoleverket framtagna kvalitetskriterierna. Vi grundar 
vår bedömning på den information och de intryck vi fått från fakulteternas 
självvärderingar och genom platsbesök.

Härmed överlämnas vår rapport till Högskoleverket.

Helén Anderson Lennart Karlsson Håkan Lane

Emma Wittenmark Ewa Wäckelgård Kerstin Österdahl
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Inledning

Enligt högskoleförordningen är fakultetsnämnden ansvarig för kvaliteten i 
forskarutbildningen. 3 Fakultetsnämnden har sålunda direkt kontroll över en 
stor del av det som vi menar vara utmärkande för en god forskarutbildning. 
Den här rapporten är en utvärdering av kvaliteten inom den teknikvetenskap-
liga forskarutbildningen vid tolv svenska lärosäten.

Arbetet inleddes för vår del med att vi i bedömargruppen fick ta del av 
de självvärderingar som respektive lärosäte utarbetat enligt Högskoleverkets 
anvisningar framtagna tillsammans med en referensgrupp. Bedömargruppen 
initierade sedan vid sitt första möte en diskussion om vilka kriterier som kän-
netecknar en god forskarutbildning, särskilt vad gäller teknikvetenskap. Med 
hänsyn till högskolelag och högskoleförordning har vi utifrån våra erfaren-
heter och lärdomar under processens gång formulerat ett förslag på vad som 
kännetecknar en god forskarutbildning i teknikvetenskap4, vilket presenteras 
i rapportens första kapitel.

Därefter följer bedömargruppens generella iakttagelser gällande svensk tek-
nikvetenskaplig forskarutbildning. Förutom att teckna en bild av hur den 
bedrivs och organiseras, ger vi ett antal värderingar och rekommendationer 
som vi anser vara giltiga i större eller mindre utsträckning för samtliga utvär-
derade lärosäten.

Utifrån innehållet i självvärderingarna samt intrycken från platsbesöken 
behandlas sedan de enskilda lärosätena. Texterna har utformats enligt en en-
hetlig struktur omfattande forskarutbildningens förutsättningar, process och 
resultat. Varje lärosätestext avslutas med ett antal rekommendationer till för-
bättringar samt berömvärda initiativ. 

Vi hoppas att rapporten i sin helhet eller i delar ska utgöra underlag för en 
konstruktiv diskussion om mål och medel för en fortsatt utveckling av svensk 
forskarutbildning i teknikvetenskap. Vår ambition är att den även ska kunna 
vara ett instrument och en referensram i kvalitetsarbetet för de utvärderade 
högskolorna och universiteten. Avslutningsvis vill vi tacka alla som varit in-
blandade i arbetet med att utforma självvärderingarna och för det tillmötes-
gående mottagande vi fått vid våra platsbesök. 

3. Högskoleförordningen 8 kap. 5 §: ”Fakultetsnämnden skall ha det övergripande ansvaret 
för forskarutbildningens kvalitet, effektivitet, uppläggning, studieplaner och handledning 
samt för samordning av kurser och utbildning av handledare. Fakultetsnämnden skall också 
ha allmän tillsyn över forskarutbildningen.” 

 I rapporten kommer vi att tala om såväl den formella beslutsnivån, fakultetsnämnden, som 
dess verkställande fakultetsledning. I bland använder vi den allmännare beteckningen fa-
kulteten och syftar då i första hand på fakultetsnämnden. 

4. Det har även behandlats på andra håll, nyligen i forskarutbildningsutredningen En ny dok-
torsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt (SOU 2004:27).
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Vad kännetecknar en god 
forskarutbildning i teknikvetenskap?

Vad forskarutbildningen ska leda till
Begreppet god forskarutbildning kan definieras utifrån flera kriterier. Vi har 
valt att utgå från vad som bör utmärka den färdiga doktorn. Vi menar inled-
ningsvis att det är ett kvalificerat forskningsprojekt och forskningssamman-
hang som tillsammans med god handledning skapar nödvändiga förutsätt-
ningar för att utveckla en person från antagning fram till en nyexaminerade 
doktor. 

En doktor i ett teknikvetenskapligt ämne ska vara attraktiv för både nä-
ringsliv och akademi, såväl nationellt som internationellt. För det ska den 
färdiga doktorn vara en mogen, ansvarsfull och självständig forskare med ett 
kritiskt förhållningssätt som kan formulera frågor som leder till ny kunskap. 
Vederbörande ska därför kunna sägas vara en analytiskt och metodologiskt 
skolad expert inom ett visst vetenskapsområde och kunna relatera den egna 
kunskapen till ett större sammanhang. Förbundet med detta är också en med-
vetenhet om vilka etiska överväganden som är nödvändiga och vilka gränser 
detta sätter för verksamheten.

För att uppnå detta måste den forskarstuderande under sin utbildning till-
ägna sig ett entreprenöriellt förhållningssätt till arbetsuppgifter inom såväl 
akademi som industri och näringsliv. I detta ligger förmåga att se och ta till-
vara möjligheter, att omsätta ny kunskap och att skapa nytt, samt att arbeta i 
och leda projekt. I detta sammanhang är också pedagogiska färdigheter och 
kommunikativ förmåga av stor betydelse liksom att den färdiga doktorn har 
etablerat ett nätverk för sin fortsatta professionella verksamhet.

Det som vid sidan av egenskaper, kunskaper och färdigheter hos den som 
disputerat visar på resultatet av forskarutbildningen är doktorsavhandlingen. 
Den viktigaste kvalitetsgaranten för denna är att den blivit utsatt för och visat 
sig gott klara ett internationellt så kallat peer review-förfarande. 

Forskningsmiljön
Den för forskarutbildningen så viktiga forskningsmiljön som utgörs av en 
forskningsgrupp inom en avdelning, institution eller liknande organisatorisk 
enhet, har fakultetsnämnden inte direkt inflytande över på detaljnivå. Ett så-
dant inflytande är heller inte att rekommendera eftersom forskning bäst utförs 
av forskarna själva. Fakultetens ansvar är att med ekonomiska incitament och 
lokala regelverk skapa förutsättningar för att sådana goda forskningsmiljöer 
kan verka och utvecklas.
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Forskningsmiljön är således en av forskarutbildningens hörnstenar. En ald-
rig så god forskarutbildningsprocess kan inte ersätta brister i denna. Samtidigt 
är det viktigt att framhålla att den goda forskningsmiljön inte är tillräcklig. 
Vad som kännetecknar en i vid bemärkelse god forskningsmiljö är förutom 
att där bedrivs god forskning: att det finns flera forskarstuderande som ägnar 
sig åt närliggande frågeställningar, att det finns en större grupp disputerade 
forskare, att det finns en levande seminarieverksamhet eller andra forum där 
forskningen diskuteras och kritiskt granskas, att handledningen ses som en ge-
mensam angelägenhet och att det finns ett handledarkollegium eller motsva-
rande som erbjuder en möjlighet att diskutera handledning och hur den kan 
utvecklas. Den goda forskningsmiljön kännetecknas också av att den består 
av kvinnor och män, individer med svensk och utländsk bakgrund, erfaren-
heter från både akademi och industri och ett aktivt utbyte med andra forskare 
nationellt och internationellt.

Forskarutbildningens innehåll och genomförande
Rekrytering och försörjning

Forskarutbildning innebär ett mycket omfattande åtagande både för den som 
påbörjar utbildningen, inblandade handledare och för ansvarig fakultets-
nämnd. En professionell rekryteringsprocess är därför av största betydelse för 
att kunna rekrytera den som är bäst lämpad. En öppen process med annonse-
ring som når utanför det egna lärosätet, och som också möjliggör en rättssäker 
antagning, är att föredra. Rörlighet mellan lärosäten är eftersträvansvärt både 
för individen och för lärosätet. Med en sluten rekrytering begränsas möjlighe-
terna att ta tillvara den resurs av studenter (inom och utom landet) som bäst 
kan tillgodogöra sig en forskarutbildning. Det är enligt vår mening också värt 
att sträva efter en regelbunden rekrytering av forskningsstuderande som inte 
präglas av för starka variationer styrda av tillgång till externa resurser.

Utnyttjandet av möjligheten till antagning till licentiatexamen bör i en-
lighet med högskoleförordningens intentioner begränsas till de projekt som 
endast kan leda till licentiatexamen på grund av att externa intressenters med-
verkan sätter sådana gränser. Att använda licentiatexamen som ett delsteg i ett 
längre projekt som syftar till doktorsexamen kan emellertid vara lämpligt.

En viktig ingrediens i en god forskarutbildning är en trygg anställnings-
form. Vi förordar därför doktorandanställning från första dagen.

Introduktion

Forskarutbildningen skiljer sig i flera avseenden från annan utbildning inom 
högskolan. Utbildningen genomförs i större utsträckning enskilt, även om 
den forskarstuderande ingår i en forskargrupp. För att den forskarstuderande 
snabbt ska komma i gång med både kurser och avhandlingsarbete, är det vik-
tigt att introduktionen till forskningsmiljön är genomtänkt och sker i samband 
med anställningens början. Den bör innehålla information om forskningspro-
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jektet, forskningsgruppen, förväntningar och krav, rättigheter och skyldighe-
ter, regler och riktlinjer, praktiska frågor på arbetsplatsen, samt presentation av 
stödpersoner, funktioner och förtroendevalda. En introduktion bidrar också 
till att skapa ett sammanhang för de kommande fyra till fem åren. 

Lärosätet bör dessutom erbjuda en centralt organiserad introduktion spe-
cifik för forskarstuderande som bland annat informerar om regelverk, rättig-
heter, lärosätets organisation, vilka möjligheter de forskarstuderande har till 
inflytande i dess beslutande organ, samt gemensamma utbildningsmoment 
under forskarutbildningens första halvår.

Handledning

Den forskarstuderande ska få regelbunden handledning i tillräcklig omfatt-
ning. För att stärka handledningen bör den forskarstuderande vid sidan av 
huvudhandledaren även ha minst en biträdande handledare. Ansvarsfördel-
ningen mellan olika handledare är viktig att klargöra och bör tydligt framgå 
av den individuella studieplanen.

För att handledningen ska utvecklas, och för att handledarna ska vara 
bättre förberedda att möta forskarstuderande med olika förutsättningar, bör 
alla handledare ha genomgått handledarutbildning. En sådan bör vara ett krav 
för att bli docent. En god handledarutbildning bör också fungera som stöd i 
en alltmer krävande handledarroll.

Kurser

Kurser utgör på ett formaliserat sätt en del av svensk forskarutbildning. Hög-
skoleförordningens krav är att forskarutbildningen omfattar 160 poäng, och 
att minst 80 poäng av dessa ska utgöras av avhandlingsarbetet. Det är viktigt 
att lärosätet har ett kursutbud som möjliggör för de forskarstuderande att på 
ett meningsfullt sätt uppfylla det krav på kurspoäng som den allmänna stu-
dieplanen stipulerar. Utbudet bör vara inriktat på metod, ämnesdjup, veten-
skapsteori, etik samt orienterande kurser som sätter in det egna ämnet i ett 
större sammanhang. Kurser i pedagogik och kommunikation bör erbjudas 
alla forskarstuderande.

För att underlätta för planeringen av forskarutbildningen behöver kurs-
utbudet vara tydligt och informationen finnas tillgänglig. De obligatoriska 
kurserna bör anordnas med tillräcklig regelbundenhet för att de ska kunna 
läsas vid lämpligt tillfälle för att bidra till den forskarstuderandes utveckling. 
Med tanke på den föränderlighet som präglar många områden inom teknik-
vetenskap är det viktigt att fakulteten garanterar en kontinuerlig uppföljning 
av kursutbud, kursinnehåll och kurskvalitet. Kursutvärderingar i lämplig form 
bör ingå som en naturlig del för kvalitetsutveckling av kursverksamheten.

Färdighetsutveckling

Centralt för forskarutbildningen är utvecklingen av ett kreativt och kritiskt 
förhållningssätt vilket främst tillägnas i arbetet med forskningsproblemet. Re-
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gelbundna seminarier eller motsvarande är viktiga för att ge möjlighet att ut-
veckla och träna förmågan att kommunicera både den egna forskningen och 
dess relation till ett större sammanhang. Den forskarstuderande bör inom 
ramen för dessa ha möjlighet att minst ett par gånger per år få presentera det 
egna arbetet. Det är vidare viktigt att den forskarstuderande regelbundet deltar 
i och presenterar sin forskning vid internationella konferenser och publicerar 
sig i tidskrifter och konferenspublikationer.

En stor del av forskningen inom teknikvetenskap kräver fysiska resurser i 
form av laboratorier, instrument och verktyg. Att doktoranden har god till-
gång till nödvändiga sådana resurser är en självklarhet i den goda forskarut-
bildningen. Det är viktigt att hänsyn tas till detta i den ekonomiska plane-
ringen av projektet.

Såväl för en karriär inom som utom akademin är erfarenhet av undervis-
ning viktig. Möjlighet att delta i undervisning bör därför erbjudas alla fors-
karstuderande. För att utveckla den förmåga som krävs i detta sammanhang 
ska den pedagogiska utbildning som högskoleförordningen föreskriver ingå 
för alla som gör sin institutionstjänstgöring på detta sätt. 

En viktig del av forskarutbildningen är att få perspektiv på sitt eget forsk-
ningsprojekt och att lära känna olika forskningskulturer. En väg att nå dit är 
via arbete i andra forskningsmiljöer, och då gärna utomlands. För att en så-
dan vistelse ska innebära att den forskarstuderande hinner lära känna den nya 
miljön bör den omfatta minst ett antal månader.

Samverkan med näringsliv och samhälle

Ett nära samarbete mellan den miljö där forskarutbildningen genomförs å ena 
sidan, och näringsliv, industri och omgivande samhälle å den andra sidan, är 
en förutsättning för flera av de egenskaper och färdigheter som vi ovan pekat 
på som angelägna för en doktor i teknikvetenskap. Genom att medverka i 
sådan interaktion kan den forskarstuderande etablera ett eget nätverk. Kän-
nedom om hur forskning finansieras tillägnas bäst genom att de forskarstude-
rande är delaktiga i, men inte ansvariga för, forskningsmiljöernas arbete med 
ansökningar och avrapportering av slutförda projekt. Fakulteten bör medverka 
till att forskarstuderande aktivt arbetar med samverkan med samhället.

En allt större andel av forskarutbildningen i teknikvetenskap finansieras 
med externa medel. Men det är viktigt att forskningsproblemen formuleras 
inomvetenskapligt i forskningsmiljöerna. Forskningsmiljöerna behöver ha väl 
utvecklade kontakter med företag och organisationer inom det egna forsk-
ningsområdet. 

Den forskarstuderande ska tränas i att utvärdera och presentera forsknings-
projektets framskridande. Moment som innebär att i ett större perspektiv och 
utifrån tydliga kriterier beskriva olika faser i projektet bör därför ingå. Det är 
viktigt att det byggs in i projekten även då det inte är ett externt formulerat 
krav från finansiärer.
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Uppföljning och utvärdering
Lärosätets lokala regelverk för forskarutbildningen ska vara tydligt, och ruti-
ner och ansvarsfördelning för kvalitet och genomförande ska vara kända av 
alla berörda. System för uppföljning av såväl egna som delegerade beslut är en 
förutsättning. Fakultetsnämnden har enligt vår mening nytta av att ha en cen-
tralt inrättad funktion med delegerat ansvar för forskarutbildningens genom-
förande. Det kan till exempel vara i form av en studierektor för forskarutbild-
ningen, som stödjer processen och har ett övergripande ansvar och en översikt 
samt fungerar som länk mellan fakultets- och institutionsnivå. Det ska vara 
naturligt för de forskarstuderande att vända sig till denne med handlednings-
problem eller annat som kan vara svårt att föra fram direkt till handledare. 
Det är också viktigt att fakulteten stödjer inrättandet av ett doktorandombud 
som med förtroende kan verka oberoende av den övriga organisationen.

Högskoleförordningen ställer krav på att en individuell studieplan upprättas 
och följs upp av fakultetsnämnden minst en gång per år. Enligt vår mening 
bör denna utnyttjas till att skapa en form av kontrakt mellan den forskarstude-
rande och handledaren eller handledargruppen, som preciserar det ömsesidiga 
åtagandet och vad båda parter förbinder sig att göra för att driva utbildningen 
framåt. Kontraktet måste vara ett levande dokument för att vara användbart. 
Genom att innehålla tydliga vetenskapliga frågeställningar och mål, en plan 
för genomförande av dessa, samt utvärdering av genomförda moment blir den 
ett verktyg för att följa forskarutbildningens utveckling och för att reflektera 
över den egna utvecklingen. Om den uppdateras regelbundet efter vad som 
sker och framför allt om förutsättningarna förändras, går det att utnyttja den 
till att konkret effektivisera studierna och förebygga att studietiden överskri-
der de stipulerade fyra åren.

En form av uppföljning som kan vara ett värdefullt verktyg är att följa de 
forskarstuderandes situation i återkommande enkätstudier. Det är viktigt att 
sådana riktar sig till både forskarstuderande och handledare. Denna form av 
uppföljning av hur forskarutbildningen fungerar vad avser handledning och 
arbetsmiljö bör ha som syfte både att vårda processen och att sprida goda ex-
empel.

Hur detta realiseras
Forskarutbildningens kvalitet formas i ett sammanhang där både forskar-
studerande, handledare, institution (eller motsvarande), fakultetsnämnd och 
lärosäte har ansvar. Ingen av dessa parter klarar av att på egen hand skapa en 
forskarutbildning av hög kvalitet. För bästa möjliga resultat bör man stödja 
och komplettera varandra i en tydlig ansvarsfördelning.

I detta avsnitt har vi ställt upp kriterier för en god forskarutbildning. Bedö-
margruppen är medveten om att inget lärosäte klarar av att uppfylla samtliga 
nämnda kriterier fullt ut. Kanske delas inte heller vår syn på en god forskar-
utbildning. Vi anser dock att det är viktigt att lärosätena formulerar tydliga 
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kvalitativa mål för sin forskarutbildning och att dessa har en form som stödjer 
det dagliga arbetet. Utgångspunkten bör vara att lärosätena genomför följande 
punkter:
•	 Utvecklar en långsiktig strategi för hur forskarutbildningen ska förnyas 

och tar initiativ till och för en diskussion om både kvalitativa och kvanti-
tativa mål.

•	 På ett tydligt sätt formulerar målen för sin forskarutbildning. Vad avser 
vi med god forskarutbildning och vad kan vi erbjuda samtliga forskarstu-
derande? Vilka färdigheter och förmågor ska känneteckna våra doktorer 
oavsett forskarutbildningsämne?

•	 Formulerar tydliga krav för alla aktörer i forskarutbildningen inklusive 
den forskarstuderande.

•	 Formulerar en plan för att med de givna förutsättningarna uppnå de fast-
ställda målen. Vilka förändringar och omfördelningar behöver göras? Det 
är viktigt att klargöra ansvarsfördelningen för genomförande och för kva-
litetsgranskning.

•	 Utformar kontinuerligt processtöd för genomförande av de beslutade åt-
gärderna och ser till att samtliga forskarstuderande omfattas av dem.
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Generella iakttagelser

Teknikvetenskaplig forskarutbildning, såsom den har avgränsats för denna ut-
värdering, fanns 2005 vid tolv svenska lärosäten. I september fanns det enligt 
självvärderingarna 3 549 forskarstuderande som bedrev forskarstudier med en 
aktivitet på 50 procent eller mer inom teknikvetenskap. Av dem var 29 pro-
cent kvinnor. Av de forskarstuderande fanns 26 procent på Kungl. Tekniska 
högskolan, 23 procent på Chalmers tekniska högskola och 17 procent på Lunds 
universitet. Dessa tre lärosäten stod tillsammans således för två tredjedelar 
av forskarutbildningen inom teknikvetenskap. Om de forskarstuderande vid 
Linköpings universitet (11 procent) och Luleå tekniska universitet (8 procent) 
inkluderas motsvarar det 85 procent. 

År 2004 fanns det omkring 800 professorer och 1 000 lektorer inom äm-
nesområdet teknikvetenskap. Det är en ökning med knappt 100 respektive 
drygt 50 jämfört med år 2001. Lite drygt 80 procent av både professorer och 
lektorer har avlagt svensk doktorsexamen. År 2004 var sju procent av profes-
sorerna kvinnor medan motsvarande andel bland lektorerna var femton pro-
cent. Andelen kvinnor varierar en hel del mellan olika ämnesgrupper inom 
forskningsämnesområdet teknikvetenskap.

Mål, ekonomi och strategier
En ambition har varit att belysa mål och strategier för den teknikvetenskapliga 
forskarutbildningen genom en återkommande fråga vid platsbesökens samtal 
med olika grupper. I de fall mål uttalades i självvärderingarna eller vid plats-
besöken handlade de huvudsakligen om forskarutbildningens omfattning i 
antal forskarstuderande eller andelen externfinansiering. 

Under 2001–2004 avlades inom ämnesområdet teknikvetenskap 2 714 fors-
karutbildningsexamina, vilket klart överstiger (drygt 11 procent) det samman-
lagda uppdraget på 2 444 examina som regeringen formulerat för området. Re-
lationen mellan uppdrag och avlagda examina vid de olika lärosätena redovisas 
i tabell 1. För den kommande perioden, 2005–2008, har alla lärosäten utom två 
i stort sett oförändrade uppdrag. Tredubblingen av målet för Blekinge tekniska 
högskola, specificeringen av målet för Mälardalens högskola och övriga juste-
ringar innebär en sammanlagd ökning med 166 forskarutbildningsexamina.
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Tabell 1. Examinationsmål och antal avlagda examina för forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsom-
råde�

Lärosäte
Mål 

2001–2004
Avlagda examina  

2001–2004 Utfall (%)
Mål 

2005–2008

Blekinge tekniska högskola 19 26 136,8 60

Chalmers tekniska högskola a 590 664 112,5 590

Karlstads universitet 20 17 85,0 20

Kungliga Tekniska högskolan a 828 965 116,5 830

Linköpings universitet 297 315 106,1 310

Luleå tekniska universitet 250 228 91,2 250

Lunds universitet 440 475 109,5 450

Mälardalens högskola c 24 - 100

Umeå universitet b d - b

Uppsala universitet b d - b

Växjö universitet c d - c

Örebro universitet c d - c

Totalt 2 444 2 714 111,0 2 610

a Mål och antal examina omfattar all forskarutbildning vid lärosätet.

b Mål för tekniskt vetenskapsområde ingår i det för naturvetenskapligt vetenskapsområde.

c Mål var ej specificerat.

d Antal avlagda examina särredovisas inte för teknikvetenskap i den officiella statistiken.

En generell iakttagelse från utvärderingen är att såväl lärosätesledningar 
(rektorer) som fakultetsledningar (dekaner) förutsåg en minskning av anta-
let antagna under den kommande fyraårsperioden. Den uppfattningen över-
ensstämmer med den bild som den officiella statistiken6 ger och som finns 
återgiven i figur 1. Den nedgång som inleddes 2002 har accentuerats från 
2003 till 2004, och intrycken från platsbesöken är att utvecklingen inte heller 
brutits 2005. Det kommer sannolikt att innebära att lärosätena i de flesta fall 
närmar sig sina uppdrag för antalet examina under den kommande perioden 
eller möjligen kan få svårt att nå dem.

Den externa finansiering7 som enligt självvärderingarna är nödvändig för 
att lärosätena ska kunna uppfylla sina respektive uppdrag vad gäller forskar-
utbildningen ligger mellan 45 och drygt 70 procent av fakulteternas totala fi-
nansiering för forskning och forskarutbildning. Dessa andelar har med några 
undantag i stort sett varit konstanta under åren 1998, 2001 och 2004. Alla lä-
rosäten har uppvisat en medvetenhet och oro angående externfinansieringen. 
För lärosäten med förhållandevis låg grad av externfinansiering har ledning-
ens fokus legat på behovet av att öka den. Lärosäten med hög externfinansie-
ringsgrad har uttryckt oro för ett allt för stort beroende. En mycket hög andel 

5. Här och genom hela rapporten baseras redovisningen av mål och examina inom forskarut-
bildningen i teknikvetenskap för perioden 2001–2004 på att en doktorsexamen räknas som 
1, en licentiatexamen som ½ och en doktorsexamen efter tidigare avlagd licentiatexamen 
som ½ examen.

6. Högskoleverkets årsrapport 2005 (Högskoleverkets rapportserie 2005:26 R).
7. Med extern finansiering avses de forskningsanslag som söks i konkurrens och av enskilda 

forskare. Här inkluderas också de avtal som respektive lärosäte eller forskargrupp skapat 
med t.ex. industripartners. Men fakultetsanslag avses den finansiering som kommer direkt 
till universitetet med uppdragsformuleringen. Det senare blir då internfinansiering.
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externfinansiering riskerar att leda till en ojämn rekrytering. Det har under 
samtalen med lärosätenas ledningar framkommit en uppfattning att cirka 50 
procent externfinansiering ger en bra balans. Vi bedömer att lärosätena med 
dagens finansieringsgrad i form av fakultetsanslag behöver en extern finansie-
ringsandel motsvarande 60–70 procent för att klara regeringens uppdrag för 
teknikvetenskaplig forskarutbildning.

Figur 1. Antal nyantagna till forskarutbildning i teknikvetenskap under 1994–2004.
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Den externa forskningsfinansieringen kommer i högre grad från Vetenskaps-
rådet och andra statliga forskningsråd och stiftelser8, och i mindre omfatt-
ning från industrin och EU:s ramprogram. Forskningen finansieras även från 
stiftelser såsom Wallenbergsstiftelsen och Kempestiftelsen, och från regionala 
eller lokala fonder. EU-finansiering kräver i de flesta fall samverkan med euro-
peisk industri. En sådan leder inte bara till finansiering av doktorandanställ-
ningar utan ger också större möjligheter för nyexaminerade tekniska doktorer 
till karriär inom europeisk industri. Det kan även noteras att det finns en stor 
skillnad mellan större och mindre lärosäten. De senare har i den nuvarande 
trenden mot så kallade starka forskningsmiljöer betydligt svårare att hävda sig 
hos de mer traditionella forskningsfinansiärerna. För dessa är KK-stiftelsen en 
viktig finansiär. 

Vi menar att beroendet av externfinansiering, i kombination med den brist 
på tilltro till ökad finansiering via fakultetsanslag som mött bedömargruppen 
är värt att notera som ett generellt och viktigt hot. Det är enligt vår mening 
bra att medel genereras i extern konkurrens då det premierar forskning av hög 
kvalitet, men det är samtidigt en svaghet att lärosätenas alltmer styrda och 
reglerade forskarutbildning vilar tungt på den enskilda forskarens eller forskar-
gruppens vilja, förmåga och kraft att generera externa medel i mycket kraftig 
konkurrens. Det finns också en risk att externa finansiärer styr forskningen 

8. Exempel är Vinnova, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), KK-stiftelsen, Forskningsrå-
det för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (FORMAS), Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).
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genom att ställa krav på resultat som mer handlar om teknisk utveckling och 
tillämpning av känd forskning än om nya forskningsrön. Krav från finansiä-
rer att förväntade resultat ska redovisas i detalj vid ansökningstillfället riske-
rar dessutom att minska viljan och möjligheten att formulera mer riskfyllda 
projekt, vilket hämmar utvecklingen inom forskningsområdet. Det är, menar 
vi, viktigt att lärosätena utvecklar nya och innovativa strategier för långsiktigt 
hållbar forskningsfinansiering. 

I viss utsträckning uttrycks kvalitativa mål i de dokument för forskarutbild-
ningen som vi tagit del av, framför allt i form av kvalitetsmål för avhandlingen. 
I de fall lärosätena framför en värdering utgår den oftast från forskningsmil-
jön. Den är en viktig del av, men inte identiskt med, forskarutbildningen. Vi 
vill framhålla att en än mer allmän och kontinuerlig diskussion om kvalitativa 
mål vore värdefull för arbetet med att vidareutveckla forskarutbildningen. Vår 
förhoppning är att föreliggande rapport kan utgöra en grund för en sådan.

Ett annat område där en strategisk diskussion bör föras gäller antalet fors-
karutbildningsämnen. En generell trend är att forskarutbildningsämnena ge-
nom hopslagningar har blivit färre, med fler forskarstuderande inom varje 
ämne. Syftet har varit att skapa större miljöer där man lättare kan upprätthålla 
ett utbud forskarutbildningskurser och kan tillhandahålla många handledare. 
Detta menar vi i stort är positivt eftersom det fortfarande finns synnerligen 
många forskarutbildningsämnen i teknikvetenskap i Sverige. I denna utvär-
dering ingår enligt självvärderingarna forskarutbildning i 280 olika ämnesbe-
nämningar. Flera av ämnena är snarlika, ofta med en tilläggsbenämning som 
specificerar en viss inriktning inom ett visst område. Så finns t.ex. dataveten-
skap med inriktning mot datalogi vid ett lärosäte som även har datavetenskap 
utan tillägg som ämne. Ett stort antal ämnen finns bara på ett enda lärosäte, 
och en och samma ämnesbenämning finns inte på alla lärosäten i utvärde-
ringen. Datavetenskap som finns på sju lärosäten, reglerteknik på sex och da-
talogi på fem är de ämnesbenämningar som förekommer vid flest lärosäten. 

Vid flera av de större lärosätena bedrivs en målmedveten strategi för att 
minska antalet forskarutbildningsämnen. Vid de två till volymen största läro-
sätena, Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Chalmers tekniska högskola, 
har det skett samtidigt med en omorganisation till forskarskolor (Chalmers) 
eller skolor (KTH). Den strategiska diskussionen om antalet forskarutbild-
ningsämnen bör också vara kopplad till den om forskarutbildningens volym. 
Det är viktigt att det finns en tillräcklig handledarresurs i varje forskarutbild-
ningsämne i förhållande till antalet forskarstuderande vilket framför allt gäller 
små ämnen och i något högre grad de mindre lärosätena. Lärosätena behöver i 
ambitionen att minska antalet forskarutbildningsämnen säkerställa vem som 
har det yttersta kvalitetsansvaret för varje ämne. Däri ligger bland annat an-
svaret för granskningen av avhandlingarna. Det riskerar att bli mindre tydligt 
i en organisation med färre forskarutbildningsämnen. Ett sätt att lösa det är 
genom att representanter för olika inriktningar inom ett brett forskarutbild-
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ningsämne tar ett gemensamt ansvar. Utifrån självvärderingar och platsbesök 
är det tydligt att ämnesansvaret hanteras på olika sätt på lärosätena.

Ledning och organisation
Den högsta ansvariga instansen för forskarutbildningens antagning, genom-
förande och uppföljning är fakultetsnämnden. Antagning som syftar till dok-
torsexamen är i normalfallet delegerad till institutionsstyrelse, prefekt eller 
skolchef och den enhet som genomför forskarutbildningen. Ett antal lärosä-
ten har däremot inte delegerat antagning till forskarutbildning som syftar till 
licentiatexamen för att behålla kontrollen över ett restriktivt utnyttjande av 
den möjligheten. 

Till följd av 1998 års reform av forskarutbildningen har lärosätena stärkt sin 
organisation för att kunna möta de krav som då infördes i högskolelagen och 
högskoleförordningen. Hantering av allmänna och individuella studieplaner, 
lokala regelverk för forskarutbildningen och dokument rörande rutiner vid 
antagning och examination krävde inte bara initialt ett omfattande arbete 
utan innebär också behov av kontinuerlig uppföljning – inte minst gäller det 
den årliga uppföljningen av de individuella studieplanerna. Detta har inne-
burit att fakultetsnämnderna har skapat någon form av beredande organ för 
forskarutbildningsärenden, vanligtvis en forskarutbildningsnämnd som också 
kan ha viss delegation från fakultetsnämnden. Fakultetskansliet eller motsva-
rande enhet har dessutom administratörer och i vissa fall en studierektor för 
forskarutbildningen som bistår fakultetsledningen. 

På institutionsnivå, eller motsvarande operativa enhet under fakultets-
nämnden, varierar forskarutbildningens organisation både inom och mellan 
lärosätena. Medan flera inte har någon funktion inrättad med särskilt ansvar 
för de forskarstuderande har andra utsett en egen studierektor för forskarut-
bildningen. Det förekommer även att administrativ personal ges uppgiften att 
koordinera till exempel informationsutbytet och arbetet med de individuella 
studieplanerna. 

Organisationsförändringarna har på ett flertal lärosäten inneburit att den 
forskarstuderandes ställning stärkts genom att fler än handledaren och en 
ämnesansvarig professor (som många gånger är samma person) kan ge stöd 
i utbildningen, framförallt i situationer där handledningen av någon anled-
ning inte fungerar tillfredställande. Studierektorer för forskarutbildningen 
och handledarkollegier är två sådana exempel. Genom att på ett tidigt stadium 
ha möjlighet att upptäcka eventuella problem för den enskilde forskarstude-
rande kan lämpliga åtgärder som till exempel byte av handledare sättas in. 

Flera lärosäten har också valt att inrätta forskarskolor med lite olika utform-
ning och syfte. Gemensamt är en tydligare ledning med en studierektor eller 
motsvarande som ansvarig. Bedömargruppen finner initiativ som tydliggör 
forskarutbildningens organisation och ansvar lovvärda och vill uppmuntra 
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lärosätena till uthållighet i genomförandet tills organisationsförändringen nått 
varje enskild forskarmiljö. 

Lokala regelverk och forskarstuderandes inflytande
Lokala regelverk som kompletterar det nationella finns på alla lärosäten. Lä-
rosätena har följt olika strategier, varav den vanligaste förefaller vara att for-
mulera bör-krav, till exempel att handledare bör gå handledarutbildning. I 
praktiken får några lärosäten ett stort genomslag med enbart bör-krav, medan 
andra inte får det. Dock verkar trenden och fakultetsledningens önskemål vara 
att fler regler ska vara bindande. 

Vi har kunnat konstatera olika grad av autonomi hos fördjupningsmiljöerna 
visavi fakultetsledningarna. Den har bland annat sin grund i att den forskning 
som bedrivs även har andra utgångspunkter och förutsättningar att ta hänsyn 
till. En annan viktig orsak är dock att kunskapen om, och viljan att efterleva, 
regelverket för forskarutbildningen brister. De forskarstuderande har ofta inte 
heller tillräcklig kunskap om sina rättigheter och skyldigheter varför de kan ha 
svårt att påverka situationen. Vid sidan av begränsande åtgärder som att dra in 
delegationen av vissa beslut ser bedömargruppen framför allt att en förstärkt 
uppföljning av beslut både kan leda till en bättre efterföljd av det regelverk 
som finns och att kunskapen om det blir bättre.

Bedömargruppen anser att de forskarstuderandes möjlighet till representa-
tion i beredande och beslutande organ på de olika lärosätena är mycket god. 
Däremot är de forskarstuderandes engagemang för sådana frågor inte lika 
stort. Det är viktigt att tid för förtroendeuppdrag kompenseras genom för-
längd studietid eller att den räknas som institutionstjänstgöring. 

Bedömargruppen har erfarit att det råder ovisshet om vem som den fors-
karstuderande ska vända sig till om problem med till exempel handledning 
uppstår. Vi anser att det är viktigt att det finns en anställd med ett tydligt 
uppdrag att företräda de forskarstuderande, som de kan anförtro sig till och 
som de tidigt får kännedom om.

Doktorandombud finns i olika form vid några av de lärosäten som utvär-
derats och bedömargruppen förordar att sådana inrättas där det saknas. Det 
ger den forskarstuderande möjlighet att ta upp till exempel missförhållanden 
eller schismer med handledaren med en part som han eller hon inte står i be-
roendeställning till. 

Antagning och rekrytering
Under 2004 antogs totalt 756 forskarstuderande till teknikvetenskaplig fors-
karutbildning enligt självvärderingarna. Bedömargruppens intryck från dis-
kussioner med forskarstuderande och handledare på platsbesöken är att rekry-
teringen i stor utsträckning sker från det egna lärosätet. Vanligast förefaller 
det vara att anta någon som utfört ett examensarbete på ett bra sätt och visat 
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goda personliga egenskaper. Även om det oftast finns centrala regler om att 
alla tjänster ska utlysas erfar vi att så inte alltid sker och ibland endast sker 
på anslagstavlor lokalt. Även i öppna rekryteringsprocesser har personer med 
examen från det aktuella lärosätets grundutbildning ofta visat sig vara de som 
får den utlysta tjänsten. Det är bedömargruppens åsikt att en forskningsmiljö 
kan berikas om behöriga forskarstuderande med olika akademisk bakgrund, 
dvs. med examen från olika lärosäten, rekryteras. 

För att öka antalet sökande från annan bakgrund krävs tydligare strategier 
från fakulteten. Den relativt stora frihet varje forskarutbildningsämne har att 
formulera antagningskriterier torde i större utsträckning kunna användas för 
att bredda rekryteringen. 

Vid några lärosäten tillämpas forskningsförberedande stipendier och vid ett 
lärosäte finns ett system med så kallade research trainees. Dessa beskrivs vara 
riktade till grundutbildningsstudenter som under ett år kan känna sig för och 
förbereda sig för eventuella fortsatta forskarstudier. Prefekt och handledare 
kan samtidigt bilda sig en uppfattning om studenten är lämplig att rekrytera 
till fortsatta forskarstudier. Vid vissa lärosäten har man drivit kravet på att lära 
känna personen ifråga än längre, så att studenter utifrån först måste genomgå 
en projektanställning innan forskarutbildningen kan påbörjas.

Bedömargruppen anser att det bästa vore om forskarstuderande kunde an-
tas utan denna extra prövning. Ett utbrett bruk av sådana procedurer och 
rekrytering enbart från de egna leden hotar emellertid rörligheten såväl mel-
lan svenska som mellan svenska och utländska lärosäten. Det ger också den 
berörda personen en svag ställning i fråga om rättssäkerhet. Det är bedömar-
gruppens åsikt att om forskningsförberedande perioder anses nödvändiga bör 
de innebära en anställning av personen i fråga, vara begränsade till högst sex 
månader samt i förväg vara tydligt specificerade vad gäller innehåll och syfte. 
Platserna bör utlysas och vara öppna för personer från andra lärosäten. 

Antagning med licentiatexamen som slutmål

År 2002 infördes en ändring i högskoleförordningen som gjorde det möjligt att 
anta forskarstuderande med licentiatexamen som slutmål. Motivet var främst 
att vissa grupper (till exempel industridoktorander, lärare och adjunkter) inte 
siktade längre och att det kunde vara svårt för högskolor att binda sig i totalt 
åtta år för dem som väljer att doktorera på halvtid. Lagstiftarens intention var 
mycket tydlig. Det skulle inte användas för projekt som saknade en tillfreds-
ställande finansiering för en nettostudietid på fyra år. I propositionen står: 
”Det är angeläget att det inte skapas en tvåstegsmodell där studenter regel-
mässigt först antas till studier för licentiatexamen för att sen eventuellt tillåtas 
gå vidare till studier för en doktorsexamen.” 9

9. Proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan.
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Under 2004 antogs 313 av 756 forskarstuderande i teknikvetenskap med li-
centiatexamen som slutmål enligt statistiken i självvärderingarna, jfr tabell 2. 
På en del lärosäten blir långt över hälften antagna till licentiatexamen.

Med en andel på 41 procent av den totala antagningen är bedömargruppens 
uppfattning att universiteten och högskolorna har gått långt ifrån lagstiftarens 
intentioner. Det är ännu för tidigt att helt utvärdera i vilken utsträckning dessa 
forskarstuderande vill, och i så fall får, fortsätta till doktorsexamen. Det före-
faller som om den ovan nämnda tvåstegsmodell som lagstiftaren ville undvika 
de facto har satts i system. Bedömargruppen rekommenderar att möjligheten 
att antas enbart till licentiatexamen tas bort. Vi vill samtidigt poängtera att 
dagens situation med oftast två- till treårig forskarutbildningsfinansiering har-
monierar mycket dåligt med högskoleförordningens krav på fakultetsnämn-
den att endast anta forskarstuderande för vilka finansieringen är tryggad för 
fyra års heltidsstudier. Ett initiativ från forskningsfinansiärerna att ge fyra-
åriga anslag skulle harmoniera med nuvarande längd på den svenska forskar-
utbildningen10 och vara mycket positivt för svensk forskarutbildning.

Tabell 2. Antagning till teknikvetenskaplig forskarutbildning under 2004, enligt självvärderingarna.

Lärosäte Kvinnor Män Totalt antagna
Enbart till  

licentiatexamen

Blekinge tekniska högskola 4 7 11 5

Chalmers tekniska högskola 48 94 142 45

Karlstads universitet 4 4 8 3

Kungliga Tekniska högskolan 78 185 263 166

Linköpings universitet 16 56 72 25

Luleå tekniska universitet 18 57 75 46

Lunds universitet 35 73 108 8

Mälardalens högskola 15 20 35 8

Umeå universitet 2 7 9 2

Uppsala universitet 10 13 23 0

Växjö universitet 1 6 7 1

Örebro universitet 0 3 3 3

Totalt 231 525 756 312

Andel 30 70 41

Kvinnor och män i teknikvetenskaplig 
forskarutbildning
Inte oväntat domineras forskarutbildning i teknikvetenskap av svenska män. 
Av dem som antogs till forskarutbildningen 2004 var 70 procent män; varia-
tionen mellan lärosätena framgår av tabell 2. Andelen nyantagna kvinnor har 
varit relativt konstant under åren 1998, 2001 och 2004 med ett genomsnitt i 
riket på 30 procent eller strax under.

Det finns en medvetenhet om behovet av att aktivt rekrytera kvinnor till 
forskarutbildningen. Flera lärosäten, i synnerhet de mindre, har också kunnat 

10. Enligt riksdagsbeslut den 23 februari 2006 kommer forskarutbildningen även efter införan-
det av en ny examensstruktur att vara fyraårig.
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visa på ökat antal och ökad andel kvinnor, vilket är bra. Medvetenheten om 
behovet av att också arbeta aktivt för fler kvinnor i lärar- och handledargrup-
perna framstår inte lika tydlig i de flesta forskarmiljöer som bedömargrup-
pen träffade.

Nätverksbildande mellan forskarstuderande och/eller seniora forskare ver-
kar ha en gynnsam effekt även om det tar tid att etablera nätverken och göra 
dem synliga. Ett exempel på sådant initiativ är särskilda forskarskolor för 
kvinnor. För att kvinnor ska känna sig hemma i den akademiska miljön krävs 
att det finns andra kvinnor i gemenskapen, både som lärare, handledare och 
mentorer – förebilder har i allmänhet en positiv effekt. Aktiv rekrytering har 
vid platsbesöken nämnts som en fördel då detta har gjort att andelen kvinnliga 
sökande till en doktorandanställning har kunnat ökas.

Det framstår som självklart för bedömargruppen att varje lärosäte bör ha en 
nollvision vad gäller trakasserier och diskriminering. Vi berömmer de lärosä-
ten som på ett öppet sätt redovisat undersökningar om detta och som aktivt 
arbetar med sådana problem.

Forskarstuderandes anställningsformer
En forskarstuderande kan finansieras på fem olika sätt: anställning med dok-
torandlön, stipendium, utbildningsbidrag, som industridoktorand eller med 
egen finansiering. Kombinationer av dessa finansieringssätt är också möjliga. 
Forskarstudier kan även bedrivas inom ramen för en annan anställning vid 
högskolan, ofta som adjunkt. Den starkaste positionen har en anställd dok-
torand som förutom anställningens tidsbegränsning ger samma trygghet som 
övriga anställningar vid högskolan. En klart mindre fördelaktig modell är det 
så kallade utbildningsbidraget som kan innehas till dess att två år återstår av 
forskarutbildningen. Den som endast har ett stipendium har en situation som 
inte ger tillgång till samhällets skyddsnät och är därför ytterst sårbar vid ex-
empelvis en längre tids sjukdom eller föräldraledighet. Bedömargruppens in-
tryck är att alternativa finansieringsformer vid sidan av doktorandanställning 
riskerar öka de närmaste åren beroende på den ökande svårigheten att erhålla 
finansiering för doktorandanställningar. 

Bedömargruppen har erfarit att en stor andel av de stipendiefinansierade 
forskarstuderande utgörs av personer som inte är svenska medborgare och som 
har sin grundutbildning från ett annat land än Sverige. Således har vi anled-
ning att anta att arbetsvillkoren för internationella forskarstuderande i Sverige 
kan vara avsevärt sämre än för deras svenska kollegor. Forskarstuderande med 
egen finansiering från andra länder bör ha en trygghet som motsvarar den som 
ges vid doktorandanställning.

I självvärderingarna från respektive lärosäte beskrivs i statistiken ett antal 
forskarstuderande med anställning vid annat lärosäte, men som är antagna 
till forskarutbildningen vid något av de lärosäten som ingår i denna utvärde-
ring. Detta är ett speciellt sätt att bedriva sin forskarutbildning på. Vi finner 
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anledning att notera att deras villkor inte särskilt uppmärksammats vare sig 
i självvärderingar eller vid platsbesök. Bedömargruppen vill påpeka att samt-
liga krav och rekommendationer vad gäller uppföljning av studieplaner, in-
troduktion och så vidare gäller även dessa och att det är viktigt att man tar 
ansvar för att regelverket följs även av de ansvariga handledarna på de regio-
nala högskolorna.

Bedömargruppen har inte uppfattat att så kallade ”skuggdoktorander” är 
ett problem inom teknikvetenskaplig forskarutbildning utifrån de platsbesök 
som genomförts. Detta beror troligen på att doktorandanställning tillämpas i 
så stor utsträckning och att regleringen av denna anställningsform är god. 

Bedömargruppen anser att fakultetsnämnderna måste ha en fortsatt god 
insyn i hur antagning och anställning sker på institutionsnivå och ta fram 
policyer och regelverk i syfte att stödja institutionernas arbete.

Forskarutbildningsprocessen
Individuella studieplaner

Den individuella studieplanen utgör en form av kontrakt mellan handledare 
och forskarstuderande. Det är viktigt att den innehåller all information som är 
relevant för att den forskarstuderande ska kunna planera och följa upp fram-
skridandet inom forskarutbildningen. Den är således ett viktigt instrument 
för genomströmningen. Den kan också användas för att avgöra om parterna 
har fullgjort sina åtaganden vid eventuella konflikter och, rätt utformad, kan 
den användas för att stämma av när löneökningar ska ske. Det är därför av 
stor vikt att en översiktlig plan för hela tiden som forskarstuderande upprättas 
snarast efter antagningen. Uppföljning med samtliga handledare närvarande 
bör ske minst en gång om året, med fördel halvårsvis.

Från den forskarstuderandes sida ska den som ett minimum innehålla väl 
avvägda milstolpar inom projektet, planerade kurser och konferenser samt 
institutionstjänstgöringens omfattning. Handledardelen ska ange uppgifter 
om huvud- och bihandledare, handledningens innehåll samt vilken mängd 
handledning den forskarstuderande kan förvänta sig. 

Glädjande nog tycks ovan nämnda process fungera väl vid de svenska läro-
sätena. Den individuella studieplanen är ett många gånger uppskattat verktyg 
för planering och uppföljning, både för handledare och för forskarstuderande. 
Så gott som samtliga forskarstuderande som vi träffat hävdar att de har ett 
dokument som revideras vid olika tillfällen. Det framgår dock att det är vik-
tigt att den (eller de) som är ansvarig för att den regelbundna revideringen 
sker verkligen har befogenheter och möjligheter att följa upp alla forskarstu-
derande.

Introduktion

Introduktionen för forskarstuderande har inte analyserats i detalj inom ramen 
för utvärderingen men har varit en återkommande fråga vid platsbesöken. 
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Ett sammanfattande intryck är att den i huvudsak och för flertalet forskar-
studerande hanteras på institutionsnivå. Handledare, närmaste chef och ad-
ministrativ personal informerar den nyantagne. Om denne dessutom redan 
är bekant med miljön via examensarbetet kan det bli en kortfattad procedur. 
På ett antal lärosäten anordnas centrala introduktionsdagar då personal från 
personalavdelning, fackförbund etc. ger ett antal presentationer. Förutom att 
garantera att alla forskarstuderande får rätt information ger det en möjlighet 
för de nyantagna att etablera kontakt med stödpersonerna.

Även om det är svårt att avgöra hur pass väl introduktionen fungerar över-
lag är det ett problem att så många forskarstuderande inte har överblick över 
hur universitetet är organiserat och hur de kan påverka sin situation, eller är 
medvetna om förväntningar och krav. Sådan information skulle lätt kunna 
erbjudas inom ramen för en kortare introduktion.

Bedömargruppens uppfattning är att introduktionen kan förbättras och att 
fakultetsledningarna tar ett tydligt centralt ansvar för att varje forskarstude-
rande får en god introduktion.

Handledning

En tillgänglig handledare är ett grundkrav för varje forskarstuderande. Ofta 
är så också fallet men inte alltid, vilket är besvärande. Det är samtidigt värt att 
konstatera att det förutom då det gäller tillgänglighet har uppkommit relativt 
lite underlag för en vidare problematisering av handledningen i samband med 
utvärderingen. Endast inom vissa enstaka forskningsmiljöer har vi uppfattat 
att det finns en mer genomtänkt och medveten process för hur handledning 
på bästa sätt genomförs. I dessa fall finns alltså kunskap och erfarenheter inom 
det egna lärosätet som fakultetsledningen kan lyfta fram som goda exempel 
och se till att det sker ett utbyte mellan handledare inom fakulteten.

Ett för samtliga parter ofta fördelaktigt sätt att organisera handledningen 
är att sprida den på flera personer. För den forskarstuderande kan det vara av 
stor betydelse att få hjälp med det löpande arbetet. Den vanligaste formen är 
en eller flera biträdande handledare. En stor majoritet av lärosätena med tek-
nikvetenskaplig forskarutbildning har i sitt lokala regelverk krav om minst en 
sådan för alla forskarstuderande. Bedömargruppens rekommendation är att 
det bör vara så vid alla lärosäten. Det är samtidigt viktigt att det finns en tyd-
lig ansvarsfördelning mellan de olika handledarna.

Handledarkollegier som gemensamt tar ansvar för forskargruppens forskar-
studerande på institutions- eller avdelningsnivå finns på vissa lärosäten. Bedö-
margruppen anser att det är viktigt att utnyttja handledarkollektivet som re-
surs inom forskarutbildningen, som stöd för både enskilda forskarstuderande 
och inte minst som kollegialt stöd handledare emellan.

En referensgrupp kan sättas samman av ett antal externa parter. Förutom att 
ge en industriell koppling kan personer som inte deltar i institutionens arbete 
komma med nya goda idéer utifrån andra perspektiv. Även denna form av för-
stärkning av handledningen verkar fungera väl där den används.
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Man kan även tilldela den forskarstuderande en så kallad mentor, oftast en 
av de längre komna forskarstuderandena. Förutom hjälp med rent praktiska 
ting kan en sådan vara ett gott stöd innan man lär sig att hantera de problem 
som ett avhandlingsarbete innebär. 

Utbildning för handledare

Det är glädjande att kunna konstatera att handledarutbildning numera finns 
vid varje lärosäte. Alla handledare kan dra nytta av en god handledarutbild-
ning. Även om de personliga egenskaperna är viktiga är också reflektion över 
både sitt sätt att arbeta, ledarskap och hur man överför kunskap utvecklande. 
En handledare kan även dra nytta av andras erfarenheter av och idéer om 
handledning. 

Oftast finns fakultetsledningens förväntningar uttryckt i ett bör-krav. Det 
vanligaste sättet att genomföra ett krav på handledarutbildning är för docent-
meritering. Vid vissa lärosäten däremot är handledarutbildning inte något krav 
ens vid meritering till docent. Bedömargruppen menar att handledarutbild-
ning bör vara ett krav för att bli docent. 

Lunds universitet har sedan något år ett absolut krav där inga dispenser ges 
till att samtliga handledare som tänker vara huvudhandledare för en nyanta-
gen forskarstuderande måste ha genomgått handledarutbildningen, vilket är 
berömvärt.

Tyvärr verkar handledarutbildningen vara underdimensionerad i förhål-
lande till behovet. På flera lärosäten hävdas att fler skulle gå om det fanns 
platser på de centralt anordnade utbildningstillfällena. Detta förhållande är 
naturligtvis inte acceptabelt för forskarutbildningens kvalitet och bör åtgärdas 
av både fakultetsnämnderna och lärosätenas ledningar.

Kurser

Kurskraven för en doktorsexamen varierar mellan 20 och 80 poäng, vilket gör 
att avhandlingsdelen varierar mellan 80 och 140 poäng. Vilka kurskrav som 
bör ställas går inte att säga generellt. Balansen mellan fördjupning i ämnet och 
andra krav kan och bör bestämmas inom forskarutbildningsämnet. På många 
lärosäten finns ett grundpaket med till exempel kurser i pedagogik och forsk-
ningsmetodik, vilket är positivt. 

Det är bedömargruppens åsikt att högt ställda kurskrav bör hänga samman 
med ett lika stort kursutbud. Inom flera forskarutbildningsämnen på olika lä-
rosäten har bedömargruppen erfarit att så inte är fallet. De forskarstuderande 
får då söka sig utanför det egna lärosätet för att hitta relevanta kurser. Dock har 
de forskarstuderande överlag ansett detta vara något positivt då det har gett 
dem möjlighet att träffa forskarstuderande från andra miljöer än den egna.

Det finns en stor spännvidd rörande vad som kan räknas som forskar-
utbildningskurs. Självstudier, seminariedeltagande och handledning av exa-
mensarbetare är några exempel på aktiviteter som kan ge kurspoäng vid sidan 
av traditionella föreläsningsbaserade kurser. Vid flera lärosäten är det också 
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möjligt att tillgodoräkna sig kurser från grundutbildningen inom ramen för 
forskarutbildningen. 

Ur fakultetsledningens synpunkt torde såväl resursbehov som resursutnytt-
jande vara viktiga begrepp att arbeta med vad gäller kursutbud. Vidare bör 
såväl incitament och meritvärde för lärare att ge forskarutbildningskurser lyf-
tas fram. Slutligen kan frågan om vad som är en bra forskarutbildningskurs 
ställas, särskilt mot bakgrund av att det är sällsynt med kursutvärderingar i 
forskarutbildningen.

Seminarier

Bedömargruppen har erfarit att seminarieverksamheten varierar stort mellan 
de olika fördjupningsmiljöerna. På flera håll har den varit slumrande. Speci-
ellt i små miljöer har det ansetts vara svårt att upprätthålla en seminarieverk-
samhet. Vissa miljöer har gruppmöten där forskningsresultat redovisas och 
diskuteras som en slags seminarier. Andra miljöer har mer traditionella semi-
narier där forskare, gästforskare och forskarstuderande presenterar resultat. 
De forskarstuderande diskuterar även sin forskning mer spontant när behov 
uppstår, samt i möten med finansiärer eller i forskarskolor. På vissa håll har 
närvaro vid seminarier gett kurspoäng för att locka forskarstuderande att ta 
sig tid att delta.

Att få möjlighet att både öva sig i att presentera sina forskningsresultat 
och att diskutera sina forskningsresultat i en mer informell grupp är viktigt 
under tiden som forskarstuderande. Dessa två typer av seminarier komplet-
terar varandra på ett bra sätt. Hur ofta de bör hållas beror bland annat på 
hur forskargruppen ser ut och hur involverad man är i varandras projekt. De 
traditionella seminarierna ger i allmänhet inblick i andras forskning inom ett 
lite bredare område. Bedömargruppen menar att det är en fördel för forskar-
utbildningen och för forskningsmiljön i stort att ha seminarier i denna form 
eftersom den vetenskapliga utvecklingen behöver forum för diskussion och 
kunskapsutbyte.

Internationalisering

Forskarstuderande vid alla lärosäten reser, såvitt bedömargruppen har kunnat 
förstå, i allmänhet på internationella konferenser minst en gång per år. Flera av 
fördjupningsmiljöerna har också ett aktivt internationellt forskarutbyte med 
gästforskare som vistas i fördjupningsmiljön både längre och kortare tider. 
Forskarstuderande själva reser däremot sällan ut för längre utlandsvistelser 
(> 3 mån). När frågan tas upp med forskarstuderande som vi mött så har de 
svarat att de i princip är positiva till längre utlandsvistelser och uttrycker att 
det skulle vara mycket givande att vistas i en annan forskningsmiljö. De flesta 
säger att det i praktiken inte passat just dem att åka av familjeskäl eller att de 
pågående forskningsprojekten inte kan brytas. Ett annat skäl som anges är att 
det kommer att förlänga studietiden eftersom det inte finns verksamhet som 
direkt platsar inom avhandlingsområdet vid något annat lärosäte som de kän-
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ner till. Bedömargruppen anser att det har stor betydelse att de forskarstude-
rande genomför del av sin utbildning i en annan forskargrupp, och fler initiativ 
från fakulteterna för att stötta sådana initiativ vore önskvärda.

Institutionstjänstgöring

Det är i stort sett regel att de forskarstuderande har institutionstjänstgöring 
inom sin doktorandanställning och att den i de flesta fall är 20 procent. Den 
genomförs huvudsakligen inom grundutbildningen som laborationshand-
ledning eller som övningsledning. Forskarstuderande engageras i mindre ut-
sträckning som föreläsare eller kursansvariga. I flera miljöer ansåg de fors-
karstuderande att institutionstjänstgöringen blir intensiv någon månad per 
termin och att forskningsarbetet då måste läggas åt sidan. I olyckliga fall 
sammanfaller en intensiv undervisningsperiod med planering för konferens-
artiklar eller annan typ av redovisning inom forskningsprojekten. De forskar-
studerande ansåg då att detta borde kunna undvikas med bättre koordinering 
mellan handledare och studierektorer eller motsvarande som sköter beman-
ningen i grundutbildningen.

Det är viktigt att det finns ett väl fungerande system för uppföljning av in-
stitutionstjänstgöringens omfattning så att den inte överskrider 20 procent. En 
samordnande person för detta som har överblick över kurser och den arbetsin-
sats som krävs för respektive kurs är i många fall att föredra. Att ha kursansvar 
för hela kurser är inte att rekommendera för forskarstuderande. Möjligheten 
att få undervisa ger en god pedagogisk träning som alla har nytta av i sitt se-
nare arbetsliv, oavsett om man går till industrin eller stannar inom univer-
sitetet, och det bör därför ses som ett naturligt inslag i forskarutbildningen. 
Bedömargruppen vill uppmärksamma att det inte föreföll självklart vare sig 
för lärosätet eller för de forskarstuderande att pedagogisk utbildning är ett krav 
som högskoleförordningen föreskriver för all undervisande personal. 

Att räkna engagemang i doktorandråd eller dylikt som institutionstjänst-
göring kan vara ett bra sätt att öka engagemanget för studerandeinflytande 
bland forskarstuderande. Även om en sådan princip verkar finnas på de flesta 
ställen vill vi påpeka att det är viktigt att den efterlevs.

Samverkan med det omgivande samhället

Teknikvetenskapliga forskningsproblem formuleras på i huvudsak två olika 
sätt, dels med inomvetenskapliga utgångspunkter och dels utgående ifrån be-
hov inom industrin och samhället i övrigt. En bra forskarutbildning inom en 
teknisk fakultet bör baseras på båda utgångspunkterna. De inomvetenskapligt 
formulerade problemen formuleras med utgångspunkt från tidigare forskning 
där forskningsproblemen blivit tydliga. Behovsdriven forskning utgår i pro-
blemformuleringen från behov inom industrin och samhället i övrigt, och 
kräver nära samverkan. Sådan samverkan bör genomföras på ett mycket aktivt 
sätt från akademin för att söka och finna de viktiga områdena för framtida 
näringslivsutveckling. 
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En ökad ansträngning från akademin att finna relevanta forskningsproblem 
bland behoven inom främst industrin bedömer vi vara fördelaktig för både 
forskarstuderande och seniora forskare. Den forskarstuderande, och även fors-
karen, skulle då få ett starkare nätverk inom industrin och samhället i övrigt. 
De nyexaminerade doktorerna skulle bättre kunna etablera sig för en karriär 
inom befintlig industri eller inom nystartade företag. För att uppnå dessa möj-
ligheter bör forskarutbildningen främja entreprenörskap. Generellt skulle då 
de nyexaminerade doktorerna skapa möjligheter till karriär inom akademin, 
industriföretagen, nyföretagande och samhället i övrigt.

Avhandling och kravnivå
Den traditionella modellen med en betygskommitté bestående av externa 
granskare och offentlig disputation framstår som väl dokumenterad och fung-
erande vid samtliga lärosäten. Sammanläggningsavhandlingar är det vanli-
gaste formatet, även om monografier förekommer inom en del forsknings-
miljöer.

Hur avhandlingsarbetet framskrider följs upp inom ramen för processen 
med den individuella studieplanen. En regelbunden publik presentation av 
projektet och dess delresultat förefaller däremot inte generellt ingå i den orga-
niserade forskarutbildningen vid lärosätena. Varje forskarutbildningsmiljö bör 
skapa ett forum för detta, till exempel i form av en gemensam seminarieserie 
där de forskarstuderandes avhandlingsarbeten utgör ett regelbundet inslag. 

Vi kan konstatera att det i Sverige finns avhandlingar i teknikvetenskap 
omfattande 140 poäng vilket motsvarar 3,5 års arbete. Det finns också avhand-
lingar som omfattar 80 poäng, dvs. 2 års arbete. Ett skäl kan vara att fakul-
teterna i allt för stor utsträckning har lämnat till forskarutbildningsämnena 
själva att ta ställning till fördelningen mellan avhandlings- och kurspoäng, va-
rav kurserna maximalt får omfatta 80 poäng enligt högskoleförordningen. Det 
varierar också inom ett ämne mellan olika lärosäten. Vi är samtidigt medvetna 
om att vad som räknas in i kurs- respektive avhandlingsdel också varierar. Ett 
moment som vid ett lärosäte med 80 poängs kurskrav räknas som kurs kan vid 
ett annat, med lägre kurskrav, anses vara en naturlig del av avhandlingsarbetet. 
Vi anser att det är viktigt att det finns en medvetenhet om dessa skillnader och 
att det förs en diskussion om betydelsen av dessa skillnader. 

Resultat och genomströmning
Vid platsbesöken ställdes en fråga till de forskarstuderande om vilka krav 
de uppfattade att lärosätet ställde på dem. Då nämndes genomgående att de 
kände en förväntan på att de skulle fullfölja utbildningen inom avsedd tid. 
Genomströmningen som lärosätena redovisar ligger typiskt på 5,5 år brutto-
studietid och 4,5 år netto, vilket får ses som acceptabelt. Det kommenteras i 
flera av självvärderingarna som en god genomströmning och man poängte-
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rar att den gradvis har blivit kortare under perioden tack vare skärpningen i 
högskoleförordningen efter 1998. Lärosätesrepresentanter såg också goda möj-
ligheter till att den skulle kortas ytterligare för att nå de stipulerade fem res-
pektive fyra åren.

Att forskarutbildningen numera är ett tydligare tidsbegränsat kontrakt 
framstår som omsatt i tydliga krav och mål för alla som är delaktiga i forskar-
utbildning i teknikvetenskap. I flera avseenden är det positivt att effekterna av 
1998 års reform har tydliggjort betydelsen av att slutföra ett påbörjat projekt. 
Samtidigt kan det påverka de forskarstuderandes attityd till andra, enligt vår 
mening, kvalitetsdrivande delar i forskarutbildningen. Det gäller till exem-
pel viljan att delta i seminarier eller att förlägga en del av forskarutbildningen 
utomlands.

Vid flera lärosäten har det framförts reservationer för att statistiken som be-
lyser till exempel antagnings- och examinationsdatum innehåller osäkerheter. 
Vi menar att här finns utrymme för förbättring, då en säker bokföring torde 
vara av betydelse för alla inblandade. Det är också vårt generella intryck att 
fakultetsledningarnas kunskap om den statistik som beskriver forskarutbild-
ningen bör förbättras. 

Uppföljningen av de färdiga doktorerna och deras fortsatta karriär kan för-
bättras vid flera lärosäten. Det är viktigt inte minst med tanke på att forskarut-
bildningens volym tenderar att variera kraftigt mellan åren. Vid platsbesöken 
framkom vidare att uppföljningen av de forskarstuderande som inte fullföljt 
sin forskarutbildning inom stipulerad tid är bristfällig vid ett flertal lärosäten. 
Här kan fakulteten initiera bättre rutiner som också kan ge kunskap och un-
derlätta förbättringar av forskarutbildningsprocessen. 

Arbetsliv
Den teknikvetenskapliga forskarutbildningen ska förbereda de tekniska dok-
torerna för arbete (karriär) inom akademi, industri, samhälle i övrigt och även 
för nyföretagande eller åtminstone intresse för industriell användning av forsk-
ningsresultaten. Vi bedömer att de tekniska doktorerna i de flesta fall är väl för-
beredda för arbete (karriär) inom akademin, och något mindre väl förberedda 
för en karriär inom industrin. Nyexaminerade tekniska doktorer är mycket 
sällan förberedda för en karriär som egen företagare. En ökad fokusering på 
arbete och karriär inom industri och eget företagande kan ske genom att de 
forskarstuderande formulerar sina forskningsproblem utgående från industri-
ella behov och genomför forskningen tillsammans med industriföretagen. För 
de doktorander som önskar bör utbildning i entreprenörskap erbjudas.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovan beskrivna vill bedömargruppen rikta följande re-
kommendationer till de ansvariga för forskarutbildning i teknikvetenskap:
•	 Att inrättandet av forskarutbildningsämnen bygger på en tydlig strategi 

för det teknikvetenskapliga området vid lärosätet.
•	 Att det förs en bred diskussion om mål för och kvalitet i forskarutbild-

ningen.
•	 Att de nationella och lokala regelverken för forskarutbildningen ska vara 

kända och efterföljas av alla.
•	 Att de individuella studieplanerna används som ett levande dokument, 

för planering och notering av uppnådda mål.
•	 Att handledning och handledarutbildning får den uppmärksamhet som 

kritisk resurs i forskarutbildning som den förtjänar.
•	 Att antagning till licentiatexamen tillämpas restriktivt.
•	 Att öka andelen kvinnor bland handledarna.
•	 Att rekryteringen av forskarstuderande med annan bakgrund än från det 

egna lärosätet ökar.
•	 Att uppföljningen av forskarutbildningsstatistiken och av de doktorer som 

avlagt examen förbättras.
•	 Att alla forskarstuderande uppmuntras till att göra del av forskarutbild-

ningen utomlands.
•	 Att det finns en regelbunden seminarieverksamhet.
•	 Att situationen för forskarstuderande med anställning vid annat lärosäte 

tydliggörs och följs upp.
•	 Att riskerna med stipendier för utländska forskarstuderande utreds och 

åtgärder vidtas för att ge dem samma trygghet som övriga forskarstude-
rande har.
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Blekinge tekniska högskola

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 4 7 11

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 26 63 89

Antal disputerade lärare 2004 5 45 50

 Professorer 2 14 16

Antal dr-examina 2001–2004 2 17 19

Antal lic-examina 2001–2004 7 25 32

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004 26

 Examensuppdrag 2001–2004* 19

Antal forskarutbildningsämnen 12

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004 45 %

* Jämför not 5 på sidan 32. För perioden 2005–2008 är uppdraget 60 forskarutbildningsexamina.

Förutsättningar
Blekinge tekniska högskola (BTH), som startade 1989, fick möjlighet att be-
driva forskarutbildning i egen regi 1999 i och med att de fick tekniskt veten-
skapsområde. De ursprungliga fem forskarutbildningsämnena har sedan dess 
blivit tolv. Nio är placerade vid sektionen för teknik medan övriga tre – fysisk 
planering, teknovetenskapliga studier och digitala spel – finns vid sektionen 
för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad. Fakultetsnämnden har an-
svaret för forskarutbildningen och fattar beslut om inrättande av forskarut-
bildningsämnen, antar forskarstuderande, godkänner individuella studiepla-
ner, examinatorer, handledare och biträdande handledare. 

Drygt två tredjedelar av högskolans verksamhet utgörs av grundutbildning 
och en knapp tredjedel av forskning och forskarutbildning. Sedan 2001 har 
lärosätet examinationsrätt för civilingenjörsexamen och bedriver tre sådana 
utbildningsprogram. Det finns ca 6 900 studenter, motsvarande drygt 3 300 
helårsstudenter, och ca 480 anställda. I september 2005 fanns 89 aktiva fors-
karstuderande.

Efter en expansiv fas under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
ökar verksamheten långsammare. Grundutbildningen har till och med nått 
ett stadium där verksamheten minskar eftersom det är svårt att fylla utbild-
ningsplatserna inom vissa program, däribland de tekniska. 

Det finns en ambition att all verksamhet vid BTH ska präglas av lärosätets 
profil mot tillämpad IT och hållbar utveckling för näringsliv och samhälle. 
Vårt intryck är att detta också nått ut i verksamheten och att beslut tas med 
detta som utgångspunkt.

I överväganden inför inrättande av nya forskarutbildningsämnen anses det 
strategiskt viktigt att ta hänsyn till vilka områden som grundutbildnings-
studenterna visar intresse för. Bedömargruppen instämmer i att kopplingen 
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mellan grund- och forskarutbildning är viktig. Samtidigt tycker vi att den 
långsiktighet som måste prägla ställningstaganden vid inrättande av nya fors-
karutbildningsämnen harmonierar illa med att ta allt för stark hänsyn till 
grundutbildningsstudenters intressen som ofta varierar över tid. Intresset för 
olika ingenjörsutbildningar har till exempel förändrats markant under de se-
naste fem åren och en del masterprogram är i hög grad beroende av rekrytering 
från andra länder. Det finns en stor risk att underlaget kan komma att ändras 
när man tvingas ta betalt av studenter utanför den europeiska unionens grän-
ser. Det är enligt bedömargruppens mening viktigt att forskarutbildningsäm-
nena definieras med sådan bredd att det ger utrymme för förändringar inom 
grundutbildningen. 

Ett flertal av studieplanerna anger samverkan inom forskarutbildningen 
med andra forskarutbildningsämnen vilket visar ett ansvarstagande om att 
inte bredda innehållet i forskarutbildningen utöver det som enskilda ämnen 
kan ge. Bedömargruppen kan inte utifrån dokumenten eller platsbesöken be-
döma om samverkan i praktiken fungerar, inte heller om det finns möjlighet 
att ytterligare stärka forskarutbildningen i några ämnen genom sammanslag-
ning av samverkande ämnen. Det ämne som utifrån studieplanen verkar be-
höva mest stöd i samverkan är forskarutbildningsämnet utveckling av digitala 
spel, som har en speciell styrgrupp som stöder dess verksamhet. I självvärde-
ringen motiveras detta forskarutbildningsämne som ett steg i att bygga upp 
forskning inom området. Bedömargruppen vill i detta sammanhang fram-
hålla att det är viktigt att ett forskarutbildningsämne har förankring i en solid 
och varaktig forskargrupp och att grundutbildning egentligen motiveras av att 
forskning bedrivs inom området och inte tvärtom.

Hösten 2005 finansierades 45 procent av forskning och forskarutbildning av 
externa medel. En strävan finns att öka den externa finansieringen, samtidigt 
som högskolans rektor konstaterar att de mindre högskolorna och yngre uni-
versiteten konkurrerar om 8 procent av de offentliga medlen, och de större uni-
versiteten om resten. Det är således framför allt samarbetet med näringslivet 
som kan ge en ökad externfinansiering. Att fokusera på tillämpad IT och den 
industri som tack vare hittills genomförd forskning vid högskolan lockats till 
regionen förefaller därför viktigt. Ett rimligt mål är enligt rektorn en extern-
finansiering på 50 procent. Det ska samtidigt noteras att inom vissa områden 
är den externa andelen redan i dag större, både via stora projekt, från till ex-
empel KK-stiftelsen, och via nära och etablerad samverkan med näringslivet, 
till exempel Ericsson eller Vodafone.

Riktlinjerna för antagning av forskarstuderande förefaller tydliga och efter-
levs i stor utsträckning, såvitt bedömargruppen kan bedöma. Samtliga dok-
torandtjänster ska utlysas och så görs alltid via lärosätets webbplats. Annon-
sering i olika tryckta media sker också i de fall det är motiverat, till exempel 
vid mer omfattande antagningar i samband med större projekt. Samtidigt har 
flertalet av de kandidater som väljs ut och antas haft en tidigare koppling till 
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forskningsmiljöerna, via till exempel examensarbete och i en del fall projekt-
anställningar. 

Under 2004 antog lärosätet 11 nya forskarstuderande vilket är en nedgång 
från de 19 och 30 som antogs 2001 respektive 2002. Utvecklingen vände under 
2005 då 24 forskarstuderande antogs. Det kan uppfattas som att antalet aktiva 
forskarstuderande kommer att stabiliseras på nuvarande nivå. Bedömargrup-
pen anser att det även mot denna bakgrund är befogat att vara restriktiv med 
inrättandet av nya forskarutbildningsämnen. 

Antagning ska enligt högskolans riktlinjer i huvudsak ske till doktorsex-
amen, vilket också företrädare för de fördjupningsmiljöer bedömargruppen 
träffade ansåg. Fem av de elva som antogs till forskarutbildningen 2004 an-
togs till licentiatexamen, för 2005 var det 2 av 24. Som skäl till den förhål-
landevis stora andelen under 2004 angavs att finansieringen i många fall inte 
sträcker sig över den tid som krävs för doktorandstudier, utan ofta bara 2–3 
år. Med tanke på det krav lärosätet har att kunna garantera finansiering under 
den forskarstuderandes hela studietid är det därför inte möjligt att anta till 
annat än licentiatexamen. Licentiatexamen uppfattas som ett viktigt delmål 
av både handledare och forskarstuderande. De senare föreföll inte oroade av 
att antagningen sker till licentiatexamen eftersom de inte kände till något fall 
där en forskarstuderande som velat fortsätta till doktor efter licentiatexamen 
inte fått möjlighet att göra det. Dock är det, enligt bedömargruppens upp-
fattning, inte på det här sättet möjligheten att anta enbart till licentiatexamen 
bör användas. 

De finansieringsformer som förekommer är doktorandtjänst, internt eller 
externt finansierad, industridoktorand samt forskarstudier inom ramen för 
anställning som adjunkt. Andra finansieringsformer förekommer inte. BTH 
har valt att erbjuda de forskarstuderande den trygghet en anställning ger, vil-
ket bör ses som en styrka. Det finns även i övrigt ett gott skyddsnät med en 
aktiv doktorandsektion och god uppföljning av studieplaner. Tyvärr saknas 
ett centralt doktorandombud.

Blekinge tekniska högskola har verksamhet på tre campus, av vilka två har 
forskarutbildning. Denna geografiska spridning förefaller dock inte inverka 
negativt på arbetssituationen för de forskarstuderande. Den institutionstjänst-
göring de har, som till största del handlar om undervisning, kan utföras på den 
ort där de har sin övriga verksamhet. De som undervisar ska alla genomgå pe-
dagogisk utbildning, vilket också de forskarstuderande som bedömargruppen 
träffade hade gjort. De forskarstuderande föreföll nöjda med möjligheten att 
få undervisa, även om belastningen ibland upplevs som ojämn. Det verkade 
finnas en god kontroll av att tjänstgöringen inte överstiger 20 procent. 

Process
Vid Blekinge tekniska högskola har varje forskarstuderande en examinator, en 
huvudhandledare och minst en biträdande handledare. I en del fall är exami-
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nator och huvudhandledare samma person men för varje forskarstuderande 
finns minst två, oftare tre, personer i dessa roller. Den biträdande handleda-
rens roll och inflytande skiljer sig dock avsevärt åt för olika forskarstuderande 
även inom en och samma forskargrupp. Miljöernas begränsade storlek sägs 
underlätta nära kontakter och mycket av de forskarstuderandes verksamhet 
förefaller följas och stöttas informellt. Alla de forskarstuderande som bedömar-
gruppen träffade uttryckte att de är nöjda med handledningssituationen. De 
gav uttryck för en stark samhörighet med lärosätet och var både väl medvetna 
om sina rättigheter och hade möjlighet att utnyttja dem. Om behov finns är 
det möjligt att byta handledare och i de fall då det har varit nödvändigt har 
det fungerat, även om det alltid innebär påfrestningar.

Docentkompetens är stipulerat som krav för att bli utsedd till examinator 
vid högskolan, medan doktorsexamen krävs för att vara huvudhandledare. 
Vidare finns ett mål om att all forskande personal ska genomgå forskarhand-
ledningskurs. Bedömargruppen kan dock notera att alla handledare inte följt 
en sådan kurs. Ett sådant tillfälle erbjuder en möjlighet att diskutera gene-
rella handledningsfrågor och ger på så sätt nya perspektiv på det egna hand-
ledningsarbetet. Ett intressant samarbete om handledarutbildning är under 
uppbyggnad i samarbete med Högskolan i Kalmar och Växjö universitet inom 
ramen för Sydostsamarbetet. Inom ramen för detta samarbete finns en kurs 
för erfarna handledare.

I huvudsak förefaller de forskarstuderande i de besökta fördjupningsmiljö-
erna vara verksamma i forskargrupper. I något fall är arbetet mer individuellt. 
Som nämnts ovan sker mycket av handledningen informellt. Det blir då sär-
skilt viktigt att ge akt på att de forskarstuderande utvecklar kritiskt tänkande 
och förmåga att planera och genomföra forskning självständigt, som är två av 
målen med utbildningen. En atmosfär av öppna dörrar har givetvis många 
fördelar men kan komma att inkräkta på handledarens egen tid. 

Bedömargruppen vill betona betydelsen av att forskarutbildningen orga-
niseras så att de olika roller som forskarstuderande, handledare och industri-
partners bör ha inte sammanblandas. Det finns flera exempel på grupper där 
ansvarsfördelningen är tydliggjord. Några uttryckte det, både bland handle-
dare och forskarstuderande, som att det är handledarens sak att se till att fö-
retagens behov tillfredsställs. Detta är en viktig punkt och bedömargruppen 
vill framhålla denna hållning som ett gott exempel på hur handledaren kan 
träda in och freda de forskarstuderande från allt för ivriga nyttojägare.

Traditionella seminarier förekommer i viss utsträckning, men vårt intryck 
är att forskningen främst diskuteras informellt i forskningsgruppen. Bedömar-
gruppen vill betona vikten av att även mer formella seminarier etableras som 
ett komplement, eftersom de ger de forskarstuderande möjlighet att träna upp 
en vana att presentera och diskutera sin forskning. I detta sammanhang berör-
des en nackdel med delat campus eftersom fakultetsgemensamma seminarier 
oftast inte bevistades av grupperna på de andra orterna.
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Fakultetsnämnden har definierat en process för uppföljningen av den indi-
viduella studieplanen i vilken förutom handledare, examinator och forskarstu-
derande även en forskarutbildad person från en annan forskningsmiljö deltar. 
Handledare och examinatorer i andra ämnen kan ofta vara den externa perso-
nen. På så sätt kan denna roll bidra till att kvalitetssäkra forskarutbildningen 
och göra den likvärdig inom olika ämnen. Bedömargruppen ser positivt på 
denna organisation som underlättar spridning av idéer och arbetssätt i en or-
ganisation under tillväxt. Det intryck bedömargruppen fick var att denna mo-
dell inte används genomgående, även om en uppföljning genomförs i de flesta 
av ämnesmiljöerna. Fakultetsnämndens uppföljning av hur ämnesmiljöerna 
hanterar detta bör därför stärkas. Det vore bland annat bra om funktionen 
som forskarutbildningsstudierektor stärktes och att denna blev känd för de 
forskarstuderande. Det framstod vid platsbesöket som om det på fakultetsnivå 
var osäkert i vilken utsträckning som revideringen av de individuella studie-
planerna verkligen genomförts.

Kurskravet är 50–60 poäng för doktorsexamen, och 30–40 poäng för licen-
tiatexamen, beroende på ämne. I stor utsträckning försöker lärosätet via äm-
nesmiljöerna utgå från de forskarstuderandes behov när det gäller vilka kurser 
som ges. Det innebär också att BTH försöker hålla nere antalet obligatoriska 
kurser. Vidare saknas det ett utbud av kurser som ges regelbundet inom de 
olika ämnena. Däremot ges mer allmänna kurser såsom vetenskapsfilosofi, 
forskningsmetodik och informationssökning regelbundet. De ämnesspecifika 
kurserna anordnas på begäran. Samtliga forskarstuderande verkade vara för-
hållandevis nöjda med tillgången på kurser, även om de är beroende av att läsa 
en del av kursdelen vid andra lärosäten.

Avhandlingarnas utformning förefaller följa gängse krav. Sammanlägg-
ningsavhandling är den vanligaste formen med publicering i peer review-
granskade tidskrifter eller konferenser, beroende på traditionen inom ämnet. 
Utöver det, menade de forskarstuderande vid platsbesöket, finns tydliga krav 
att den forskning som bedrivs inom projekten ska uppfattas som relevant för 
näringslivet. Enligt BTH:s jämställdhetsplan ska sektionerna göra det möjligt 
att anlägga ett könsteoretiskt perspektiv på avhandlingen. I de miljöer som 
besöktes hade inte de forskarstuderande valt att göra det.

I linje med lärosätets profil och prioriterade områden är samverkan med 
näringslivet viktigt. De industridoktorander som finns förefaller ingå natur-
ligt i verksamheten. Bedömargruppen vill framhålla betydelsen av en fortsatt 
utveckling av näringslivssamverkan.

Det finns inom flera områden också ett framgångsrikt samarbete med fors-
kargrupper internationellt. Lärosätet tar emot ett mindre antal utländska gäs-
tande forskarstuderande. Däremot lyckas lärosätet motivera få av de egna fors-
karstuderande att åka utomlands för längre forskningsvistelser. Möjligen beror 
det på att flera forskningsområden bygger på ett förhållandevis långt drivet 
samarbete med industrin. Flera uttrycker att en utlandsvistelse visserligen kan 
vara både rolig, intressant och givande, men säger samtidigt att det troligen 
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snarare försinkar än påskyndar forskarstudierna. Flera av de forskarstuderande 
som bedömargruppen träffade framhöll också familjeskäl som ett hinder för 
längre utlandsvistelser. Det är dock vanligt att de forskarstuderande presente-
rar den egna forskningen på internationella konferenser. 

Resultat
Fram till och med den 30 juni 2005 har 22 personer avlagt doktorsexamen 
och 29 licentiatexamen vid Blekinge tekniska högskola. BTH uppfyllde såle-
des med marginal sitt uppdrag om 19 forskarutbildningsexamina för perioden 
2001–2004. Även för perioden 2005–2008 ser prognosen god ut när det gäller 
att nå målet om 60 examina. 

Det hittills begränsade antalet examina gör att en analys av brutto- och 
nettostudietid inte är relevant. Av samma skäl är det svårt att dra några slut-
satser om vart doktorerna tar vägen efter examen. Än så länge är antalet inte 
större än att respektive forskningsgruppsföreträdare kan redogöra för vart de 
forskarstuderande tagit vägen. Flera av dem har fortsatt på BTH som lekto-
rer. Av dem som velat ut i industrin har många fått arbete i regionen, och då 
företrädesvis på företag som högskolan har ett nära samarbete med.

Bedömargruppen anser att lärosätet kan vara mer aktivt i sina insatser rö-
rande forskarstuderandes möjlighet att förbereda sig för verksamhet som dis-
puterad – både inom och utom den akademiska världen. BTH har till exempel 
professionellt stöd för studenter och personal som vill kommersialisera sina 
idéer. Bedömargruppens intryck från platsbesöket är att de forskarstuderande 
inte ansåg att detta var en prioriterad fråga. 

Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att antalet docentkompetenta kvinnor (och män) ökas
•	 att kursutbudet utvecklas till exempel via Sydostsamarbetet 
•	 att ett doktorandombud inrättas.

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt lyfta fram att de forskarstude-
rande förefaller vara väl integrerade i högskolans verksamhet både professio-
nellt och socialt. Lärosätets genomtänkta procedur för uppföljningen av de 
individuella studieplanerna som involverar en forskarutbildad från en annan 
forskningsmiljö förtjänar att lyftas fram som ett gott exempel. Det återstår för 
fakultetsnämnden att följa upp att modellen används i alla miljöer.
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Chalmers tekniska högskola

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 48 94 142

Antal forskarstuderande vårterminen 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 246 583 829

Antal disputerade lärare 2004 64 420 484

 varav professorer* 16 152 168

Antal dr-examina 2001–2004 118 378 496

Antal lic-examina 2001–2004 133 410 543

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004** 664

 Examensuppdrag 2001–2004*** 590

Antal forskarutbildningsämnen 29

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004**** 72 %

* I gruppen professorer ingår vid Chalmers biträdande professorer.
** Uppgiften om antal forskarutbildningsexamina och motsvarande uppdrag gäller för Chalmers i sin helhet 
och inkluderar forskarutbildning inom andra forskningsämnesområden än teknikvetenskap.
*** Jämför not 5 på sidan 32. För perioden 2005–2008 är uppdraget 590 forskarutbildningsexamina.
**** Anger vad som inte är departementsmedel. Av dessa utgörs drygt 7 procent av medel från Stiftelsen Chal-
mers tekniska högskola.

Förutsättningar
Vid Chalmers tekniska högskola (kallas ”Chalmers” fortsättningsvis) är drygt 
800 forskarstuderande verksamma inom teknikvetenskap. Där finns nära 500 
disputerade lärare, och knappt 170 professorer. Lärosätet är därmed det näst 
största när det gäller forskarutbildning inom teknikvetenskap. 

Från och med den 1 januari 2005 gäller en ny organisation vid Chalmers. 
Det finns 16 institutioner, som har ersatt de tidigare sektionerna. Forskarut-
bildningen är organiserad i forskarskolor, som oftast sammanfaller med stor-
institutionerna. Det finns också exempel på tvärinstitutionella forskarskolor, 
av vilka en var utvald som fördjupningsmiljö. Omorganisationen syftar bland 
annat till bättre resursutnyttjande, visibilitet, uppföljning och kvalitetssäk-
ring, och den beskrivs i mycket optimistiska ordalag av fakultetsledningen. 
En fördel som lyfts fram är att ansvarsfördelningen blir tydligare än tidigare. 
Bland annat finns det studierektorer för forskarutbildningen som har ett stort 
och tydligt ansvar för uppföljningar. I respektive institutionsledning finns 
också en proprefekt som har ansvar för forskarutbildningen. Ansvarig för för-
ändringsprocessen har högskolans prorektor varit. Efter omfattande interna 
diskussioner finns nu en uppslutning bakom omorganisationen, bland annat 
genom fakultetsrådet. Enligt prorektor behövs det dock fortsatt intern infor-
mation om omorganisationen.

Vi fick intrycket att omorganisationen satt igång en mängd nyttiga proces-
ser internt, inte minst vad beträffar kvalitetsarbetet. På sikt ska återkommande 
självvärderingar bidra till kvalitetsutveckling och en internationell rådgivande 
kommitté ska bibringa synpunkter utifrån. Hur stor förändring det i prakti-
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ken hittills har inneburit för lärare och forskarstuderande förefaller variera. 
De personer som arbetade i en viss forskningsmiljö vi träffade menade att 
omorganisationen innebar en mycket liten förändring, medan andra menade 
att det lett till större omvälvningar, inklusive administrativt merarbete. In-
stitutionerna arbetar givetvis fram det vetenskapliga innehållet men ramarna 
tillhandahålls av forskarutbildningsnämnden, genom proprefekten. Såvitt vi 
kan bedöma finns en berättigad optimism vad gäller den nya organisationen, 
inte minst sett ur ett ledningsperspektiv. Genom organisationen i forskarsko-
lor och ett större nätverk kring varje forskarstuderande minskar sårbarheten 
i verksamheten. Vi är inte övertygade om att alla upplever så tydliga förbätt-
ringar kopplade till just forskarskoleformen.

Vi träffade vid platsbesöket också doktorandombudet vid högskolan. Han 
tillträdde sin tjänst vid årsskiftet 2004/2005. Ombudsmannen är professor 
emeritus från Chalmers och anställd av studentkåren. Han har under sitt för-
sta verksamhetsår haft 38 ärenden. De flesta av dem rör relationerna mellan 
forskarstuderande och handledare. Vårt intryck från platsbesöket är att kän-
nedom om doktorandombudets existens och funktion ännu inte hunnit nå ut 
till alla forskarstuderande.

Högskolans ekonomiska situation utmärks av en hög grad av extern finan-
siering; nära tre fjärdedelar av forskning och forskarutbildning finansieras från 
externa källor. Den höga andelen externfinansiering ses som både ett hot och 
en möjlighet. Det är naturligtvis positivt att Chalmers varit så framgångsrikt 
när det gäller att få in externa pengar. Det ställer samtidigt ökade krav på 
lärosätet att hantera situationen så att förhållandet inte får negativa konse-
kvenser på längre sikt. Det finns också en befogad oro att det ska leda till ett 
större beroende och minskad självständighet. Flera av de fördjupningsmiljöer 
vi träffade representanter för hade inte en enda fakultetsfinansierad forskar-
studerande, vilket får anses vara anmärkningsvärt.

Ekonomin påverkar också rekryteringen. Chalmers har i ökad utsträckning 
antagit forskarstudenter till licentiatexamen, vilket vi ställer oss tveksamma 
till. Andelen forskarstuderande som finansierar sina studier med stipendier 
har också ökat betydligt. Det är uteslutande de utländska forskarstudenterna 
som lever på stipendier från hemlandet. Vi hörde olika uppfattningar om 
bruket av stipendier. Prorektorn ville sammanföra det med internationalise-
ring, och såg möjligheter att kunna anta forskarstuderande från olika länder. 
Doktorandombudet var däremot mycket negativt inställd till stipendier som 
ställer forskarstuderande utanför socialförsäkringssystemet. Han hade under 
sitt första verksamhetsår fått handlägga fall då en forskarstuderande med sti-
pendium blivit gravid. Dessa fall hade lösts på ett bra sätt genom att respek-
tive institution tagit sitt ansvar, men de illustrerar den sårbara situation som 
stipendiefinansierade forskarstuderande lever i.

Vid rekrytering förekommer både utlysningar och handplockning av lo-
vande examensarbetare. Ett ansenligt antal forskarstuderande kommer från 
andra lärosäten, även från utlandet. En av fördjupningsmiljöerna tillämpade 
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också ett slags prövotid med anställning som projektassistent. Det ger natur-
ligtvis dessa personer en fördel då anställning som doktorand lyses ut. 

Chalmers har arbetat medvetet för att öka andelen kvinnor inom forskarut-
bildningen. Jämställdhetsarbete bedrivs genom utbildning, kartläggning och 
uppföljning, och det finns en heltidsanställd jämställdhetskoordinator.

Ytterligare en notering när det gäller ekonomin. Det skulle enligt de fors-
karstuderande vara bra om de hade tillgång till resurser för resor samt material 
och instrument. Det skulle underlätta planeringen av bland annat konferens-
deltagande. 

Introduktionen till forskarutbildningen, vilken bland annat innehåller upp-
lysningar om arbetsrättsliga förhållanden initierades av de forskarstuderande 
på Chalmers. Numera är den centrala administrationen ansvarig. Flera miljöer 
har också egna introduktioner, av mer informell karaktär. 

I självvärderingen antyds resultaten av en stor enkätundersökning som ge-
nomförts bland samtliga anställda. Den gick ut till 2 500 anställda och ca 70 
procent svarade. Undersökningen synes ha skakat om organisationen rejält. 
Svaren visade bland annat att en tredjedel av de anställda har upplevt sexuella 
trakasserier. Sexuella trakasserier är här definierat enligt jämställdhetslagen, 
vilket innebär allt från ignorerande attityder eller att inte bli tagen på allvar 
på grund av sitt kön till kränkningar av sexuell natur. Särskilt utsatta är en-
ligt undersökningen forskarstuderande och administratörer. Det framkom 
vid platsbesöket att resultaten har lett till interna diskussioner, omfattande 
uppföljning och åtgärder. Bland annat erbjuds samtal för de forskarstuderande 
som så önskar. Även handledarutbildningen kommer att få ett större inslag av 
genus- och könsrelaterade frågor. Ingen som vi träffade hade emellertid upp-
levt eller kände till några trakasserier. Bedömargruppen vill berömma läro-
sätet för det initierade ambitiösa arbetet med att komma tillrätta med sådana 
svårhanterliga problem.

Process
De forskarstuderande som vi träffade vid platsbesöket föreföll nöjda med sin 
handledning. Många har även biträdande handledare. De allra flesta fann att 
de fick tillräckligt mycket handledning: ca en timme i veckan var ett vanligt 
svar på frågan om omfattning. Vårt intryck är att många handledare tar sig 
tid till sina forskarstuderande. De flesta forskarstuderandena uppfattar sin 
handledare som sin närmaste chef, snarare än prefekten som de facto har ar-
betsgivaransvaret. En del forskarstuderande känner också tydliga krav från 
handledaren att göra framsteg i forskningen. Flera omtalade en tidspress i 
systemet inte minst vad gäller publikationer. I någon fördjupningsmiljö fick 
vi intrycket av en lång startsträcka. Det kunde gå uppemot ett år innan de 
forskarstuderande tilldelades den ordinarie handledaren, efter att vid antag-
ningen ha tilldelats en tillfällig handledare.
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Flera av de forskarstuderande vi mötte vid platsbesöket ansåg att studie-
planerna var viktiga dokument för planering och uppföljning. Vid en enhet, 
datalogi, tillämpades så kallade annual reports (årsrapporter) i stället för indi-
viduella studieplaner. De innehåller enligt uppgift all väsentlig information 
om den forskarstuderande och dennes framsteg.

Något som enligt de forskarstuderande kunde ge upphov till stress var un-
dervisningen. Flera av dem var i hög grad involverade i undervisningen på 
grundutbildningen och hade också fått ett stort ansvar för delkurser. Det är 
i högsta grad positivt att forskarstuderande får möjlighet att skaffa sig under-
visningserfarenhet, men det är också viktigt att det inte går ut över forskarut-
bildningen. Detta är en fråga som bör diskuteras av de inblandade, åtminstone 
studierektorn för grundutbildningen, proprefekten och handledaren. 

Några miljöer präglades också av en kultur där man arbetar många timmar 
per vecka. Det finns en risk i sådana miljöer att en kultur utvecklats som gör 
att de forskarstuderande pressas allt för hårt, och att det blir svårt att följa tids-
planen om man till exempel har barn. Pressen på både de forskarstuderande 
och handledarna har ökat, menade även lärarna vid platsbesöket. Det betona-
des dock att det är viktigt för de forskarstuderande att de har tillgång till god 
handledning och en forskningsmiljö som innefattar flera seniorforskare.

Normalt gäller, enligt självvärderingen, 40 kurspoäng för forskarutbild-
ningen vid Chalmers. När det gäller kursutbudet varierar det mellan ämnen 
och skolor. Om man med forskarskola även avser ett tydligare och mer or-
ganiserat kursutbud finns det mer att utveckla vid Chalmers, vilket flera av 
de forskarstuderande påtalade. I en del av forskarskolorna tillåts de forskar-
studerande tillgodoräkna sig relevanta kurser de läst i grundutbildningen. 
Det finns en tillåtande attityd när det gäller att läsa grundutbildningskurser 
i forskarutbildningen, även sedan man blivit antagen. Vårt intryck är att det 
främst gällde kurser som ges på Chalmers; tillgodoräknande av kurser från 
andra lärosäten förefaller inte lika vanligt.

Seminarieverksamheten verkar skiftande. Seminarier är viktiga inslag i fors-
karutbildningen såväl för vetenskapliga som andra diskussioner. De ger de 
forskarstuderande möjlighet att träna att diskutera vetenskap och fyller dess-
utom en social funktion. I en del miljöer hade inga seminarier hållits på flera 
år. Flera andra miljöer har fungerande seminarier, inte minst på forskargrupp-
snivå. Det finns också ett gott samarbete mellan forskargrupperna, så att man 
uppmuntras att gå på andra forskargruppers seminarier. Seminarier för större 
enheter än så, till exempel forskarskolenivå eller institutionsnivå, kan riskera 
att bli på en allt för allmän nivå. 

Avhandlingarna skrivs som regel som sammanläggningsavhandlingar. Kra-
ven på avhandlingen beskrivs som höga. Såväl forskarstuderande som lärare 
talade om att den internationella peer review-granskningen fungerar som kva-
litetssäkring av avhandlingen. Ett erkännande från internationella kolleger 
uppfattas som den viktigaste kvalitetsstämpeln på arbetet. En fördjupnings-
miljö, eller snarare forskarskola, tillämpade också ett förhandsgransknings-
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system av hela avhandlingen. Den skickas ut till betygsnämnd och opponent 
tre månader innan disputationen. Handledargruppen granskar också avhand-
lingen. Det förefaller finnas en god kvalitetssäkring av avhandlingarna.

Representanter för åtminstone två av de fördjupningsmiljöer vi träffade vid 
platsbesöket hade omfattande internationella kontakter. De både tog emot 
och skickade iväg personer, såväl forskarstuderande som seniora forskare. Men 
det framkom också att utlandsvistelser inte var en självklar del av kulturen 
utan mer i en form av allmän uppmuntran att åka iväg. Vi menar att forskar-
studerande bör ges möjlighet att skaffa egna internationella erfarenheter och 
kontakter. 

Vårt intryck är att det finns gott om interaktion inom högskolan, både mel-
lan ämnen och mellan forskargrupper. Det finns också exempel på samarbete 
mellan Göteborgs universitet och Chalmers. Samarbetet med industrin är på 
sina håll mycket tätt och nära, vilket den höga graden av externfinansiering in-
dikerar. Industridoktoranderna medverkar till goda kontakter med företagen. 
Vi fick intrycket av att det förekommer att industridoktorander är lokaliserade 
till högskolan, och därmed deltar i de flesta ordinarie aktiviteterna. Flera in-
dustridoktorander har sin biträdande handledare på företaget. Det ställs något 
lägre krav på industridoktoranderna när det gäller institutionstjänstgöring, 
men vi erfor också att undervisningserfarenhet betraktades som en värdefull 
merit vid ett finansierande företag. I den av lärosätet framtagna självvärde-
ringen tillerkänns doktoranderna stor inflytande i beslutande organ.

Resultat
Chalmers examinerade år 2004 158 doktorer och 135 licentiater. Av statistiken 
framgår att ca två tredjedelar av de färdiga doktorerna går till arbeten i nä-
ringslivet. Den redovisade medianstudietiden gällande 2004 om 4,1 år för dok-
torsexamen får anses god. En sak som kan förbättras, och som påpekats både 
i självvärderingen och vid platsbesöket är en systematisk, löpande uppföljning 
av examinerade doktorer. Det arbetet tycks vara på gång, vilket vi noterat. Som 
det är nu finns kunskapen informellt på respektive enhet. 

En fördjupningsmiljö hade ett par stycken avhopp om året, vilket vi anser 
bör föranleda funderingar om kultur, antagningsrutiner och handledning. 
Inte minst bör det aktualisera ett mer aktivt arbete med de individuella stu-
dieplanerna.

Färdighetstränande kurser som kan vara nyttiga i arbetslivet, som att skriva 
ansökningar eller att lära sig mer om entreprenörskap och immaterialrätt er-
bjuds. Varje forskarskola avgör om de kan ingå i kursdelen. Vi har däremot 
konstaterat att Chalmers övergripande målsättningar för forskarutbildningen 
bland annat innehåller målen att kunna förmedla kunskap på ett pedagogiskt 
sätt och att kunna leda en forskningsverksamhet. Det, och ambitionen att för-
medla forskningsetiska normer, förefaller vara utmärkta föresatser.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att forskarskolornas verksamhet följs upp i syfte att förankra den nya or-

ganisationen och uppnå de goda intentionerna med denna
•	 att antagning till licentiatexamen begränsas
•	 att regelverk som anger tidsramar, innehåll, syfte och finansiering för 

provanställningar och stipendier tydliggörs och följs upp
•	 att doktorandanställning genomgående är den dominerande anställnings-

formen för forskarstuderande.

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt lyfta fram lärosätets arbetsplats-
undersökning som genomförts bland annat i syfte att komma till rätta med 
olika former av trakasserier. Det är viktigt att uppföljningen av denna når alla 
miljöer. Ett föredömligt exempel utgör Chalmers i det medvetna sätt som an-
talet forskarutbildningsämnen har minskats i och med omorganisationen till 
29 forskarskolor med i princip var sitt ämne. Forskarutbildningen har därmed 
givits en tydligare struktur och styrning med studierektor, ordnat kursutbud 
och system för uppföljning där kvalitetssäkring är ett viktigt begrepp.
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Karlstads universitet

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 4 4 8

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 16 27 43

Antal disputerade lärare 2004 4 23 27

 Professorer 2 6 8

Antal dr-examina 2001–2004 2 6 8

Antal lic-examina 2001–2004 10 14 24

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004 17

 Examensuppdrag 2001–2004* 20

Antal forskarutbildningsämnen 4

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004 50 %

* Jämför not 5 på sidan 32. För perioden 2005–2008 är uppdraget 20 forskarutbildningsexamina.

Förutsättningar
Forskarutbildning i teknikvetenskap har formellt bedrivits sedan 1999, då 
Högskolan i Karlstad blev universitet. Det finns i september 2005 totalt 43 
forskarstuderande samt ett trettiotal disputerade lärare, varav åtta professorer. 
Kemiteknik är det klart största ämnet, även om dominansen har minskat nå-
got de senaste åren. Verksamheten är ung, vilket betonades under platsbesöket. 
De flesta som vi träffade ser fördelar i att traditioner inte skapar några hinder 
för nytänkande. Nackdelarna, som också nämndes, är att just avsaknaden av 
inarbetade rutiner medverkar till en viss otydlighet, och att de nya universite-
ten kan ses med en misstro av systemet. 

Universitetet har utarbetat en plan, Vision 2015. Den innebär bland annat 
att antalet forskarstuderande ska fördubblas och att fördelningen mellan forsk-
ning och forskarutbildning respektive grundutbildning ska vara jämn. Ett 
annat mål är att bli värd för en nationell forskarskola. Visionen innebär högt 
ställda mål, som inte minst innebär att finansieringen måste förstärkas. Led-
ningen bedömer, säkert med rätta, att expansionen kommer att kräva externa 
medel. Det finns inga tecken i dag på att regeringen kommer att skjuta till 
medel i den omfattningen. Eftersom teknikvetenskap är det vetenskapsområde 
som bedöms ha bäst möjligheter att attrahera externa finansiärer förmodas det 
stå för en stor del av expansionen. 

Vid platsbesöket framkom att teknikvetenskapens företrädare såg framtiden 
an med tillförsikt och menar att det finns goda utsikter för teknikvetenskap-
liga ämnen att spela en större och viktigare roll på universitetet i framtiden. 
Det finns enligt vår bedömning en utvecklingspotential när det gäller externa 
medel. Vid utvärderingens genomförande är andelen externa medel 50 procent 
för teknikvetenskaplig forskning och forskarutbildning, vilket i en nationell 
jämförelse är lågt. 
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Rektorn framhöll att det finns flera vägar till forskarutbildning. Den ena 
är den vanliga, dvs. via grundutbildningen, medan en annan är forskarutbild-
ning på distans för yrkesaktiva. Begreppet industridoktorander kan utvecklas, 
menade rektor vid platsbesöket. Det finns tankar att erbjuda forskarutbildning 
som en avancerad fortbildning för yrkesverksamma.

Karlstads universitet genomför vid tiden för utvärderingen en stor omorga-
nisation. Den innebär bland annat en övergång från två nämnder – filosofisk-
tekniska nämnden och lärande – till fyra fakulteter. Anledningen är främst att 
det filosofisk-tekniska området anses ha blivit allt för brett. Samtliga teknik-
vetenskapliga forskarstuderande utom en tillhör filosofisk-tekniska nämnden. 
Med flera fakulteter är förhoppningen att erhålla en mer verksamhetsnära led-
ning av forskarutbildningen. Teknikvetenskapliga forskarstuderande kommer 
i den nya organisationen att tillhöra två av de fyra fakulteterna. Det är främst 
datavetenskap som kommer att grupperas med samhällsvetenskapliga ämnen, 
bland annat informatik. Vårt intryck är att förändringen har föranlett viss dis-
kussion. Det är, erinrar vi, viktigt att kontakterna mellan teknikvetenskapliga 
ämnen inte försvåras av fakultetsplaceringen.

Vid platsbesöket framkom i anslutning till diskussionen om lärosätets Vi-
sion 2015 olika uppfattningar om ambitionen för det teknikvetenskapliga om-
rådet. Ska det teknikvetenskapliga området breddas med fler ämnen eller är 
det i huvudsak de befintliga miljöerna som ska stärkas och växa? Rektor me-
nade att det handlar om att stärka befintliga ämnen. Dekanus lyfte fram en 
satsning på utveckling av befintliga ämnen så att antalet teknikvetenskapliga 
ämnen som erbjuder forskarutbildning ökas. Delvis beror framtidens miljöer 
på vilken externfinansiering som erbjuds. Den inledda diskussionen är bra, 
men bedömargruppen menar att det behöver utvecklas en strategi när det gäl-
ler utvecklingen av teknikvetenskapliga forskarutbildningsämnen. 

All forskarutbildning vid universitetet är organiserad i forskarskolor med 
en studierektor för forskarutbildningen. Studierektorns uppgifter är att gran-
ska och följa upp de individuella studieplanerna, handlägga ärenden som ska 
behandlas i forskarutbildningsnämnden, informera forskarstuderande och 
handledare om regelverk, fungera som länk mellan de forskarstuderande och 
personalenheten samt koordinera kurser och seminarieserier. På frågan vem 
de forskarstuderande skulle vända sig till med frågor eller om de fick problem, 
var det oftast studierektorn som nämndes.

Det finns även en funktion som doktorandombud vid universitetet. I dags-
läget delas det uppdraget av två personer, bägge doktorander, som gör det på 
10 procent var av sin institutionstjänstgöring. En av dessa träffade vi vid plats-
besöket. Den mest angelägna förändringen ansågs vara klarare uttryckta för-
väntningar på relationen mellan forskarstuderande och handledare. Det finns 
en aktiv doktorandorganisation.

Vårt intryck är att organisationen och ansvarsfördelningen är ändamåls-
enlig och väl fungerande, även om det arbetsrättsliga och det vetenskapliga 
ledarskapet kan behöva förtydligas i den kommande organisationen. 
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Process
Av de aktiva forskarstuderande kommer ca hälften från Karlstads universitet. 
De flesta har anställning som doktorand. Ofta används intervjuer vid rekry-
teringen. Kemiteknik är det klart största ämnet, även om dominansen har 
minskat något de senaste åren. Det förekommer också antagning till licenti-
atexamen, men då uteslutande av ekonomiska skäl eftersom externa finansiä-
rer inte garanterar fyra års försörjning. Fakultetsledningen menade att det i 
huvudsak är positivt att kunna anta fler studerande än fakultetsmedlen räcker 
till. Problem kan uppstå när licentiatexamen är avlagd och det finns möjlighet 
för fortsättning som måste utlysas offentligt. 

Det anordnas två olika introduktioner centralt vid universitetet, en för 
samtliga anställda och en för forskarstuderande. De forskarstuderande som 
deltagit föreföll mycket nöjda med dem, inte minst den som är avsedd speci-
fikt för dem. Närvaron vid dessa dagar har emellertid inte varit hög. Några av 
de representanter för olika fördjupningsmiljöer vi träffade hade även en egen 
introduktion till miljön, där de nya forskarstuderande presenterades för kol-
legerna.

I huvudsak var de forskarstuderande vi träffade nöjda med resurser och in-
frastruktur. Endast i några enstaka fall uttrycktes brister, som i förlängningen 
kommit att inverka negativt i förlängd studietid.

Doktoranderna menade att det är en fördel att forskningsmiljön är rela-
tivt liten. Det finns bra kontakter inom universitetet. Ledningen, å sin sida, 
nämnde fördelarna med att ha ett universitets hela bredd där studenterna upp-
muntras att läsa vid flera fakulteter. 

En nyligen genomförd enkätundersökning av arbetsmiljön visar bland an-
nat att många forskarstuderande upplever en pressad arbetssituation. Fors-
karutbildning är förvisso en stressande tillvaro, här liksom på andra ställen. 
Vår uppfattning är att universitetet har infört en rad åtgärder för att minska 
stressen, bland annat genom information och en ambitiös organisation runt 
forskarutbildningen. Det finns uppenbarligen också en hel del genusrelaterade 
problem att tackla. En anmärkningsvärt hög andel av de forskarstuderande vid 
universitetet, 21 procent, säger i samma undersökning att de upplevt sexuella 
trakasserier. Bedömargruppen vill framhålla att det är positivt att lärosätet 
aktivt tagit tag i dessa problem, bland annat genom den genomförda under-
sökningen.

Doktoranderna var på det hela taget nöjda med sin handledning. De får 
den handledning de behöver. Några forskarstuderande menade dock att ut-
bildningen kunde vara mer styrd i början, så att det inte tog så lång tid att 
hitta fram till sitt avhandlingsprojekt. Vi hörde också att en del handledare 
var mindre tillgängliga än önskvärt. Vanligtvis har varje forskarstuderande 
en huvudhandledare och en biträdande handledare. Arbets- och ansvarsför-
delningen dem emellan skiljer sig åt från fall till fall. Flera forskarstuderande 
har också handledare på företag och samtliga har en rådgivande grupp med 
medlemmar från näringslivet. 
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Universitetets policy är att varje forskarstuderande ska ha tillgång till 160 
timmar handledning per år vilket utgör 10 procent av årsarbetstiden för en 
handledare. Det finns en övre gräns som innebär att det endast är tillåtet att 
handleda fem forskarstuderande samtidigt, dvs. motsvarande halva tjänstgö-
ringstiden. Flera handledare och forskarstuderande betonade dock att antalet 
timmar inte är det viktigaste, utan engagemanget och tillgängligheten. I bör-
jan av utbildningen krävs mer detaljerad styrning; efterhand utvecklas själv-
ständigheten hos den forskarstuderande. I slutet ska denne kunna arbeta mer 
självständigt. Att vara biträdande handledare är en viktig merit vid befordran 
till docent.

Det finns en handledarutbildning som bedrivs i nätverkssamverkan mellan 
fem lärosäten i regionen. Utbildningen verkar vara uppskattad. Den innehål-
ler regelverket för forskarutbildningen, beteendevetenskapliga inslag, auskul-
tation och utbyte av praktiska erfarenheter. Den sista punkten påtalades vid 
platsbesöket som något som kunde utvecklas även utanför kursens ramar. Ett 
mer organiserat, löpande kollegialt stöd, handledare emellan, i form av ett 
samtalsforum, lyftes fram som önskvärt. Det skulle kunna fungera som ett 
samtalsforum där olika fall kunde diskuteras. Handledarna kände ett krav på 
framsteg från arbetsgivaren. Det är viktigt att regelbundna uppföljningar görs 
och att kvalitetskontrollerna passeras. 

De individuella studieplanerna upplevdes av flera forskarstuderande som 
ett väl fungerande instrument för planering och uppföljning. Det är bra att 
kunna stämma av framstegen mot planerna och att kunna anmäla avvikel-
ser, till exempel att ett instrument inte har fungerat. Några forskarstuderande 
menade sig inte ha haft behov av att titta på den individuella studieplanen. 
Det tog dessutom lång tid att upprätta den. Det sammanlagda intrycket är 
således blandat. 

Kursutbudet i forskarutbildningen nämndes generellt som ett område som 
kan utvecklas. Det är också vår uppfattning. I dag är åtta poäng obligatoriska, 
plus tre poäng pedagogik för de forskarstuderande som undervisar. Många 
kurser läses vid andra lärosäten, vilket delvis är positivt eftersom det leder till 
kontakter med andra miljöer. För att göra forskarutbildningen mer attraktiv 
behövs också ett bättre internt utbud av kurser.

Seminarieverksamheten fungerade olika väl i fördjupningsmiljöerna. I vissa 
miljöer, som datavetenskap, fanns det regelbunden verksamhet, både med 
framlagd doktorandforskning och inbjudna gäster. I kemiteknik hålls semi-
narium en gång i veckan. Närvaro är obligatorisk och ger en poäng för ett års 
deltagande. Då förväntas de forskarstuderande också göra en presentation om 
året. I materialvetenskap hade inga seminarier alls hållits de senaste åren. An-
ledningen är enligt lärarna att antalet presumtiva deltagare varit allt för lågt. 
Vi menar att seminarier är en viktig del av den akademiska skolningen som 
därför bör erbjudas alla.
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Fakultetsledningen ser institutionstjänstgöringen, främst undervisningen, 
som en viktig erfarenhet för de forskarstuderande. Målsättningen är därför att 
det ska finnas möjlighet för alla forskarstuderande att undervisa. De forskar-
studerande uttryckte sig mycket positivt om undervisningen. Man försöker, 
i görligaste mån, förlägga undervisningen koncentrerat i tid och i möjligaste 
mån låta de forskarstuderande undervisa inom sina specialiteter. Ett hot är det 
vikande antalet grundutbildningsstudenter. 

Resultat
Sedan universitetet fick sin examensrätt för forskarutbildning har 18 doktorer 
examinerats i teknikvetenskapliga ämnen. Samtliga har fått arbeten, hälften av 
dem utanför högskolevärlden och hälften inom. Någon mer organiserad upp-
följning har inte gjorts ännu, vilket är förståeligt med tanke på forskarutbild-
ningens ungdom. Det framfördes som en angelägen uppgift att ta tag i inom 
de närmaste åren. De forskarstuderande vi mötte uttryckte en viss oro inför 
framtiden, några var till och med tacksamma för att de inte var klara ännu. 
De flesta menade att det är svårt eller nästintill omöjligt att få ett kvalificerat 
arbete i närregionen där inte ens miljöernas samarbetspartners förefaller an-
gelägna att anställa doktorer. De som tagit sin examen och varit beredda att 
flytta har fått arbeten som motsvarat deras kvalifikationer. Även inom datave-
tenskap är meritvärdet av en doktorsexamen långtifrån självklart.

Flera forskarstuderande uttryckte bekymrat att det finns få forskarassistent-
tjänster vid universitetet. Även handledarna menade att detta var ett allvarligt 
problem. För att säkra återväxten och för att få levande forskningsmiljöer krävs 
fler mellantjänster. En satsning på mellantjänster är på gång, enligt rektorn. 
Det förefaller vara viktigt och angeläget, här liksom på andra ställen.

Som framgår av självvärderingen uppfyller teknikvetenskapen vid Karlstads 
universitet sina kvantitativa mål, till och med när det gäller andelen kvinnor 
i verksamheten, vilka nu är 40 procent. Målsättningar beträffande kvalite-
ten i forskningen diskuterades vid platsbesöket. Kvaliteten i avhandlingarna 
säkras, menade lärarna, genom löpande feedback från externa granskare och 
kontakter. Vid sådana jämförelser kan de inblandade mäta sig med andra fors-
kare på området. De forskarstuderande uppmuntras att åka på internationella 
konferenser och seminarier, och att publicera sig i internationella tidskrifter. 
Internationella inslag eftersträvas också i betygsnämnderna. 

Kraven på avhandlingarna beskrivs allmänt i ett policydokument från fa-
kultetsnämnden. Mer specifika krav uttrycks i respektive ämnes studieplan. 
Medvetenheten om vilka forskningsprestationer som förväntas av varje fors-
karstuderande förefaller variera. 
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Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att teknikvetenskapens roll på Karlstads universitet tydliggörs och att en 

strategi för dess utveckling tas fram
•	 att implementeringen av den nya organisationen och hur den påverkar 

forskarutbildningen i teknikvetenskap följs upp
•	 att kursutbudet utvecklas och att diskussioner förs huruvida kurserna ska 

vara av allmän, yrkesförberedande karaktär eller mer avhandlingsspecifika
•	 att de individuella studieplanernas betydelse tydliggörs. 

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt uppmärksamma universitetsled-
ningens ambitioner och arbete med att följa upp och åtgärda frågor som kom-
mit upp i samband med arbetsplatsundersökningar. Lärosätet har dessutom 
lyckats väl med att rekrytera kvinnor till forskarutbildningen i teknikveten-
skap, vilka nu utgör 40 procent. 
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Kungl. Tekniska högskolan

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 78 185 263

Antal forskarstuderande 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 277 647 924

Antal disputerade lärare 2004 109 379 488

 Professorer 15 213 228

Antal dr-examina 2001–2004 189 635 824

Antal lic-examina 2001–2004 172 518 690

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004* 965

 Examensuppdrag 2001–2004** 828

Antal forskarutbildningsämnen 59

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004 64 %

* Uppgiften om antal forskarutbildningsexamina och motsvarande uppdrag gäller för KTH i sin helhet och 
inkluderar forskarutbildning inom andra forskningsämnesområden än teknikvetenskap.
** Jämför not 5 på sidan 32. För perioden 2005–2008 är uppdraget 830 forskarutbildningsexamina

Förutsättningar
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) står för ca 40 procent av de utexami-
nerade tekniska doktorerna i Sverige och är därmed landets största utbildare 
inom området. Genom sin storlek känner KTH ett nationellt ansvar för att 
erbjuda full bredd inom det teknikvetenskapliga området, och har lanserat 
sig som den enda kompletta tekniska högskolan i Sverige. Både prorektor och 
representanter för fakultetsnämnden tror dock att den stora bredden av ekono-
miska skäl inte går att upprätthålla i framtiden. Verksamheten kommer att bli 
mer specialiserad med fokus på forskningsområden som lärosätet prioriterar.

Som ett led i det övergripande kvalitetsarbetet har de senaste åren antalet 
forskarutbildningsämnen minskat avsevärt. Från att tidigare ha haft den un-
gefärliga relationen ett forskarutbildningsämne per ämnesföreträdande pro-
fessor, har nu färre och bredare ämnen skapats. Dessa kan sträcka sig över 
flera institutioner och även skolor. Det handlar i första hand om att slå ihop 
befintliga ämnen. Målet är att hamna mellan 20 och 50. Fördelarna med sam-
manslagningen av forskarutbildningsämnena är att de då omfattar fler fors-
karstuderande och underlättar administrationen, samt ger en ökad stabilitet i 
antal aktiva över tid och fler handledare. Det större antalet inom varje ämne 
gör det också lättare att få en tillräckligt stor grupp för forskarutbildnings-
kurser. Bedömargruppen uppfattar denna förändring som i grunden positiv 
och genomförd utifrån ställningstaganden med forskarutbildningens kvalitet 
i fokus.

Från och med den 1 januari 2005 har högskolan en ny organisation. KTH be-
skriver sig som en linjeorganisation där fakultetsnämnden har ett övergripande 
ansvar för kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Fakultetsnämnden har 
ett utskott för forskning och forskarutbildning i vilket medelstilldelningen be-
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reds. Det formella ansvaret för genomförandet ligger i linjeorganisationen med 
nio skolor (”schools”, inte att förväxla med forskarskolor) direkt underställda 
rektorn. Hur skolorna organiseras är upp till respektive skolledning. De kan 
sammanfalla med nyskapade storinstitutioner, men vissa skolor har också be-
hållit den gamla institutionsindelningen eller skapat centra. 

Utifrån de diskussioner som bedömargruppen fört med ett antal fördjup-
ningsmiljöer förefaller det som om den nya organisationen ännu inte har fått 
fullt genomslag och därmed påverkat arbetsformerna. Det är förståeligt. I 
några av fördjupningsmiljöerna har den nya strukturen hittills inneburit högst 
begränsade förändringar i det dagliga arbetet. Någon menade att de genom-
förda förändringarna främst påverkar grundutbildningen, medan andra hän-
visade till att förändringarna påverkar verksamheten högre upp i organisatio-
nen men inte på institutions- eller avdelningsnivå. I vissa avseenden verkar 
dock omorganisationen ha fått avsedda effekter. De forskarstuderandes in-
flytande blir tydligare, med studeranderepresentation i skolledningen och i 
forskarutbildningsråden inom skolorna. Det uttrycktes förhoppningar att den 
goda dialogen inom dessa organ skulle fortsätta framöver.

Inom varje skola finns en forskarutbildningsansvarig som har det övergri-
pande ansvaret för genomförandet av forskarutbildningen. Bland annat ingår 
att fastställa individuella studieplaner, utse huvudhandledare och att god-
känna att avhandlingarna läggs fram. Skolchefen, skolans dekan, antar till 
forskarutbildningen. Det finns även en studierektor för forskarutbildningen 
som biträder den forskarutbildningsansvarige. Som stöd för denne finns ett 
antal forskarutbildningssekreterare, som beskrivs som viktiga i det löpande 
arbetet. På skolnivån ska det finnas minst en forskarskola som koordinerar 
kursutbudet. Bedömargruppen menar att det är lovvärt, både för att få högre 
kvalitet i kursläsningen och för att underlätta den långsiktiga planeringen för 
de forskarstuderande. 

Vårt intryck från platsbesöket är att de individuella studieplanerna långti-
från alltid används som det är avsett, för löpande planering och uppföljning. 
Snarare upplevdes de, både av forskarstuderande och av handledare, som en 
administrativ pålaga. 

Begreppet ämnesföreträdare finns fortfarande kvar, även om det nu med 
färre forskarutbildningsämnen inte är kopplat till en viss befattning. Ämnesfö-
reträdarna har enligt de allmänna studieplanerna för respektive ämne ett visst 
ansvar i forskarutbildningen. Deras roll i organisationen och på vilka grunder 
de utses framgår dock inte av självvärderingen eller KTH-handboken. Vid en 
direkt fråga vid platsbesöket fick vi svaret att det oftast är samtliga professorer 
med forskning inom forskarutbildningsämnet som är ämnesföreträdare. Be-
dömargruppen anser att ämnesföreträdarens roll, som verkar vara av informell 
karaktär, görs tydligare i den nya organisationen med ett ansvar för kvalitets-
säkringen inom ämnet.

Syftet med omorganisationen 2005 har bland annat varit att förtydliga an-
svaret för kvaliteten i forskarutbildningen, som ligger hos fakultetsnämnden, 
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och för genomförande av denna, som ligger hos skolorna. Efter de samtal om 
organisation och ansvar som vi vid platsbesöket förde med representanter för 
fakultetsnämnden och skolorna, kvarstår dock en otydlighet om hur de två 
ansvarsområdena kopplar till varandra. Hur sker återkoppling från genomför-
ande i den operationella linjen till fakultetsnämnden och hur implementeras 
lokala regler så att de får genomslag ner till varje enskild forskarstuderande? 

KTH tillämpar i stor utsträckning antagning till licentiatexamen. Under 
läsåret 2004/2005 antogs 278 till forskarutbildning varav 164 till licentiatexa-
men, dvs. nära tre av fem. Vid platsbesöket argumenterades på fakultetsnivå 
för att det handlar om två olika examina. Först söker man till licentiatutbild-
ning och först efter avlagd licentiatexamen, söker man till utbildningen som 
leder till doktorsexamen. De som endast antas till licentiatexamen ska själva 
ha valt det och man gör det inte på grund av bristande finansiering. Mötena 
med representanter för flera av fördjupningsmiljöerna gav en annan bild. Både 
lärarna, de administrativt ansvariga och de forskarstuderande tillstod att det 
främsta skälet är ekonomiskt, eftersom finansiering för hela perioden saknas. 
Ett antal grupper väljer således att inte efterleva KTH:s centrala policy om att 
antagning till licentiatexamen inte får ske av ekonomiska skäl. Det är angelä-
get att fakultetsnämnden följer upp hur den egna policyn efterlevs och inför 
mekanismer för att förbättra det om så krävs.

Rekryteringen sker till viss del via utlysningar på KTH:s webbplats och i 
nationella tidskrifter, till exempel Ny Teknik. Handplockning av dugliga stu-
denter, som visat sina färdigheter vid examensarbetet, är också vanligen fö-
rekommande. Många gav uttryck för att det är en stor fördel om man redan 
känner kandidaten ifråga för att minska risken för felrekrytering. Andelen 
kvinnor i forskarutbildningen i september 2005 är ca 30 procent. Variationen 
är stor mellan skolorna med större andel inom kemi och bioteknik och betyd-
ligt lägre inom bl.a. datavetenskap och elektroteknik. Lärosätet har lyft frågan 
om ökad andel kvinnor på alla nivåer. En intressant strategi är att identifiera 
nya forskningsområden som i högre grad uppfattas vara angelägna för kvin-
nor att forska inom. 

Finansieringsformerna varierar och det ska enligt självvärderingen råda 
flexibilitet på området. Dock är det doktorandanställningar som är och ska 
vara den vanligaste finansieringsformen. Därutöver finns externa forskarstu-
derande som industridoktorander och adjunkter vid andra lärosäten, utbild-
ningsbidrag och stipendier. Bedömargruppens intryck är att lärosätets flexibi-
litet vad gäller finansieringen förklaras av en sammanlagd nedgång i resurser 
till forskning och forskarutbildning kombinerat med ett högt söktryck. Det 
är angeläget att ändrade ekonomiska förutsättningar inte tillåts påverka den 
forskarstuderandes trygghet, vilket är en viktig förutsättning för en fram-
gångsrik forskarutbildning. 
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Process
Vid platsbesöket hörde vi enbart positiva omdömen om handledningens kva-
litet, och de forskarstuderande menade i allmänhet att de får tillgång till den 
handledning de behöver. Svaren på frågan om vem man kan vända sig till om 
det uppstår problem, exempelvis i relationen med handledaren, skiftade vid 
platsbesöket. Några efterlyste uttryckligen en funktion i form av en person 
som man alltid kunde vända sig till och diskutera med. Andra menade att 
uppkomna konflikter och problem bäst löses inom forskargruppen eller insti-
tutionen. Enligt bedömargruppens mening är det lämpligt att den här rollen 
görs tydligare, exempelvis genom att inrätta ett doktorandombud.

Det finns inte något centralt krav på biträdande handledare. Orsaken till 
det ansågs vara att det kan vara svårt att hitta kompetenta personer inom alla 
områden. Inte heller finns det något krav på genomgången handledarutbild-
ning för att bli docent eller för att handleda. Det är formulerat som ett bör-krav 
eftersom fakultetsledningen ansåg att man måste vilja gå sådan utbildning för 
att det ska bli meningsfullt. Många miljöer har dock biträdande handledare 
och även forskargrupper med flera seniora forskare i vilka den forskarstude-
rande ingår. En synpunkt som framkom vid platsbesöket var att det skulle 
behövas fler personer på mellannivå, postdoc-forskare och lektorer. Det är för 
få personer i dessa kategorier som har funktioner som t.ex. biträdande hand-
ledare inom forskarutbildningen. Det ska i sammanhanget nämnas att KTH 
håller på att utveckla en ny handledarkurs. 

Som konstaterats ovan uppfattas den nya skolorganisationen underlätta ett 
mer strukturerat och återkommande kursutbud. Förutom dessa mer gene-
rella kurser som ges i föreläsningsform finns även rena läskurser i respektive 
forskningsmiljö. Enligt KTH:s centrala regelverk är en pedagogisk grundkurs 
obligatorisk både för lärare och för de forskarstuderande som deltar i undervis-
ningen. Vid mötena med representanter för fördjupningsmiljöerna visade det 
sig att få forskarstuderande hade genomgått den. Flera av de forskarstuderande 
påpekade också att någon form av pedagogisk träning hade varit önskvärd in-
för den undervisning de bedrivit. 

Bedömargruppen har intryck av en tämligen livlig seminarieverksamhet. 
De forskarstuderande presenterar sin forskning ibland så ofta som två gånger 
per termin eller mer. De som medverkat vid internationella konferenser be-
kräftade vikten av att få utländska kollegers kommentarer på forskningen. 
Industrikontakterna beskrivs som mycket goda, vilket vi inte har anledning 
att betvivla. 

KTH har högt ställda kvalitetsmål för de avhandlingar som läggs fram vid 
lärosätet. Resultatet av forskarutbildningen i form av genomförd forskning ska 
vara publicerbar i internationella referensgranskade tidskrifter. Bedömargrup-
pen uppfattade dock att det ibland kan uppstå en spänning mellan KTH:s mål 
och de ramar i form av tid och ekonomi som råder för forskarutbildningen.

De forskarstuderande ansåg att det ligger implicit i utbildningen att man 
mognar och efterhand får större ansvar för sin forskning. Ett tecken på det är 
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att man behöver mindre regelbunden handledningstid. Detta är dock i stor 
utsträckning individ- och projektberoende. Vissa behöver mycket stöd hela 
vägen, medan andra relativt tidigt kan ta ansvar för sina publikationer. 

KTH arrangerar centralt introduktionsdagar för samtliga nyanställda. 
Ingen av de forskarstuderande vi träffade hade deltagit i någon sådan. Ansva-
ret för den specifika introduktionen av forskarstuderande är delegerad till skol-
nivå. Hur denna fungerar i praktiken förefaller dock variera. Även här kan det 
vara av värde med större ansatser från centralt håll för att exempelvis informera 
om villkoren, rättigheterna och skyldigheterna som forskarstuderande. 

Resultat
KTH examinerar drygt 200 doktorer om året. De kvantitativa examensmå-
len uppfylls med god marginal. Det finns i dagsläget inga planer på att öka 
forskarutbildningens omfattning. I självvärderingen redovisas en väl utförd 
undersökning om den framtida arbetsmarknaden för disputerade personer. 
Ledningen menar att det finns ett stort behov av doktorer i näringslivet. Det 
är också till utomakademisk verksamhet, både i industri och i förvaltning, 
som de flesta, ca 70 procent, söker sig efter avlagd doktorsexamen. I absoluta 
tal är det lika många doktorer nu som tidigare som stannar kvar som lärare 
vid KTH. 

I diskussionerna med fördjupningsmiljöerna mötte vi olika uppfattningar 
om efterfrågan på doktorer på arbetsmarknaden. Något ämnes avnämare upp-
gavs föredra licentiater, eftersom doktorer ansågs vara allt för specialiserade. I 
ett annat, bioteknik, är arbetsmarknaden nu mycket hård: det finns hundra-
tals sökande till varje jobb och många doktorer får inte arbeten som motsva-
rar deras kompetens. Det finns, enligt några av dem vi träffade, tecken på en 
överproduktion av doktorer.

Bedömargruppens uppfattning är att doktorer behövs på många områden i 
samhället. En högre utbildningsnivå kan i förlängningen både leda till högre 
kvalitet i organisationers arbete och till högre tillväxt. Det återstår dock en 
hel del arbete för KTH, liksom för övriga lärosäten, att övertyga potentiella 
arbetsgivare att doktorer kan tillföra något mer än personer med en lägre exa-
men. Representanter för en av de miljöer vi träffade genomför egna uppföl-
jande studier av sina doktorer som publiceras på webbplatsen. Det låter som 
ett gott exempel, väl värt för andra att ta efter. 

De forskarstuderande var till övervägande del inställda på en karriär utanför 
högskolan, dock gärna efter en postdoc-period utomlands. En del gav uttryck 
för synpunkten att akademin inte lockar som arbetsplats på grund av de stän-
diga kraven på att söka pengar. Industrin uppfattades i det sammanhanget 
som tryggare. I någon mån kan man välja kurser med tanke på framtida syssel-
sättning. Kursutbudet har breddats de senaste åren med hänsyn till att många 
forskarutbildade tänker sig utomakademiskt arbete. Exempelvis kan man läsa 
kurser i projektledning och i entreprenörskap. Det verkar dock inte finnas nå-
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gon medveten plan från skolorna eller fakultetsnämnden att se förberedelse för 
karriären efter examen som en del av forskarutbildningen.

Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera 
•	 att skolornas verksamhet följs upp så att kopplingen mellan fakultetsled-

ningen med kvalitetsuppdrag och skolorna med genomförandeuppdrag i 
forskarutbildningen fungerar, så att de goda intentionerna med den nya 
organisationen uppnås

•	 att ämnesföreträdarfunktionens roll i organisationen tydliggörs
•	 att handledarutbildningen görs obligatorisk för att bli docent
•	 att varje forskarstuderande ska ha en biträdande handledare
•	 att antagningen till licentiatexamen begränsas
•	 att policyn om finansieringsformer ses över i syfte att öka andelen dokto-

randanställningar
•	 att stödpersonerna görs tydligare för den enskilda forskarstuderande och 

att ett doktorandombud inrättas.

Vi vill avslutningsvis särskilt lyfta fram KTH:s arbete med att öka andelen 
kvinnor, vilket bland annat inkluderar en diskussion om innehåll i och värde-
ringar inom teknikvetenskapen. Bedömargruppen vill även framhålla lärosä-
tets arbete med att minska antalet forskarutbildningsämnen vilket bygger på 
ett antal genomtänkta ställningstaganden med syfte att förbättra de forskar-
studerandes situation vad gäller kurser, handledning och ämnesbredd.
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Linköpings universitet

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 16 56 72

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 87 307 394

Antal disputerade lärare 2004 29 210 239

 Professorer 4 89 93

Antal dr-examina 2001–2004 44 177 221

Antal lic-examina 2001–2004 48 185 233

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004 315

 Examensuppdrag 2001–2004* 297

Antal forskarutbildningsämnen 61

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004 67 %

* Jämför not 5 på sidan 32. För perioden 2005–2008 är uppdraget 310 forskarutbildningsexamina.

Förutsättningar
Linköping tekniska högskola utgör en väsentlig del av Linköpings universi-
tets verksamhet. Omsättningen är nästan hälften av universitetets totala, om 
man räknar in delar inom tekniska högskolan som inte är rent tekniska. En-
ligt rektorn är målsättningen att vara ett komplett campusuniversitet som kan 
hävda sig på den internationella arenan. Delar av forskarutbildningen bedrivs 
på lärosätets campus i Norrköping. 

Enligt självvärderingen var totalt 394 forskarstuderande aktiva mer än 50 
procent i september 2005. Den största gruppen finns inom området informa-
tionsteknik där 167 forskarstuderande är aktiva.

Ledningen förväntar sig en nedgång i antalet examina de närmaste åren till 
följd av en osäker finansiering. Det finns i stället anledning att ge bättre resur-
ser till dem som är inne i systemet; inte minst behövs det fler postdoc-tjänster 
menade universitetets rektor. Detta tror bedömargruppen är en riktig bedöm-
ning. Rektorn menade också att det är ett resursslöseri att utbilda doktorer 
som inte kommer att arbeta med sin forskningsspecialitet. Detta hörde vi dock 
andra uppfattningar om under platsbesöket. På frågan om vad forskarutbild-
ningen syftar till framhöll flera dels de allmänna färdigheter och den intellek-
tuella mognad en forskarutbildning ger, dels hur utbildningen underlättar för 
andra avancerade arbeten i samhället. Syftet med forskarutbildningen, hörde 
vi, är att utveckla personligheten och att ge ett ökat självförtroende för den 
kommande professionen, vilket är en uppfattning vi delar.

Linköpings universitet har en uttalad målsättning att vara ett genusmed-
vetet universitet år 2006. I praktiken innebär det till exempel utbildning i ge-
nusmedvetenhet med inbjudna föreläsare för personer i organisationen med 
ledningsuppdrag. För det teknikvetenskapliga området är målsättningen att 
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öka andelen kvinnor bland lärarna. Det finns i dag ett nätverk för kvinnliga 
forskarstuderande.

Institutionerna är direkt underställda rektorn, men det är forskarutbild-
ningsnämnden som har ansvaret för genomförandet i forskarutbildningen. 
Det finns en studierektor för forskarutbildningen per institution som är ansva-
rig för kursutbudet och uppföljningen av individuella studieplaner. Han eller 
hon är även kontaktperson och rådgivande part vid konflikter mellan forskar-
studerande och handledare. Det löpande kvalitetsansvaret vilar på forsknings-
miljöerna, närmare bestämt på ämnesföreträdarna. Vårt intryck är att studie-
rektorerna i praktiken har olika stark ställning. Vissa forskningsmiljöer leds 
av mycket starka och autonoma forskningsledare, som dessutom drar in stora 
externa forskningsanslag. Dessa miljöer förefaller i hög grad leva sina egna liv, 
med ganska olika forskningskulturer och synsätt på forskarutbildning. 

Inför genomförandet av den nya examensstrukturen, enligt Bologna-model-
len, kommer organisationen att ses över. Antalet ämnen kommer då att mins-
kas genom att små ämnen förs samman till större, bredare ämnen. Det tycker 
vi låter som en klok åtgärd då antalet ämnen i dag förefaller överdimensionerat 
för det faktiska antalet aktiva forskarstuderande.

Enligt fakultetsledningen har inställningen till de individuella studiepla-
nerna blivit allt bättre. I de enskilda fördjupningsmiljöer vi besökt varierade 
synpunkterna betydligt. En del menade att det var bra med planer, medan 
andra påpekade att forskning är svår att planera. Studieplanerna är viktigare i 
svaga forskningsmiljöer, var en annan åsikt. Vi hörde kritiska synpunkter på 
själva mallen som uppfattades som trubbig, och vissa forskningsmiljöer har 
utvecklat egna dokument.

Fakultetsmedlen fördelas till en större forskningsmiljö, som sedan fördelar 
vidare ut till de olika ämnena. Det finns knappt 40 forskningsområden och 
80 forskarutbildningsämnen. Varje forskningsområde får ett grundanslag, ett 
anslag baserat på delaktighet i grundutbildningen och ett anslag baserat på 
examinationen i forskarutbildningen de senaste fem åren. Dessutom förekom-
mer strategiska anslag för med- och motfinansiering. Det innebär att de som 
är framgångsrika får mest anslag medan de som inte är så starka kan räkna 
med ett grundanslag. 

Fakultetsledningen gör också andra uppföljningar och utvärderingar. Un-
der 2004 genomfördes till exempel en medarbetarundersökning med all perso-
nal inklusive de forskarstuderande vid hela universitetet. Även en separat dok-
torandundersökning gjordes. Tidigare år har intervjuundersökningar gjorts 
med både handledare och forskarstuderande. Nästa medarbetarundersökning 
planeras till 2007 och kommer att innehålla en utvidgad doktoranddel, och 
flera nyckeltal kommer att inkluderas i forskarutbildningens ”balanserade 
styrkort”.

I rådande hårdnande arbetsmarknadsläge är det inte ovanligt med både 
antagning till licentiatexamen och andra finansieringsformer än doktoran-
danställning. Knappt 90 procent av de forskarstuderande kommer att ha en 
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doktorandanställning i framtiden, framfördes det vid platsbesöket. Framöver 
kommer konkurrensen om lovande kandidater att vara större, vilket innebär 
att universitetet tvingas erbjuda bättre villkor. Rekryteringen sker i dag både 
externt, genom öppen annonsering, och genom handplockning. När det gäl-
ler annonsering följs gällande regelverk. I en forskningsmiljö skriver ämnes-
företrädaren brev till presumtiva kandidater på grundutbildningen, för att 
uppmuntra dem att söka forskarutbildningen. Det låter som ett intressant 
system. Enligt ämnesföreträdaren har resultatet varit mycket gott, i betydelsen 
få avhopp och flera lysande postdoktorala karriärer. Det har troligtvis också 
stärkt en del kvinnors tilltro till att forskarutbildning kan vara något för dem. 
Baksidan är naturligtvis att det gör det svårt att komma från ett annat lärosäte 
och söka in på forskarutbildningen. 

Det förekommer ett bruk av korttidsstipendier för studenter i väntan på 
doktorandanställning. Dessa stipendier är ofta på tre månader, ibland upp till 
ett år. Bedömargruppen anser att det måste vara tydligt vad som är forskarut-
bildning och vad som är ett kort studentprojekt.

Möjligheten till doktorandrepresentationen i olika organ inom lärosätets 
organisation verkar vara god. Det är till och med svårt att fylla alla platser, 
menade man vid platsbesöket. De forskarstuderande framförde inte någon 
avsaknad av inflytande. 

Det finns en central introduktion av alla nyanställda, inklusive forskarstu-
derande. I övrigt sker introduktionen i respektive forskningsmiljö. En del mil-
jöer har faddersystem, med äldre forskarstuderande som stöd för de nyantagna. 
En forskningsmiljö har ett mentorsystem där en annan anställd vid institutio-
nen utgör stöd. Dessa åtgärder låter positiva. Vi hörde också synpunkten att 
det är en stor fördel om man kan antas i en lite större grupp. Man har många 
gemensamma frågor i början. Det skulle underlätta både introduktionen till 
forskarutbildningen och kursläsningen. Det finns en webbplats där all väsent-
lig formell information om forskarutbildningen finns samlad.

Process
Handledarkompetensen är totalt sett hög. Från platsbesöket hörde vi mest po-
sitiva omdömen om handledningen. Det råder en öppen stämning, det är lätt 
att komma till tals och man har kul. Handledarna tar i vissa miljöer ansvar 
såväl för forskarutbildningen som för den ibland osäkra tiden efter examen. 
Genomgången handledarutbildning är ett krav för att bli docent. Relationen 
mellan forskarstuderande och handledare har varit föremål för diskussion. Det 
finns ett problem, påpekades det vid platsbesöket, med att pengarna är kopp-
lade till en viss handledare. Den höga graden av externfinansiering gör att re-
lationen blir ännu bräckligare – man biter inte gärna den hand som föder en. 
Från ledningshåll har man försökt att lösa upp den personliga relationen och 
komplettera den med andra personer, som studierektor eller biträdande hand-
ledare. Ungefär hälften av de forskarstuderande har biträdande handledare i 
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dag. Vissa forskningsmiljöer har gått tämligen långt när det gäller att knyta 
flera personer till den forskarstuderande, utöver biträdande handledare även 
mentorer, vilket vi tycker är positivt. Ett fruktbart sätt som vissa institutioner 
tillämpar är att externa pengar går till en gemensam pott, vilket underlättar 
handledarbyte. 

Kursdelen varierar i omfång även inom respektive forskningsmiljö. I en 
miljö där 80 poäng var kravet hörde vi att det behövdes så många poäng för 
att komma fram till forskningsfronten. Samtliga poäng var i princip obligato-
riska. En del kurser, som inte är direkt forskningsrelevanta, ansågs viktiga för 
att bygga upp nätverk med andra grupper. De flesta forskarstuderande hade 
gått eller ville gå den inledande pedagogiska kursen. Kursutbudet kunde vara 
större än det är i nuläget, menade även en del handledare. Problemet angavs 
vara att man inte får någon ersättning för doktorandkurser, ett enligt vår me-
ning klent argument.

Linköpings tekniska högskola har ett mycket gott förhållande till näringsli-
vet, vilket bland annat den höga graden av externfinansiering indikerar. Fors-
karutbildningen är i hög grad en utbildning för industrin. 

De forskarstuderande som så önskar verkar kunna åka på konferenser. Det 
finns som regel pengar i projekten avsatta för det. Vi hörde vid platsbesöket 
att det anses viktigt att presentera sin forskning vid internationella konferenser 
och symposier. Längre utlandsvistelser verkar däremot inte vara högt priori-
terade. Enligt självvärderingen var det 29 forskarstuderande som vistades vid 
ett utländskt lärosäte i mer än tre månader år 2004.

Kraven på avhandlingen skiftar från miljö till miljö, och näst intill från 
handledare till handledare. Vårt intryck är att ämnesspecialiseringen drivits 
mycket långt vid Linköpings universitet – nästan varje professor har sitt eget 
ämne. Generellt sett uttrycks kraven på avhandlingen genom en allt högre 
grad av självständighet. Vid disputationen ska den forskarstuderande vara en 
självständig forskare. Exakt vad avhandlingen ska innehålla för att bli god-
känd förefaller emellertid inte uppenbart för de forskarstuderande. Många 
forskarstuderande tar ut en licentiatexamen som delmål.

Flera forskarstuderande var intresserade av att undervisa i grundutbild-
ningen, men inte alla hade den möjligheten på grund av allt för få studen-
ter i vissa ämnen. Den höga graden av autonomi märks också när det gäller 
institutionstjänstgöringen. Vi hörde ett visst missnöje vid platsbesöket när 
det gällde fördelningen av undervisningstimmar, som upplevdes som orättvis. 
Det var uppenbarligen så att om handledaren hade mycket undervisning på 
grundutbildningen kunde också dennes forskarstuderande räkna med att få 
många undervisningstimmar. De forskarstuderande var inte heller helt nöjda 
med ersättningen för den tid de lagt ner på undervisningen inklusive förbe-
redelser, då deras ambitioner att bedriva god undervisning är högre än vad 
universitetet betalar för. Bättre rutiner för redovisning och ett tydliggörande 
av vad som kan räknas som institutionstjänstgöring vore bra. Glädjande nog 
hörde vi exempel från en forskningsmiljö att grundutbildningen är nyckeln 
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till en framgångsrik forskarutbildning. Undervisningen anses viktig och inte 
som någon bisyssla. Det gör också att det blir attraktivt att söka forskarutbild-
ningen, och att själv undervisa.

Resultat
Nettostudietiden för doktorander är ca 4,5 år. Genomströmningen har för-
bättrats dramatiskt de senaste åren. Antalet doktorsexamina har stadigt ökat 
fram till nu. Av de 143 doktorer och licentiater som examinerades år 2003 gick 
hälften, 71, till anställningar i näringslivet. Det åskådliggör den förskjutning 
som skett under åren mot att fler och fler går till arbeten i industrin. Målet 
för forskarutbildningen i dag är därför snarare hela produkten i form av den 
färdiga doktorn, än som tidigare forskningsresultaten.

Det finns en universitetsgemensam kurs i ledarskap, och en kurs i entrepre-
nörskap planeras. Det har kommit både patent och företag ur verksamheten. 
Flera forskarstuderande startar egna företag. I och med att arbetsmarknaden 
blivit tuffare ökar också nödvändigheten och intresset för karriärsamtal och 
framtidsplanering. I en del miljöer sker det löpande, exempelvis i samband 
med uppdateringen av de individuella studieplanerna. 

Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att samtliga forskarstuderande ges biträdande handledare
•	 att antagningen till licentiatexamen begränsas
•	 att mallen för de individuella studieplanerna ses över så att den blir an-

vänd av fler i stället, för att som nu, olika format används
•	 att fakultetsledningen följer upp hur de föreskrivna processerna, vilka 

förefaller borga för en god forskarutbildning, används och särskilt att 
samma sak gäller på lärosätets båda campus

•	 att inrätta ett doktorandombud.

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt framhålla det jämställdhetsar-
bete som genomförs med anknytning bland annat till forskarutbildningen. 
De jämställdhetsplaner och utbildningssatsningar i genusfrågor och ledar-
skap som tagits fram och genomförts är viktiga. Lärosätet har också en aktiv 
uppföljning av de forskarstuderande och deras situation som involverar såväl 
enkätundersökningar av typen barometrar, som ”balanserade styrkort” vilka 
innehåller ett antal utvalda nyckeltal.
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Luleå tekniska universitet

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 18 57 75

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 78 188 266

Antal disputerade lärare 2004 30 175 205

 Professorer 2 87 89

Antal dr-examina 2001–2004 22 101 123

Antal lic-examina 2001–2004 44 177 221

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004* 228

 Examensuppdrag 2001–2004** 250

Antal forskarutbildningsämnen 53

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004 51 %

* Uppgiften om antal forskarutbildningsexamina och motsvarande uppdrag gäller för vad som vid Luleå tek-
niska universitet räknas som teknik och inkluderar forskarutbildning inom andra forskningsämnesområden än 
teknikvetenskap.
** Jämför not 5 på sidan 32. För perioden 2005–2008 är uppdraget oförändrat 250 forskarutbildningsexamina.

Förutsättningar
Luleå tekniska universitet (LTU) har forskarutbildning inom de tekniska och 
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena. Tekniska fakultets-
nämnden ansvarar för forskarutbildningen inom tekniskt vetenskapsområde 
inkluderande naturvetenskap och matematik. Det omfattar 66 forskarutbild-
ningsämnen, varav det i september 2005 fanns forskarstuderande i 58. 

Vid lärosätet finns både forskningsämnen och forskarutbildningsämnen. 
Forskningsämnen inrättas av rektorn, med en professor tillika ämnesföreträ-
dare som tillsätts av rektorn. Forskarutbildningsämnen inrättas av fakultets-
nämnden på förslag av prefekten som utser ämnesföreträdare. Forskarutbild-
ningsämnen utan basresurs används i ett av två möjliga skeden. Antingen 
gäller det ett ämne som är på väg att fasas ut och därför inte längre anses be-
höva en basresurs, eller så är det ett ämne som är i ett skede av uppbyggnad. 
Bedömargruppen finner det anmärkningsvärt att ett nytt forskarutbildnings-
ämne inte erhåller en basresurs som möjliggör att en professor tillika ämnes-
företrädare kan rekryteras.

Rekryteringen av forskarstuderande sker i mycket stor utsträckning från 
det egna lärosätets grundutbildning. Antagning sker i huvudsak till licenti-
atexamen. Anledningen anges vara att ingen finansiering sträcker sig över en 
längre period än tre år. Fakultetsnämndens inställning är att finansiering inte 
kan garanteras fram till doktorsexamen inom varje projekt och att licentiat-
examen därmed är den enda möjligheten. Det framkom vid platsbesöket att 
även om antagningen sker till licentiatexamen så är de flesta projekt menade 
att leda till doktorsexamen. Det är dock först nu som effekterna av den om-
fattande licentiatantagningen blir tydliga. Det är angeläget att lärosätet följer 
upp utvecklingen. 
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Luleå tekniska universitet har 12 forskarskolor. De forskarstuderande som 
är anslutna till forskarskolor erbjuds ett särskilt kursutbud och olika former 
av seminarieverksamhet. Flera av forskarskolorna är inte knutna till något en-
skilt ämne eller ämnesområde utan har andra funktioner. Forskarskolan för 
kvinnor syftar till exempel till att stimulera kvinnor att gå forskarutbildning, 
för att på sikt öka antalet kvinnor bland handledare och professorer vid läro-
sätet. Vid lärosätet finns också tvärvetenskapliga så kallade arenor som om-
fattar grund- och forskarutbildning inom ett antal kunskapsområden. Deras 
huvudsakliga uppgift är att ge forskningsöverbyggnad till grundutbildningen 
men har även forskarskolor knutna till sig där forskarutbildningen bedrivs. De 
forskarstuderande som är anslutna till dessa arenor kommer från olika ämnes-
områden som är tänkta att kunna ge skilda perspektiv på ett visst problemom-
råde. Lärosätet har sett forskarskolor som ett sätt att skapa sammanhang för 
de forskarstuderande och som ett sätt att öka kvalitet och genomströmning. 
Det förefaller dock som om de icke ämnesanknutna forskarskolorna ibland 
kan leda till motstridiga krav för de forskarstuderande, till exempel när det 
gäller kurskrav. Samtidigt kan samverkan såsom den inom dessa forskarskolor 
leda till ett mer enhetligt system för forskarutbildningen. Kravnivån kan till 
exempel bli mer lika, och hanteringen av olika styrdokument som de indivi-
duella studieplanerna kan bli likvärdig.

Vid Luleå tekniska universitet finns ett program med så kallade research 
trainees. Det beskrivs som en förforskarskola som vänder sig till grundutbild-
ningsstudenter under det sista året i grundutbildningen. De som blir antagna 
får ett stipendium. Syftet är att de som är intresserade av att eventuellt gå vi-
dare till forskarutbildning ska ges möjlighet att pröva på vad det kan innebära. 
Programmet är ettårigt och innehåller förutom ett avslutande examensarbete 
dessutom särskilda kurser. Det ger handledarna möjlighet att göra en bedöm-
ning av vilka som är lämpliga för en forskarutbildning och skapar därför för-
utsättningar för en bättre rekrytering enligt flera av dem. Bedömargruppen 
ser detta som ett intressant sätt att förbereda för forskarutbildning och för att 
påbörja en anpassning till den så kallade Bolognaöverenskommelsen. Samti-
digt som rekryteringen kan bli säkrare, i meningen att de som påbörjar fors-
karutbildningen bedöms ha bättre förutsättningar att slutföra den, minskar 
möjligheterna för sökande utifrån att komma in. 

Externfinansieringsgraden anses av universitetsledningen som möjlig och 
nödvändig att öka. Det gäller inte minst för att bättre svara upp mot det exa-
minationsuppdrag som universitetet har.

Process
De flesta forskarstuderande har både huvudhandledare och biträdande hand-
ledare. För att vara huvudhandledare efter licentiatexamen krävs docentkom-
petens. Vid lärosätet finns ett meriteringssystem som är kopplat till de fors-
karstuderandes olika faser. Handledarutbildningen är indelad i tre steg. Det 
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första kan följas av alla som har avlagt minst licentiatexamen eller har 100 
poäng i forskarutbildningen. Nästa steg i handledarutbildningen är avsedd 
för docentmeriteringen. För att bli docent finns det också krav på att ha varit 
huvudhandledare till licentiatexamen. Tanken är att den som inte är docent 
ska uppfylla kraven i samband med att den forskarstuderande avlägger licenti-
atexamen. Vederbörande kan då fortsätta som huvudhandledare. På detta sätt 
är handledningen tänkt att utvecklas för mindre erfarna handledare i takt med 
den forskarstuderandes utveckling och behov av mer avancerad handledning. 
Det tredje steget riktar sig till mer erfarna handledare. Det är relativt nytt och 
ges för första gången i sin nya form under vintern 2005/2006. 
 Den centralt anordnade introduktionen har en första dag riktad till alla 
nyanställda och en andra dag riktad till forskarstuderande. De flesta forskar-
studerandes kännedom om och erfarenhet av den skiljer sig åt. De forskarstu-
derande gav intryck av att vara väl integrerade i forskningsmiljön redan som 
studenter. De forskarstuderande som deltar i det ”research trainee”-program 
som berördes ovan får, enligt dem vi träffade vid platsbesöket, en god intro-
duktion.

Individuella studieplaner enligt den lokalt fastställda mallen används enligt 
bedömargruppens intryck i varierande utsträckning och på olika sätt inom 
olika miljöer. Vi mötte representanter för en forskningsmiljö som förefaller ha 
arbetat under mycket lång tid med en processtyrning av forskarutbildningen. 
Vi mötte också representanter för forskningsmiljöer som relativt nyligen har 
börjat arbeta som en enhet. Vi fick intrycket att fakultetsnämndens uppfölj-
ning bör kunna stärkas. Den i självvärderingen aviserade översynen av att de 
individuella studieplanerna verkligen finns och följs upp för alla forskarstu-
derande är högst angelägen. Även i andra frågor kan fakultetsledningen för-
bättra sin uppföljning. Det gäller till exempel omfattningen och arten av in-
stitutionstjänstgöring. Det är viktigt att denna värderas på ett likvärdigt sätt i 
olika forskningsmiljöer och att fördelningen över tid blir rimlig. 

Vid platsbesöket refererades till en diskussion om kursdelens omfattning 
som förts vid lärosätet. De representanter för forskningsmiljöer vi mötte hade 
olika krav på kursernas omfattning och innehåll. De forskarstuderande som 
vid sidan av sin ämnestillhörighet även ingår i en forskarskola möts där av 
10–20 poäng gemensamma moment. Bedömargruppen uppfattar att det kan 
finnas en risk för att den forskarstuderande uppfattar flera och olika krav på 
att genomföra kurser och gemensamma moment. Ett skäl kan vara otydlig-
het mellan vad forskarskolan kräver i form av specifika kurser och vad ämnet 
kräver i form av ämnesfördjupning. En annan anledning kan stå att finna i 
den starka näringslivskoppling som många projekt har. Det kan upplevas som 
problematiskt att hinna läsa de kurser som krävs samtidigt som det finns en 
förväntan på att producera forskningsresultat. Fakultetsledningen påpekar att 
det är den forskarstuderandes handledare och forskarskolans koordinator som 
tillsammans med den forskarstuderande beslutar om utbildningen. Utbudet 
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av kurser uppfattar bedömargruppen som tillfredsställande. Det finns också 
ambitioner att samordna annonseringen av kurser via en webbplats.

Under 2004 var andelen nyantagna forskarstuderande kvinnor inom det 
teknikvetenskapliga området 24 procent vid LTU, och andelen kvinnor inom 
fakultetsnämndens område var 31 procent. Tyvärr har andelen minskat något 
de senaste åren vilket tillskrivs en motsvarande minskning inom den egna ci-
vilingenjörsutbildningen varifrån de flesta rekryteras. Satsningen på ”research 
trainee”-programmet förefaller kunna vara en väg att ändra på denna trend. 
Det är dock angeläget att mer görs för att rekrytera kvinnor som lärare, och 
då särskilt professorer. År 2004 var bara 2 av de 73 professorerna kvinnor. Den 
särskilda forskarskolan för kvinnor kan sannolikt bidra till att motivera de 
kvinnor som redan finns i forskarutbildningen att fortsätta sin karriär inom 
akademin. 

Samtliga forskarstuderande som bedömargruppen mötte och som hade åkt 
på längre utlandsvistelser eller var på väg att göra det, hade en tydlig koppling 
mellan respektive projekt och den miljö de besökt eller tänkte sig besöka. För 
dem som inte kunde se en sådan koppling framstod det inte som särskilt an-
geläget att komma iväg till utländska lärosäten. 

Det framhölls som angeläget av både fakultetsnämnden och lärare eller 
handledare att de forskarstuderande regelbundet presenterar sin forskning på 
internationella konferenser. Bedömargruppens intryck är också att de fors-
karstuderande får det stöd de behöver för att säkra sådant deltagande både 
ekonomiskt och vetenskapligt.

Resultat
Under perioden 2001–2004 avlades 169 doktorsexamina och 264 licentiat-
examina inom teknikvetenskap. Detta innebär totalt 228 forskarutbildnings-
examina och innebär att Luleå tekniska universitet inte nådde uppdraget för 
perioden som var 250 examina. Det finns en medvetenhet hos lärosätets led-
ning om att detta måste förbättras. Uppdraget, som är oförändrat för den 
innevarande perioden, uppfattas som realistiskt. Samtidigt konstateras att för 
att kunna nå målet måste externfinansieringen öka. Nuvarande fakultetsme-
del, och den rekrytering som den samlade ekonomin tillåter, räcker inte för 
att nå målet.

För dem som avlagt examen under 1998–2004 är, enligt uppgift i självvär-
deringen, medianstudietiden knappt 4,5 år netto. Enligt lärosätets egna upp-
gifter har denna kortats under perioden, vilket stöds av de forskarstuderande 
som gav uttryck för att det tydligaste kravet är att bli klar i tid. Det finns 50 
forskarstuderande antagna 1997–98 som ännu 2004 inte tagit ut doktorsexa-
men. Prefekterna har i uppdrag att i samband med uppföljningen av de indi-
viduella studieplanerna uppmärksamma alla forskarstuderande som inte haft 
någon aktivitet efter 2003. 
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Den forskning som görs inom ramen för forskarutbildningen förefaller att 
i omfattande grad ha en tydlig anknytning till näringsliv och industri. Lä-
rosätet betonar i sin självvärdering att forskarutbildningen är inriktad mot 
ingenjörsvetenskap. Industrisamarbetet innebär också att många av de fors-
karstuderande får möjlighet att knyta kontakter som gör dem förberedda för 
yrkesverksamhet efter avlagd examen. 

Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att begränsa den allmänna antagningen till enbart licentiatexamen
•	 att aktivt arbeta för att det ska finnas både kvinnor och män som handle-

dare inom forskarutbildningen
•	 att fakultetsledningen uppmuntras att vidareutveckla sina former för re-

gelbunden uppföljning av forskarutbildningen
•	 att inrätta ett doktorandombud. 

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt framhålla det goda exempel som 
Luleå tekniska universitet utgör i sitt näringslivssamarbete. 
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Lunds universitet

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 35 73 108

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 185 425 610

Antal disputerade lärare 2004 69 311 380

 Professorer 19 137 156

Antal dr-examina 2001–2004 120 296 416

Antal lic-examina 2001–2004 70 216 286

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004* 475

 Examensuppdrag 2001–2004** 440

Antal forskarutbildningsämnen 70

Andel extern finansiering av forskning och forskarutbildning 2004 66 %

* Uppgiften om antal forskarutbildningsexamina och motsvarande uppdrag gäller för LTH i sin helhet och inklu-
derar forskarutbildning inom andra forskningsämnesområden än teknikvetenskap.
** Jämför not 5 på sidan 32. För perioden 2005–2008 är uppdraget 450 forskarutbildningsexamina.

Förutsättningar
Lunds tekniska högskola (LTH) bildades 1961 och utgör den tekniska fakul-
teten vid Lunds universitet. Både rektor och fakultetsledning ser goda möj-
ligheter för samverkan mellan fakulteten och universitetets andra fakulteter. 
Verksamheten utgör på många områden ett viktigt ansikte utåt för Lunds 
universitet och är uppskattad vid lärosätet. 

LTH:s styrelse är det högsta beslutande organet och utgör fakultetsnämnd 
för teknisk fakultet. Den svarar inför Lunds universitets styrelse för uppdrag 
och ansvar för bland annat forskarutbildning inom fakulteten. Forskarutbild-
ningsnämnden är direkt underställd styrelsen. Nämnden bestod hösten 2005 
av nio ledamöter, varav fyra forskarstuderande, samt en representant från de 
tre lokala forskningsnämnderna. Dessa nämnder har ett ansvar för den ve-
tenskapliga kvaliteten inom sina respektive områden, inklusive det som görs 
inom ramen för forskarutbildningen. Områdena omfattar ett antal institutio-
ner per nämnd.

LTH har närmare 1 500 anställda, varav ungefär en tredjedel är forskarstu-
derande. Grundutbildningen, framför allt i form av 14 civilingenjörsprogram, 
omfattar årligen ca 8 000 studenter. En förhållandevis stor del, närmare en 
fjärdedel, av forskarutbildningen utgörs av inriktningar som enligt SCB:s klas-
sifikation inte räknas som teknikvetenskaplig utan hör till naturvetenskap och 
matematik.

Forskarutbildningen vid Lunds tekniska högskola omfattar ett stort antal 
forskarutbildningsämnen. Dess organisation sträcker sig från stora forskar-
grupper med tydliga hierarkier och lätt identifierbara faser i forskarutbild-
ningen till små forskningsmiljöer där ett mindre antal forskarstuderande och 



86

handledare samverkar i en mer spontan process. Det finns en uttalad ambition 
att göra processen i de olika ämnena mer likvärdig med karaktär av mer plan-
lagd utbildning. Bedömargruppen anser utifrån de besökta fördjupningsmil-
jöerna att flera organisatoriska former förefaller kunna fungera väl. 

Det fanns hösten 2005 drygt 70 forskarutbildningsämnen vid LTH, efter 
en process som inleddes för några år sedan som syftade till att minska antalet 
från dåvarande cirka 120 ämnen. Ett skäl till det stora antalet ämnen är att 
det tidigare fanns en koppling mellan professur och forskarutbildningsämne, 
vilket det inte längre gör. Begreppet ämnesföreträdande professor är avskaf-
fat och det yttersta ansvaret för respektive forskarutbildningsämne ligger hos 
respektive prefekt. Det finns enligt LTH:s riktlinjer ett minimikrav på tre 
docentkompetenta inom ett forskarutbildningsämne. Det är enligt bedömar-
gruppens mening positivt att utvecklingen går mot färre ämnen. Särskilt an-
geläget tycks det vara att ämnen med mycket likartat innehåll sammanförs. 

Andelen externfinansiering av forskarutbildningen har ökat från 55 till 
drygt 70 procent under perioden 1998–2004. Detta stora beroende av externa 
finansiärer uppfattas till en del som ett hot eftersom det riskerar att leda till 
svårigheter att upprätthålla en jämn nivå över tid i antagning och exami-
nation. Att en större andel kommer från industrin, statliga verk eller andra 
forskningsbeställare i samhället, har också inneburit en ökad förväntan på att 
forskningen ska vara användbar för dessa intressenter, vilket flera forskarstude-
rande gav uttryck för under platsbesöket. Från fakultetsledningen och av flera 
av lärarna betonas dock att de flesta avnämare har ett stort förtroende för och 
värdesätter ett akademiskt bidrag. Det betonades att det är handledaren och 
andra seniorer som i första hand ska se till att de krav som kan komma från 
externa parter uppfylls, inte den forskarstuderande.

År 2004 antogs knappt 110 nya forskarstuderande, vilket är 35 procent färre 
än 2001. Det har inneburit en minskning av det totala antalet forskarstude-
rande. I september 2005 fanns det drygt 600 med en aktivitet på minst 50 
procent. Under 2004–2005 har Lunds universitet haft ett stort sparbeting som 
även påverkat verksamheten vid LTH. Fakultetsledningen påpekade att det 
lett till avsevärda personalminskningar och en totalt sett minskande verksam-
het, vilket blir än tydligare efter 2008.

Lunds tekniska högskola har en mycket restriktiv hållning vad gäller antag-
ning till licentiatexamen. Denna antagning görs av forskarutbildningsnämn-
den och är inte delegerad till prefekterna, vilken annan antagning till fors-
karutbildning är. Tanken är att den endast ska användas vid projekt där den 
forskarstuderande är anställd av någon annan organisation. Det får inte ske av 
ekonomiska skäl för att institutionen inte klarar av att garantera finansiering 
till doktorsexamen. Endast 8 av de totalt 108 som antogs till forskarutbildning 
under 2004 hade licentiatexamen som slutmål. Den utnyttjas den i varierande 
grad som ett delmoment i forskarutbildningen. I en del miljöer uppfattas det 
vara ett bra tillfälle till summering medan den i andra anses ta tid och kraft 
i en redan pressad process. 
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Det framkom att det finns skilda uppfattningar mellan LTH:s ledning 
å ena sidan och forskningsmiljöerna å andra sidan när det gäller antagning 
till licentiatexamen. Flera av de senare önskar antagning till licentiatexamen 
åberopande finansiella skäl. Andra påpekar att det är märkligt att inte ens de 
statliga forskningsfinansiärerna ger projektmedel som sträcker sig över de fyra 
år en forskarutbildning till doktor ska ta. 

LTH får många sökande med utländsk grundexamen, vilket bidrar till 
ökad mångfald. Representanter för någon fördjupningsmiljö pekade dock på 
svårigheter att bedöma dessa sökande och att kompetens saknas att bedöma 
utländska meriter. I de fall de sökande kommer från lärosäten som grupper vid 
LTH har samarbete med anses det lättare. Bedömningen baseras då i större 
utsträckning på rekommendationer snarare än den sedvanliga förhållandevis 
strikta meritvärderingen. I flera miljöer förekommer att någon av de sökande 
som har utländska stipendier erbjuds projektanställning som ger båda parter 
en möjlighet att utvärdera om en forskarutbildning skulle vara möjlig och in-
tressant. Bedömargruppen förutsätter att de som sedan antas ges möjlighet till 
forskarutbildning på heltid under fyra år och att projektanställningen inte räk-
nas in. Vid platsbesökets diskussioner med såväl ledning, fördjupningsmiljöer 
som doktorandombudet framkom att det vanligen sköts korrekt.

Det flesta forskarstuderande rekryteras till forskarutbildning efter att först 
ha gjort examensarbete på berörd institution och sedan sökt en doktorandan-
ställning som utlysts. Alla doktorandplatser ska enligt universitetets regler 
lysas ut genom anslag och via LTH:s hemsida. Även om vissa tjänster kan 
vara formulerade för en viss person verkar proceduren följas i samtliga forsk-
ningsmiljöer.

Den huvudsakliga finansieringsformen är anställning som doktorand. 
Inom några ämnesområden, främst kemiteknik, förekommer stipendier i viss 
utsträckning. Fakultetsnämnden ska godkänna att stipendiet kan användas 
och kräver att det har en rimlig storlek. Den forskning som berörs är främst 
biståndsrelaterad och situationen uppstår då forskarstuderande med utländsk 
grundexamen har egna medel med sig. Lärosätet är mycket restriktivt med att 
tillåta svenska stipendier trots propåer från t.ex. lokala banker. Utbildnings-
bidrag används inte.

De forskarstuderandes institutionstjänstgöring utgörs till stor del av un-
dervisning inom den omfattande grundutbildningen. Utifrån intervjuerna i 
fördjupningsmiljöerna verkar högskoleförordningens krav på pedagogisk ut-
bildning för samtliga lärare efterlevas. Möjligheten att undervisa är uppskat-
tad eftersom det uppfattas som utvecklande och är meriterande, särskilt för 
dem som vill fortsätta vid universitet eller högskola. I de ämnen som har 
grundläggande kurser under grundutbildningens första år, med det stora an-
tal studenter det innebär, kan dock omfattningen under perioder bli allt för 
stor. Sett över hela forskarutbildningen uppskattar de flesta att det motsvarar 
de maximala 20 procenten. Bedömargruppen vill betona betydelsen av att 
det finns ett system för att följa upp institutionstjänstgöringen. Det är också 
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viktigt att se till att omfattningen inte blir allt för stor ett visst år. De ekono-
miska förutsättningarna som under senare år lett till en minskad antagning 
av forskarstuderande i ämnen med omfattande grundutbildning har medfört 
undervisningsuppdrag som varit allt för stora för berörda forskarstuderande 
ett visst år. Precis som för de seniora forskarna är det viktigt att det finns möj-
lighet till kontinuitet i forskningen. Ett allt för långt avbrott för undervisning 
innebär att en större insats krävs för att komma igång igen. 

Ledningen för LTH värdesätter samarbetet med de forskarstuderande och 
deras representanter som utses av teknologkåren. I forskarutbildningsnämn-
den utgör som tidigare nämnts de forskarstuderande fyra av nio ledamöter. De 
uppfattas av fakultetsledningen också vara mycket drivande och kan påverka 
inriktningen på utvecklingsarbetet. Särskilt har de forskarstuderande medver-
kat till att 1998 års reform har fått genomslag. 

En fakultetsgemensam introduktion till forskarutbildningen erbjuds flera 
gånger per år. Det har förbättrat starten på forskarutbildningen i många forsk-
ningsmiljöer. Introduktionen ges även på engelska vid behov. 

Process
Samtliga forskarstuderande ska enligt fakultetens regelverk ha huvudhandle-
dare och minst en biträdande handledare. I en del miljöer finns även system 
med fadderdoktorander eller mentorer vilka många gånger har eller har haft 
sin verksamhet i industrin. Dessa fyller framför allt en funktion under det in-
ledande skedet eller som en länk till yrkeslivet efter disputationen. 

Endast lärare med docentkompetens eller motsvarande utses till huvud-
handledare. Ett krav om genomgången handledarutbildning finns sedan den 
1 januari 2005 för att bli utsedd till huvudhandledare. Det gäller samtliga 
handledare, det vill säga även dem som har lång erfarenhet och har handlett 
många forskarstuderande. Det är ett omfattande program att genomföra för 
högskolans många handledare. Bedömargruppen är imponerad av den beslut-
samhet som präglar fakultetsledningens hållning. Det faktum att inga dispen-
ser har givits talar för att alla handledare verkligen kommer att beröras. Det 
är vår övertygelse att även de mer erfarna handledarna kan dra nytta av att se 
sin egen handledning i nytt perspektiv. För LTH som helhet innebär denna 
satsning en möjlighet både att sprida goda exempel mellan olika miljöer och 
att närma sig likvärdiga normer för god handledning.

För de forskarstuderande är forskargruppen den starkaste identitetsbäraren. 
En sådan grupp kan vara ganska liten och ett forskarutbildningsämne kan i 
vissa fall rymma flera grupper. I dessa fall tenderar gruppen kring den egna 
handledaren att vara viktigast. Att det tack vara lärosätets storlek ofta finns 
flera grupper som kan komplettera varandra och som den forskarstuderande 
kan ingå i under perioder uppfattas av många som positivt.

Längre utlandsvistelser uppmuntras men det finns inga särskilda satsningar 
på området. I några av miljöerna framfördes synpunkten att en längre ut-
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landsvistelse måste tillföra något i de projekt som den forskarstuderande ar-
betar med normalt och bidra till att avhandlingsarbetet fortskrider. Det finns 
ett begränsat antal sådana möjligheter. Från andra miljöer poängterades att 
forskningen har stark anknytning till svenska förhållanden och att i alla fall 
fältarbetet inte kan genomföras någon annanstans. 

Seminariekulturen varierar i hög grad mellan olika ämnesmiljöer. I miljöer 
med omfattande verksamhet anses det tidsmässiga utrymmet för att etablera 
seminarier begränsat. Andra miljöer eller grupper anses för små för en egen 
seminarieverksamhet. Ett annat skäl som angavs var att de olika grupperna 
är allt för olika för att de forskarstuderande ska anse det meningsfullt och gi-
vande att delta i varandras semiarier. Generellt uppfattas just brist på tid som 
ett skäl till att det är svårt att etablera fungerande seminarier.

Den individuella studieplanen ses av LTH:s ledning som ett centralt in-
strument för att följa och stödja forskarutbildningen. Den betydelse som led-
ningen lägger på denna visar sig i initiativet till den kvalitativa uppföljning av 
de individuella studieplanerna som redovisas i självvärderingen och som visar 
på en del brister i genomförandet av ledningens intentioner. Uppföljningen 
identifierar prefekterna som nyckelpersoner för att de individuella studiepla-
nerna används på ett konstruktivt sätt. Det är särskilt beskrivningen i de in-
dividuella studieplanerna av hur det vetenskapliga arbetet fortskrider, vilka 
moment som är avklarade och vilka som återstår, som inte alltid möjliggör ett 
meningsfullt användande för uppföljning och planering. Kanske finns det ett 
samband med att den mall som finns framtagen inte används av alla. Diskus-
sionerna med de fördjupningsmiljöer bedömargruppen träffade visar på att det 
finns olika sätt att arbeta med och följa upp de individuella studieplanerna. 
Det tvång som kan uppfattas vara kopplat till dessa har i flera fall omsatts till 
en genomtänkt uppföljningsprocess av forskarutbildningen. De individuella 
studieplanerna utgör till exempel grund för utvecklingssamtal i vilka andra 
än bara handledare och forskarstuderande ingår.

Tillgången på kurser vid LTH varierar mycket mellan olika miljöer. En rela-
tivt stor andel utgörs av läskurser där enskilda forskarstuderande eller grupper 
läser en för den egna forskningen relevant samling artiklar eller en bok.

LTH:s ledning har haft en ambition att höja kvaliteten på forskarutbild-
ningens kursdel, både vad gäller innehåll och hur information om tillgängliga 
kurser sprids. LTH-gemensamma kurser utvärderas. Examensbeviset innehål-
ler numera en specifikation över vilka kurser som den forskarstuderande in-
kluderar i sin doktors- eller licentiatexamen. 

Kraven förefaller i flera miljöer vara något otydliga för de forskarstude-
rande. De forskarstuderandes egna föreställningar om vad en avhandling i 
deras ämne bör innehålla har stor betydelse och baseras ofta på en jämförelse 
med tidigare års avhandlingar. Flera anger också att de som tänker sig en fort-
sättning inom akademin är angelägna om att inte göra en sämre och mindre 
omfattande avhandling än de senast publicerade. Detta kan driva upp kraven 
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och lägga nivån för högt och måste inom forskarutbildningsämnet bevakas 
likaledes som en undre kvalitetsnivå garanteras.

De olika institutionerna förefaller ha olika funktioner för att hantera even-
tuella problem under forskarutbildningen som exempelvis i relationen med 
handledaren. I första hand är det prefektens ansvar. På vissa ställen har man 
därutöver en särskild person med ansvar för de forskarstuderande. Centralt 
finns det ett antal studierektorer med möjlighet att ge stöd och vidta åtgärder. 
Dessutom har teknologkåren ett särskilt doktorandombud som för närvarande 
tyvärr är vakant. Dock finns tillgång till det centrala doktorandombudet vid 
Lunds universitet.

Resultat
År 2004 examinerades knappt 190 personer inom forskarutbildningen, varav 
två tredjedelar var doktorsexamina. Det är en tydlig ökning i förhållande till 
2001 då knappt 140 examinerades. Det stämmer väl med ledningens intryck 
av en trend mot allt kortare tid till examen, och kan också förväntas då det 
är först nu som 1998 års reform har kunnat få effekt. Som tidigare nämnts 
minskar forskarutbildningens totala omfattning. Även om lärosätet nu upp-
fyller utbildningsuppdraget för forskarutbildningen, 450 examinerade under 
2005–2008, med god marginal kommer den minskade antagningen leda till 
minskad examination när den slår igenom om tre till fyra år. 

Bedömargruppen noterar samtidigt att det fortfarande finns ett förhållan-
devis stort antal forskarstuderande antagna 1998 som fortfarande är aktiva och 
inne på sitt sjunde år. Även om en stor andel av dessa har haft olika former 
av studieuppehåll är det angeläget att insatser görs så att fler av dem kan nå 
examen.

I stort sett all forskning vid LTH är starkt beroende av externa medel. Re-
presentanter som vi träffade för fördjupningsmiljöerna skilde sig dock åt när 
det gäller i vilken utsträckning de forskarstuderande får medverka i ansök-
ningsskrivande och avrapportering till finansiärer. Bedömargruppen menar 
att det är en viktig erfarenhet oavsett om de forskarstuderande stannar i aka-
demin eller inte efter examen. 

Forskarutbildningen erbjuder också en bra möjlighet att bidra till att de 
forskarstuderande utvecklar en förmåga att hålla i större projekt, samt att både 
leda och samarbeta i en projektgrupp. Trots att de flesta angav forskningsgrup-
pen som sin närmsta tillhörighet föreföll endast en del miljöer utnyttja detta 
för att träna sådana färdigheter.

Flera betonar betydelsen av att de forskarstuderande ges stöd i att bygga upp 
nätverk innan examen som sedan kan utnyttjas både i framtida verksamhet 
och för att hitta intressanta jobb efter examen.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera 
•	 att i det angelägna arbetet att minska antalet forskarutbildningsämnen ta 

hänsyn till relativt sett små forskningsämnen, så att dessa inte marginali-
seras genom att hamna i ett onaturligt sammanhang

•	 att se till att det finns kvinnor och män som handledare i alla miljöer
•	 att genomströmningen för de forskarstuderande som fanns antagna 1998 

följs upp.

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt framhålla fakultetens aktiva ar-
bete med att öka kvaliteten i forskarutbildningen. Genom att inte medge 
antagning utan att kraven på utannonsering av tjänst, genomgången hand-
ledarutbildning och godtagbara ekonomiska villkor är uppfyllda får man ett 
tydligt system. Ett viktigt uttryck för detta är också indragningen av delega-
tionen av antagning till licentiatexamen samt insatserna för att öka kvaliteten 
i kurserna.
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Mälardalens högskola

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 15 20 35

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 42 94 136

Antal disputerade lärare 2004 12 66 78

 Professorer 1 18 19

Antal dr-examina 2001–2004 3 6 9

Antal lic-examina 2001–2004 5 34 39

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004 24

 Examensuppdrag 2001–2004* -

Antal forskarutbildningsämnen 8

Andel extern finansiering av forskning och forskarutbildning 2004 66 %

* Jämför not 5 på sidan 32. Uppdraget var inte formulerat för perioden; för perioden 2005–2008 är uppdra-
get 100 forskarutbildningsexamina.

Förutsättningar
Mälardalens högskola har examensrätt för tekniskt vetenskapsområde sedan 
den 1 januari 2001. Forskarutbildningen inom området är således fortfarande 
i en uppbyggnadsfas och bedrivs för närvarande inom åtta ämnen. Avgörande 
för vilka ämnen som väljs är forskningsstrategin och dess inriktning mot indu-
stri och näringsliv i regionen. Just kontakten med, och förankringen i, lokala 
intressen betonades under platsbesöket. Med nuvarande förutsättningar ser 
högskoleledningen möjligheter att utveckla starka forskningsmiljöer inom fem 
områden inkluderande såväl forskning som master- och forskarutbildning.

Fakulteten har byggt upp en tydlig organisation för forskarutbildningen. 
En viktig funktion har den centralt placerade studierektorn för forskarut-
bildningen som har ett övergripande ansvar för utveckling, samordning och 
kvalitetsarbete inom forskarutbildningen vid hela lärosätet. Det finns en stu-
dierektor för forskarutbildningen inom varje ämne med motsvarande ansvar 
inom det egna området. Alla fördjupningsmiljöer förefaller inte dela synen på 
denna funktions betydelse och det återstår en del att göra för att få detta att 
fungera lika bra som på den centrala nivån.

En framgångsrik rekrytering till den egna grundutbildningen inom det tek-
niska området har varit avgörande för uppbyggnaden av forskarutbildningen. 
Intresset för grundutbildningens inriktningar har dock minskat, vilket på 
längre sikt kan påverka förutsättningarna för forskarutbildningen. En åtgärd 
som lärosätet vidtagit för att locka fler grundutbildningsstudenter är att för-
ändra strukturen för grundutbildning så att studenterna ges fler valmöjlighe-
ter.

Lärosätet är starkt beroende av extern finansiering. De framhåller själva att 
fakultetsanslaget är litet i jämförelse med andra lärosäten. Från 2001 till 2004 
har andelen externfinansiering ökat från 50 till 66 procent.



�4

Antagningen till forskarutbildningen minskade mellan 2001 och 2004. 
Samtidigt var Mälardalens högskola det lärosäte som antog flest forskarstu-
derande efter de fem största under 2004. Till en del kan nedgången förklaras 
med att lärosätet antog särskilt många i det uppbyggnadsskede som det be-
fann sig i under 2000-talets första år. Det visar samtidigt på ett starkt bero-
ende av den externa finansieringen. Fakultetsledningen uppgav dock ingen 
oro inför att klara av det examinationsuppdrag som är formulerat för perio-
den 2005–2008.

Knappt var fjärde som antogs till forskarutbildningen 2004 antogs till li-
centiatexamen. Det finns en policy om att inte anta till licentiatexamen av fi-
nansiella skäl, således sker innan antagning en diskussion med handledare och 
forskarstuderande för att alla ska vara överens om vad som gäller. Orsaken till 
det relativt höga antalet är främst att lärosätet har många industridoktorander 
vilka har som mål att avlägga licentiatexamen och inte att disputera. De som 
inte varit industridoktorander har enligt fakulteten efter avlagd licentiatexa-
men kunnat fortsätta till doktorsexamen.

Forskarutbildning inom det tekniska området bedrivs i Eskilstuna inom 
två områden, medan övrig verksamhet finns i Västerås. De forskarstuderande 
har alla sin huvudsakliga verksamhet på en ort och förefaller inte påverkas av 
högskolans uppdelning på två campus. Den grundutbildning som de forskar-
studerande undervisar i, inom ramen för sin institutionstjänstgöring, finns 
också där de själva är. Samtliga anställda och studenter vid lärosätet har också 
fria resor på tåg i regionen vilket underlättar deltagande i till exempel gemen-
samma doktorandkurser.

Process
Varje forskarstuderande ska enligt fakultetens riktlinjer ha en huvudhand-
ledare och en eller flera biträdande handledare. Ingen huvudhandledare ska 
enligt riktlinjerna handleda fler än sju forskarstuderande. Strävan är att skapa 
handledargrupper som tar ett gemensamt ansvar för de forskarstuderande 
i varje forskarutbildningsämne. Fakulteten har en riktlinje om 100 timmar 
handledning per forskarstuderande och år vilka fördelas mellan samtliga i 
handledargruppen. Andelen kvinnor bland handledarna är låg.

Fakulteten har byggt upp en tydlig struktur för de individuella studiepla-
nerna. Med hjälp av ett webbaserat system kan den centrala studierektorn för 
forskarutbildningen följa upp att alla verkligen skapar och uppdaterar dessa 
studieplaner, och att de därmed görs till levande dokument. I systemet är 
inbyggt automatik med påminnelser per e-post om något saknas. Eventu-
ellt slarv från enskilda handledares sida tolereras inte. Ett tydligt krav för de 
forskarstuderande är att bli färdiga inom utsatt tid, vilket underlättas av den 
effektiva uppföljningen av de individuella studieplanerna. Bedömargruppen 
vill också särskilt framhålla som ett gott exempel att det till systemet hör per-
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sonliga utvecklingsplaner för varje handledare som specificerar på vilket sätt 
handledningen bör utvecklas.

Handledarutbildning betonas av fakulteten som något viktigt för samtliga 
handledare. Det finns en idé om att handledning ska utvecklas i en processori-
enterad individuell utbildning som i vissa delar även involverar den forskarstu-
derande. I ett samarbete med andra lärosäten i regionen ges en gemensam kurs 
som består av tre delar som kan ingå i den individuella handledarutvecklingen. 
Det är ett ambitiöst system som förefaller vara väl organiserat. Attityden till 
det var dock något olika i de miljöer bedömargruppen träffade. Bedömargrup-
pen förordar att samtliga handledare involveras och det är därför angeläget att 
uppföljningen skärps. 

Systemet med handledarkollegier betonar forskningsgruppens betydelse. Av 
de forskarstuderande som bedömargruppen träffade vid platsbesöket betonade 
de flesta att de kände sig tillhöra en gemenskap bestående inte bara av andra 
forskarstuderande utan även av handledare och andra forskare. Till det bidrar 
säkert den öppna atmosfär som gör att handledarkollegierna i en del fall inte 
bara består av handledarna, utan att även forskarstuderande deltar. Här vill 
bedömargruppen betona att det kan finnas skäl till att avgränsa ett handle-
darkollegium till att enbart omfatta handledarna. Exempel på det är behov av 
att diskutera frågeställningar och problem som har med uppgiften att vägleda 
en forskarstuderande att göra.

Samverkan med näringslivet sker bland annat genom industridoktorander: 
tre av tio forskarstuderande bedriver utbildningen på detta sätt. Även adjung-
erade professorer, vilka normalt har 20 procent på högskolan och resten på 
företaget, är många och viktiga för denna samverkan. De flesta forskarstude-
rande som har anställning på högskolan har dessutom en, eller ibland flera, bi-
trädande handledare i näringslivet. Det finns en tydlig strategi för arbetet med 
att skapa kontakter med näringsliv och omgivande samhälle. Förutom den 
självklara samarbetspartnern ABB skapar man nätverk med mindre företag i 
vissa sektorer. Även om inte varje part kan finansiera en doktorandanställning 
kan bidrag från flera aktörer tillsammans räcka. Bedömargruppen vill också 
gärna framhålla att näringsliv och kommun givits plats i fakultetsnämnden 
vilket sannolikt bidrar till att säkra samarbetet.

Avtal med industridoktoranderna är något som fakulteten för närvarande 
arbetar med att få mer likvärdigt, eftersom det har sett olika ut. Ambitionen är 
att avtalen ska reglera såväl ekonomiska villkor, som hur kurser ska komma in 
och hur handledningen ska organiseras. För att klara omstruktureringar inom 
företagen är avtalen inriktade på att vara ramavtal. Fakulteten tycker sig också 
ha funnit en fruktbar strategi i det att den riktar in sig på de nyckelpersoner i 
företagen vars roll inte ändras så mycket i samband med omorganisationer. 

Få forskarstuderande åker utomlands för längre perioder. Fakulteten har 
ambitionen att fler ska göra det och anser att det finns stöd i organisationen 
för det. Bedömargruppen uppfattar det som om det är upp till varje ämnes-
miljö och att det varierar hur mycket det utnyttjas. I ämnesmiljöerna uppfat-
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tas det ibland också svårt att kombinera detta med den starka tidspress som 
finns i projekten.

De flesta forskarstuderande som bedömargruppen träffade såg möjligheten 
att få undervisa som mycket värdefull. Institutionstjänstgöringens omfattning 
har dock ökat för många. Bedömargruppens intryck är att det finns behov av 
ett system för uppföljning av hur omfattande institutionstjänstgöringen blir så 
att den inte inkräktar på den forskarstuderandes övriga uppgifter.

Seminarieverksamheten varierar mellan olika forskningsmiljöer. Det före-
faller finnas många möjligheter till möten men det är inte så organiserat och 
sker inte regelbundet. En del miljöer har två obligatoriska presentationstill-
fällen för de forskarstuderande, ett inför licentiatuppsatsens och ett inför av-
handlingens färdigställande. De forskarstuderande uppmuntras generellt att 
åka på konferenser och inför dessa ges provpresentationer för avdelningen el-
ler motsvarande.

Förutom studierektorer på varje institution och den omnämnda centrala 
studierektorn finns ett doktorandombud. Det är en forskarstuderande som 
innehar posten på 20 % av sin tid, det vill säga hela sin institutionstjänstgö-
ring. Även om det kan vara mer fördelaktigt med en mer senior person visar 
initiativet att de forskarstuderandes situation är något som fakulteten verkli-
gen bryr sig om.

Resultat
I och med att forskarutbildningen i teknikvetenskap vid Mälardalens högskola 
bara bedrivits i egen regi sedan 2001 är antalet forskarutbildningsexamina 
ännu begränsat. En tydlig ökning skedde under 2005 då 12 disputerade och 
nästan dubbelt så många avlade licentiatexamen. Antalet är också för litet för 
att det ska vara meningsfullt att diskutera studietider för de forskarstuderande. 
Att antalet examina nu börjar öka visar dock att forskarutbildningen i huvud-
sak bedrivs på ett sätt som gör att de studerande blir klara inom utsatt tid.

Den starka betoningen på näringslivssamverkan som präglar lärosätets fors-
karutbildning innebär att den forskarstuderande ges många möjligheter att 
förbereda sig för yrkesverksamhet utanför högskolan. De flesta av dem som 
tagit examen återfinns i dag också på företag i regionen.

Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att den aktiva processen med de individuella studieplanerna bibehålls
•	 att ett ordentligt kursutbud erbjuds i samtliga områden
•	 att man säkerställer att avtal finns för samtliga industridoktorander
•	 att antalet kvinnor bland handledarna ökar.
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Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt lyfta fram det nära samarbetet 
med regionens näringsliv som är imponerande och utifrån vad bedömargrup-
pen sett förefaller vara fruktbart för båda parter. Vi vill också framhålla den 
positiva effekt som den centrala studierektorn för forskarutbildningen har för 
att driva utbildningen framåt. De processer som skapats inkluderar ett kraft-
fullt system för uppföljning av de individuella studieplanerna som även inne-
fattar utvecklingsplaner för handledarna.
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Umeå universitet

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 2 7 9

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 11 42 53

Antal disputerade lärare 2004 18 40 58

 Professorer 0 8 8

Antal dr-examina 2001–2004 3 6 9

Antal lic-examina 2001–2004 2 4 6

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004 -

 Examensuppdrag 2001–2004* -

Antal forskarutbildningsämnen 9

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004 45 %

* Jämför not 5 på sidan 32. Uppdraget är inte formulerat separat för naturvetenskap och teknik från stats-
makten, och finns ej heller formulerat på lärosätet.

Förutsättningar
I dagsläget finns det ett femtiotal forskarstuderande inom nio teknikveten-
skapliga forskarutbildningsämnen vid Umeå universitet. Den befintliga äm-
nessammansättningen är i hög grad sprungen ur den naturvetenskapliga 
kompetensen som finns vid universitet. Den lokala profilen beskrivs som tek-
nikvetenskap på naturvetenskaplig grund. Det vägvalet har varit naturligt 
dels eftersom naturvetenskapen i Umeå, liksom medicinen, länge har varit 
framgångsrik, dels för att man vill undvika att bygga upp verksamheter inom 
områden som är starka vid Luleå tekniska universitet. Förutom de ämnen som 
vuxit fram ur naturvetenskap har det gjorts särskilda satsningar på signalbe-
handling, energiteknik och reglerteknik. Inför framtiden vill man satsa på 
de två sistnämnda områdena samt bioteknik, process- och miljöteknik samt 
informationsteknologi.

Teknikvetenskapen spelar en viktig roll för att universitetet ska kunna vara 
komplett, enligt rektorn. Det finns också goda möjligheter att teknikveten-
skaplig forskning ökar på sikt. Det har märkts en större efterfrågan i grund-
utbildningen jämfört med naturvetenskapen, och det tycks vara en större ef-
terfrågan på civilingenjörer på arbetsmarknaden. 

Vi har fått intryck av en starkt decentraliserad organisation, där mycket är 
delegerat till institutionsnivån. Det finns en studierektor för forskarutbild-
ningen på institutionsnivå som bland annat har ansvar för att de individuella 
studieplanerna uppdateras och lämnas in. Forskarutbildningskommittén ska 
enligt uppgift granska detta särskilt under det kommande året, eftersom am-
bitionsnivån på institutionsnivå är skiftande. I vissa miljöer förefaller inte stu-
dieplanen användas som det aktiva styrdokument det är tänkt att vara. 

Det finns tre doktorandhandläggare att vända sig till: en på studentkåren, 
en på fakulteten och en centralt på universitetet. De har mellan 20 och 50 pro-
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cents tjänstgöring i den rollen. De mest angelägna frågorna som fördes fram 
från den centrala doktorandhandläggaren vid platsbesöket var karriärfrågorna, 
och att förmå fler kvinnor att stanna i akademin. I självvärderingen anges att 
doktorandhandläggaren vid fakulteten hanterar psykosociala frågor och hand-
ledarbyten. Detta kan också hanteras av de två övriga handläggarna.

Den externa finansieringen är jämförelsevis liten: cirka 45 procent under 
2004. Här finns en utvecklingspotential. Från centralt håll på universitetet 
håller man på att bygga upp bättre kompetens när det gäller EU- ansökningar. 
I övrigt ligger ansvaret att attrahera mer pengar hos de respektive forskargrup-
perna. Fakultetsmedlen fördelas till individer och inte till områden. Varje 
forskare kan söka forskningsmedel internt. Detta är en strategi för att få mest 
valuta för pengarna, och samtidigt ett sätt att underlätta för yngre forskare att 
söka och få forskningspengar. Fakultetsmedlen är i övrigt kopplade till exa-
minationen av doktorer och till hur framgångsrik man varit i sökandet efter 
externa anslag. Vissa anslagsgivare, som Vetenskapsrådet, väger då tyngre vid 
bedömningen.

Rekryteringen tycks ske genom en blandning av utlysningar och andra, 
mer informella, former. Enligt uppgift är det fakultetens regel att alla tjänster 
ska utannonseras. Vi har dock intryck av en tämligen hög internrekrytering, 
antingen via examensarbeten eller genom att studerande helt enkelt visat in-
tresse för forskning, och då antagits om meriterna befunnits tillräckliga och 
det har funnits ekonomiska förutsättningar. Olika skäl till att man valt fors-
karutbildning angavs i fördjupningsmiljöerna. För en del var det ett aktivt 
karriärval, medan det för andra snarare var ett sätt att undvika arbetslöshet 
eller att hålla sig kvar i staden.

Antagning till licentiatexamen delegeras inte till institutionsnivå. Det an-
svaret ligger på fakultetsnämnden, som har varit mycket återhållsam med att 
göra sådana antagningar, vilket vi tycker är positivt. Detta har enligt uppgift 
inte heller mött några problem på institutionerna. Antagningen med doktors-
examen som mål sker på institutionsnivå. 

I självvärderingen beskrivs planer för hur man ska komma till rätta med den 
sneda könsfördelningen. Det finns ett mentorprogram för kvinnliga doktoran-
der i vilket de tilldelas en mentor från näringslivet eller annan organisation. 
Det anordnas också tjejhelger (för grundutbildningsstudenter) för att öka in-
tresset. Sist men inte minst har det byggts in ett belöningssystem för att få fler 
kvinnor in i och genom forskarutbildningen. En doktorsexamen som avläggs 
av en kvinna betyder fler ”poäng” än en av en man, vilket i sin tur påverkar 
den interna fördelningen av fakultetsmedel. 

Introduktionen till forskarutbildningen sker centralt på universitetet, på 
både svenska och engelska. Därutöver sker introduktionen vid varje institu-
tion. 

Det förekommer flera olika finansieringsformer. Den form man erbjuds be-
ror, hörde vi vid platsbesöket, i hög grad på söktryck och arbetsmarknaden i 
övrigt. I branscher med god tillgång till andra erbjudanden är det anställning 
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som gäller medan det för andra kan handla om såväl stipendier som utbild-
ningsbidrag. Stipendier ges företrädesvis till utländska doktorander men även 
som inledande finansieringsform i vissa forskningsmiljöer. Vi hörde från nå-
gon fördjupningsmiljö att stipendier blivit lösningen när de externa anslagen 
minskat. Minskade forskningsanslag har således inneburit sämre villkor för 
doktoranderna snarare än färre forskarstuderande. 

Doktorandinflytandet verkar fullgott: minst en representant i alla organ 
och studentkåren har tre platser i universitetsstyrelsen. Det är dock inte givet 
att någon av dem är doktorand, det avgör studentkåren. Doktorandengage-
mang ersätts genom prolongering av tjänsten eller nedsatt institutionstjänst-
göring.

Process
Handledningen synes i stort sett fungera tillfredsställande. Flera av de fors-
karstuderande vittnade om tät och regelbunden kontakt med någon av sina 
handledare. Det finns inget krav på biträdande handledare, men det är en-
ligt uppgift sällsynt att doktoranderna inte har åtminstone två seniora fors-
kare med handledningsansvar. I vissa miljöer har man också referensgrupper 
(seniora forskare som ej har handledaransvar för doktoranden ifråga), hand-
ledargrupper och handledarkollegier för att bygga upp ett större nätverk. Hu-
vudhandledaren ska i regel vara docentkompetent. I vissa undantagsfall tillåter 
man en huvudhandledare med lägre formell kompetens. Då måste dock den 
biträdande handledaren vara minst docent. 

Det finns en central handledarkurs vid universitetet. Vid flera andra fa-
kulteter är den obligatorisk, men inte vid den teknisk-naturvetenskapliga fa-
kulteten. Utbildningen verkar vara uppskattad, men är underdimensionerad 
i förhållande till söktrycket. Universitetspedagogiskt centrum ansvarar för 
kurserna och engagerar ett antal seniora handledare för deras genomförande. 
Utbildningen innehåller bland annat formella aspekter av forskarutbildningen 
samt samtal, erfarenhetsutbyte och rollspel. Vid platsbesöket efterlystes hand-
ledarutbildning på engelska, eftersom många handledare inte är svensksprå-
kiga. Det förefaller som ett rimligt krav. Handledarutbildningen är ett start-
paket och det finns ett större projekt kallat HandUm för fortsatta diskussioner 
om forskarhandledning. 

Kursdelens omfång i forskarutbildningen varierar betydligt även inom in-
stitutionerna. I vissa ämnen, enligt uppgift de med anknytning till mer till-
lämpade områden, är kursdelen endast 20 poäng, medan man i andra måste ta 
minst 60 poäng. Det finns få fakultetsgemensamma kurser. Vilka kurser som 
är obligatoriska är också upp till varje forskarutbildningsämne. En del kurser 
läses vid andra lärosäten. De forskarstuderande har drivit att den grundläg-
gande kursen i högskolepedagogik ska bli obligatorisk. Det visade sig finnas 
ett stort tryck på att få gå kursen. Vid platsbesöket framfördes att det ibland 
uppstod byråkratiska hinder, som vilken enhet som ska betala för kursdelta-
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gandet, vilket kunde medföra att forskarstuderande inte fick möjlighet att gå 
den. I vissa miljöer är det mycket föreläsningskurser medan andra enbart har 
läskurser.

Vårt intryck är att det finns en väl utbyggd seminarieverksamhet. I flera 
forskningsmiljöer har man seminarier varje eller varannan vecka. 

Vid platsbesöket framhölls att det regionala näringslivet är begränsat. Indu-
strikontakter har olika stor omfattning och betydelse i de olika miljöerna som 
besöktes. Vissa miljöer, med forskning inom skog och trä, har mycket goda 
kontakter med industrin. Det finns kurser i entreprenörskap vid Uminova, 
som syftar till att hjälpa forskare att kommersialisera sina resultat. Det anord-
nas också företagsdagar. Antalet industridoktorander har dock varit litet.

Det tycks som om studenterna är mer medvetna nu än tidigare om vikten 
av att resa utomlands. Antalet utresande studenter har enligt uppgifter vid 
platsbesöket ökat de senaste åren. Det torde mest gälla kortare vistelser, efter-
som antalet som rest ut på minst tre månader har varit konstant: 14 stycken 
2001 och lika många 2004. Centralt på universitetet finns sedan länge ett 
samarbetsavtal med UCLA Berkeley, USA. Vissa av forskningsmiljöerna har, 
framkom det vid platsbesöket, ett omfattande samarbete med motsvarande 
grupper i Japan, Australien och USA.

Resultat
Under perioden 2001–2004 utfärdades 181 examina vid teknisk-naturveten-
skaplig fakultet, vilket överträffade målet på 140 examina. Genomströmningen 
är i genomsnitt elva terminer, men har skiftat betydligt mellan olika ämnen. 

Det finns tecken på en mättad arbetsmarknad, framförallt inom bioteknik. 
Arbetsmarknadssituationen för teknikvetenskapliga forskarutbildade ställdes 
av flera vid platsbesöket mot situationen för naturvetarna. I den jämförelsen 
ser fortfarande framtidsutsikterna goda ut för tekniska doktorer. Det görs inte 
någon systematisk uppföljning av dem som disputerar. Enligt SCB:s statistik 
arbetar ungefär 50 procent inom universitet och högskolor (siffran gäller hela 
fakulteten).

Mentorsystemet för kvinnliga forskarstuderande är ett sätt att förbereda för 
den framtida yrkeskarriären. Ett annat är att de kurser i entreprenörskap och 
projektledning som erbjuds antingen via Uminova eller i de enskilda miljö-
erna. Vissa av forskningsmiljöerna arbetar mycket nära industrin, vilket bland 
annat har resulterat i spin-off-företag. 



103

Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att fakultetsledningen och lärosätet utvecklar en tydlig strategi för tek-

nikvetenskapen och tydliggör dess roll vid Umeå universitet
•	 att en långsiktig strategi för samverkan med näringslivet utvecklas
•	 att ett obligatorium om minst en biträdande handledare införs
•	 att andelen kvinnor bland handledarna ökar
•	 att anställningsvillkoren stärks och att doktorandanställning från första 

dagen blir huvudalternativet.

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt lyfta fram att lärosätet dragit in 
delegationen av antagningen till licentiatexamen till fakultetsnivå och utnytt-
jar möjligheten synnerligen restriktivt. Lärosätet har dessutom skapat ett gott 
stöd för de forskarstuderande i de doktorandhandläggare som inrättats på 
flera nivåer.
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Uppsala universitet

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 10 13 23

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 24 100 124

Antal disputerade lärare 2004 16 75 91

 Professorer 0 24 24

Antal dr-examina 2001–2004 12 57 69

Antal lic-examina 2001–2004 12 35 47

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004* -

 Examensuppdrag 2001–2004 -

Antal forskarutbildningsämnen 14

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004 63 %

* Jämför not 5 på sidan 32. Uppdraget är inte formulerat separat för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Förutsättningar
Forskarutbildningen inom det teknikvetenskapliga området sker vid Uppsala 
universitet inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Verksamheten inom de 
två vetenskapsområdena teknik och naturvetenskap är till stora delar inte-
grerad, och lärosätets uppdrag för forskarutbildning är gemensamt för de två 
områdena. I denna utvärdering ingår den forskarutbildning som finns vid den 
tekniska sektionen, dvs. institutionen för teknikvetenskaper. Annan forskar-
utbildning med teknisk inriktning bedrivs till exempel vid de biologiska (bio-
teknik), kemiska (kemiteknik) eller datavetenskapliga sektionerna.11

Forskningen och forskarutbildningen inom det teknikvetenskapliga områ-
det betonar kopplingen mellan naturvetenskap och teknik. Vid institutionen 
för teknikvetenskaper finns ett femtontal forskarutbildningsämnen. För varje 
forskarutbildningsämne finns en forskarutbildningsansvarig professor utsedd 
av fakultetsnämnden. Denna roll infördes i samband med befordringsrefor-
men och ska tydliggöra vem som har kvalitetsansvaret för ämnet. I uppdraget 
ingår också viss delegation kring antagning, examination och individuella 
studieplaner. Prefekten ansvarar för antagning till forskarutbildning, utom 
för antagning till licentiatexamen då beslut tas av fakultetsnämndens arbets-
utskott. 

Antalet antagna i de aktuella ämnena har varit relativt konstant under peri-
oden 1998 till 2004, med ca 25 personer per år. De variationer som förekommit 
kan knytas till etablering av nya ämnen eller till att en forskarskolas verksam-
het har avslutats. En markant nedgång kan dock noteras för 2005 då endast 
sex forskarstuderande antogs under första halvåret. Fakultetsledningen förut-
spår en minskad omfattning på forskarutbildningen under den kommande 
sexårsperioden. En anledning är att de uppfattar en trend hos finansiärerna 

11. Denna har ingått i utvärderingarna av biologi, kemi respektive datalogi.
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som går mot ökat stöd till postdoc-tjänster och andra seniora tjänster. Ett an-
nat skäl till minskad antagning är att de anser att en tidigare överproduktion 
av doktorer inom fakulteten har lett till en urholkning av det interna studie-
stödet per doktorand.

De ekonomiska förutsättningarna uttryckta i lönemedel för forskarutbild-
ning vid institutionen för teknikvetenskaper uppgår till omkring 34 mkr. Sett 
över den senaste sexårsperioden är det en ökning med 75 procent. Externa 
medel svarar för 63 procent.

Institutionen har genom att införa ett beredningsförfarande sökt skapa en 
öppen process för antagningen. Resultatet av beredningen, som genomförs av 
forskarutbildningsstudierektorn, föredras för ett beredningsutskott som i sin 
tur utgör en förberedande instans till institutionsmötena. Vid föredragningen 
presenterar också huvudhandledaren kort projektet och beskriver dess finan-
siering. Prefekten fattar sedan beslut på inrådan från utskottet. 

De som blir antagna till forskarutbildningen har i de flesta fall en tidigare 
anknytning till verksamheten vid Uppsala universitet, framför allt genom att 
de gjort sina examensarbeten vid någon av institutionens avdelningar eller på 
företag som har samarbete med en avdelning. Utlysningar av doktorandan-
ställningar görs inte generellt även om de ofta publiceras på Internet och på 
anslagstavlor på Ångströmlaboratoriet. 

Den teknikvetenskapliga forskarutbildningen bedrivs numera fysiskt sam-
manhållet i en ny stor byggnad och förutsättningarna när det gäller lokaler 
och utrustning är mycket goda. 

Fakulteten är mycket restriktiv med antagning till licentiatexamen, vilket 
bedömargruppen anser är bra. Under 2002–2004 har endast fyra antagits till 
denna examen. Samtidigt uppfattar vi att det finns en önskan på avdelning-
arna att hållningen skulle vara mindre restriktiv. Fakultetsledningens inställ-
ning, som bland annat grundar sig i att de vill undvika att skapa ett tvåstegs-
system till doktorsexamen framstår dock som bestämd, vilket är positivt.

För industridoktoranderna gäller enligt fakulteten samma förutsättningar 
som för andra forskarstuderande. För att reglera deras situation kräver Upp-
sala universitet ett avtal med den organisation eller företag där industridokto-
randen har sin anställning. Det förtjänar att påpekas att fakulteten kräver en 
”fullgod ekonomisk plan för hela studieperioden” för alla forskarstuderande.

Det finns ett flertal olika funktioner för de forskarstuderande, till exempel 
handledare, personalsamordnare, studierektor för forskarutbildning, prefekt 
och forskningsprogramansvarig, vilkas roller liksom inbördes ansvarsfördel-
ning förefaller något otydliga. För den forskarstuderande framstår handleda-
ren och i förekommande fall den grupp som finns kring denna eller denne 
som den viktigaste.

Verksamheten är mansdominerad med få kvinnliga handledare. Fakulteten 
säger sig sträva efter att locka flera kvinnor, men att det inte är lätt då basen att 
rekrytera från är liten. Flera gav uttryck för att det effektivaste medlet för att 
få till en förändring är att involvera pengar. Det har skapats konkreta projekt 
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för att på olika sätt öka antalet kvinnor. Uppsala universitets jämställdhetsråd 
arbetar aktivt med att påverka olika tilldelningssystem så att de inriktas mot 
att gynna dem som lyckas rekrytera kvinnor. 

Det allra flesta forskarstuderande har anställning som doktorand, eller har 
anställning i företag i de fall de är industridoktorander. Fakulteten betonar 
betydelsen av anställning och är stark motståndare till stipendier. Dock fö-
rekommer stipendier som finansieringsform för personer som kommer från 
andra länder och som har ett stipendium med sig från hemlandet. För gäst-
forskare finns ett kompletterande försäkringssystem som det vore rimligt att 
utnyttja även för forskarstuderande. Fakulteten medger att det har förekommit 
så kallade skuggdoktorander men hävdar att det är mycket svårt att veta när 
det förekommer, ibland även efteråt, eftersom ingen part är intresserad av att 
det upptäcks. Det viktigaste verktyget för att hindra förekomsten av skugg-
doktorander är via medelstilldelning. En regel om minsta tid för forskarutbild-
ning har därför införts. Den innebär att den fakultetstilldelning som tillfaller 
institutionen efter disputation uteblir om tiden från antagning till examen är 
kortare än 18 månader och halveras om tiden är 18–42 månader.

Process
Alla forskarstuderande ska enligt den allmänna studieplanen vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten ha en huvudhandledare som är anställd vid eller 
adjungerad till universitetet. Minst en biträdande handledare ska utses om det 
inte finns synnerliga skäl. En av handledarna ska vara docentkompetent. Av 
de forskarstuderande som bedömargruppen träffade hade de flesta två hand-
ledare. Handledningens utformning är mycket personberoende och varierar 
mellan och inom avdelningarna.

Uppsala universitet erbjuder både en grund- och en fortsättningskurs för 
handledare. Det förefaller dock som om bara ett fåtal av handledarna har ut-
nyttjat möjligheten till sådan handledarutbildning. Det är framför allt de som 
är mer erfarna som anser att de inte behöver delta, och fakulteten förefaller inte 
ha eller vilja använda några påtryckningsmedel för att ändra på detta.

Introduktionen av nya forskarstuderande har förbättrats under senare år, 
enligt de forskarstuderande som bedömargruppen träffade. Deras egna erfa-
renheter är att introduktionen varit individuell och att den byggde på kon-
takten med handledaren och forskningsgruppen och äldre forskarstuderande. 
Från och med 2005 erbjuder fakulteten en femdagars introduktionskurs för 
alla nyantagna forskarstuderande.

Seminarier bedrivs främst på forskargruppsnivå där regelbundna möten 
som både omfattar praktiska frågor och presentation av pågående forskning 
är vanligt.

De individuella studieplanerna har enligt bedömargruppens uppfattning 
inte någon stark och tydlig funktion vid fakulteten. Det finns exempel på 
att de används aktivt som en gemensam utgångspunkt för handledare och 
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forskarstuderande i att driva forskarutbildningen framåt. Andra exempel pe-
kar på att de individuella studieplanerna i vissa miljöer inte blir annat än ren 
formalia som avhandlas för att det måste ske. Riktlinjerna är dock klara från 
fakulteten att planerna ska uppdateras regelbundet. Ansvaret för hanteringen 
är delegerat till prefekten, och fakultetens uppföljning av att det sker förefaller 
inte vara tillräcklig. Fakulteten framhåller också i självvärderingen att detta 
är ett område som kan stärkas. De forskarstuderande ger uttryck för att just 
den långsiktiga planeringen som enligt bedömargruppens uppfattning är ett 
viktigt syfte med de individuella studieplanerna kan och bör förbättras. 

Kursutbudet varierar mycket mellan olika ämnesområden. Flera uttrycker 
brist på kurser inom ämnet, samtidigt som studieplanen föreskriver förhållan-
devis många poäng. Till en del beror det på att antalet forskarstuderande, och 
därmed antalet som kan vara intresserade av en viss kurs, är förhållandevis litet 
inom respektive avdelning. Bedömargruppen vill framhålla att ett tydligare 
stöd från fakulteten för kursutveckling skulle kunna gynna en mer aktiv kurs-
verksamhet som bättre tar till vara det kunnande som finns vid fakulteten.

De forskarstuderande har möjlighet till representation i de beslutande organ 
som formellt påverkar forskarutbildningen. De uppfattar dock att det tydli-
gaste inflytandet finns på avdelningsnivå där insynen också är störst. På in-
stitutionsnivå anser de att det är svårt att genomdriva förändringar. Det finns 
enligt dem en stor acceptans för tradition, vilket gör det svårt att förändra 
inställningen angående till exempel handledningens eller de individuella stu-
dieplanernas betydelse. Det förtjänar att framhållas att institutionen sedan 
2003 årligen genomfört en undersökning bland doktorander och handledare 
om deras uppfattningar om forskarutbildningen.

Andelen institutionstjänstgöring för forskarstuderande inom de ämnen som 
har stort inslag i grundutbildning ligger på 20 procent. Flertalet forskarstude-
rande förefaller uppskatta möjligheten att få undervisa. Den minskade antag-
ningen till forskarutbildningen kan innebära ett ökat krav på de forskarstu-
derande att undervisa. Det gäller i så fall för fakulteten att se till att det finns 
tillförlitliga system som reglerar de forskarstuderandes institutionstjänstgöring 
så att den inte kommer att överstiga 20 procent. 

Den inriktning som forskarutbildningen i teknikvetenskap har i Uppsala, 
med en tydlig anknytning till naturvetenskapen, gör att flera företrädare för 
verksamheten anser att avståndet till industri och näringsliv är längre än vid de 
stora tekniska högskolorna. Näringslivssamverkan framträdde under platsbe-
söket inte heller som något som hade högsta prioritet i fakultetens arbete. Stor 
tilltro sätts i stället till att de resultat som forskningen når ska locka industrin 
till institutionens verksamhet. Variationerna är dock stora när det gäller akti-
viteten gentemot industrin och det finns forskningsområden där samverkan 
är stark och av stor betydelse.

Flera forskarstuderande utnyttjar det internationella kontaktnät som forsk-
ningsmiljöerna har för kortare eller längre vistelser utomlands. En förhållande-
vis stor andel tillbringar tre månader eller mer vid något universitet utomlands. 
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Möjligen finns en bidragande orsak i den påtagligt höga andelen forskarstu-
derande med utländsk bakgrund.

Resultat
Under 2004 avlades 19 doktors- och 15 licentiatexamina inom de ämnen som 
utvärderingen omfattar vid Uppsala universitet. Examinationen inom fors-
karutbildningen har ökat sedan 1998, även om det var en nedgång kring åren 
2000–2001. Att ämnesområdet ingår i det uppdrag lärosätet har för natur-
vetenskap gör resultatet svårvärderat. Fakulteten har inte delat upp målet för 
antalet examina för olika ämnen, men ger i självvärderingen uttryck för att 
nuvarande examination är tillfredsställande. Självvärderingen och diskussio-
ner under platsbesöket ger dock intryck av en något ambivalent uppfattning 
om huruvida det sker en överproduktion av doktorer inom tekniska ämnen. 
Å ena sidan framhålls att omfattningen på den egna examinationen är rimlig. 
Å andra sidan uppfattar bedömargruppen en oro för möjligheterna för dispu-
terade inom området att få arbete om de blir för många. I självvärderingen 
framhålls i samband med antagningen också att det funnits en överproduk-
tion vid fakulteten – möjligen gäller det andra ämnesområden än det teknik-
vetenskapliga.

Intrycket är att det finns en ganska tydlig hållning i att det är viktigt att 
den forskarstuderande blir doktor på utsatt tid. En mindre andel forskarstu-
derande går på övertid upp till ett halvår vilket innebär en bruttostudietid på 
5,5 år inklusive institutionstjänstgöring på 20 procent, vilket är nära de fem år 
som är den stipulerade tiden även för dessa.

De doktorer som är inriktade på en fortsättning inom universitetsvärlden i 
Sverige eller utomlands får enligt fakulteten goda förutsättningar. I självvär-
deringen framhålls att efterfrågan på ämnets doktorer är god. Det förefaller 
inte som om det har varit problematiskt för de examinerade doktorerna att få 
jobb, även om avdelningens representanter uppger att det blivit trögare under 
den senaste sexårsperioden. Den huvudsakliga förberedelsen för arbetslivet fås 
genom handledarens kontakter och forskargruppens verksamhet. Fakulteten 
har en ambition att alla teknologie doktorer ges en bra träning för att möta de 
annorlunda krav som de förväntar sig att näringslivet har jämfört med akade-
min. De satsar därför på att öka utbudet av centrala forskarutbildningskurser 
som rör innovation och entreprenörskap. Bland de forskarstuderande som be-
dömargruppen träffade under platsbesöket fanns flera som också varit med om 
att kommersialisera forskningsresultat under forskarutbildningen.

Bedömargruppens intryck är att forskarutbildningen inom teknikveten-
skap vid Uppsala universitet litar mycket på forskningsmiljöernas styrka som 
en garanti för forskarutbildningens kvalitet. Det är även bedömargruppens 
uppfattning att en god forskningsmiljö är en viktig förutsättning för en god 
forskarutbildning. Fakulteten framstår som väl förvaltande ett existerande ar-
betssätt. De förändringar som nya lagar och förordningar innebär, men även 
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sådana som har sitt ursprung i förändrade krav från finansiärer och mottagare 
av forskningen, kräver enligt vår mening en ännu mer aktiv hållning. Vi menar 
att fakulteten genom att lägga större vikt vid att följa upp forskarutbildningen 
skulle kunna dra större nytta av den goda forskning som den framhåller att 
teknikvetenskapen bedriver.

Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att fakultetsledningen bör ha en strategi för att stärka teknikvetenskapens 

roll vid Uppsala universitet
•	 att näringslivssamverkan ökar och får en större betydelse för verksamhe-

tens inriktning
•	 att incitament skapas för att motivera även mer erfarna handledare att ut-

veckla sin handledning genom medverkan i handledarutbildning, och att 
sådan görs obligatorisk för att bli docent

•	 att öka andelen kvinnor bland handledarna
•	 att tydliggöra forskarutbildningens organisation för dess olika aktörer
•	 att uppmuntra till ett ännu tydligare kursutbud. 

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt framhålla fakultetsledningens ak-
tiva hållning för att begränsa antagningen till licentiatexamen, och för sina 
sedan 2003 årligen genomförda undersökningar om doktoranders och fors-
karstuderandes uppfattningar. 
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Växjö universitet

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 1 6 7

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 18 35 53

Antal disputerade lärare 2004 1 23 24

 Professorer 1 10 11

Antal dr-examina 2001–2004 0 3 3

Antal lic-examina 2001–2004 4 5 9

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004 -

 Examensuppdrag 2001–2004* -

Antal forskarutbildningsämnen 5

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004 50 %

* Jämför not 5 på sidan 32. Uppdraget är inte formulerat separat för teknikvetenskap från statsmakten.

Förutsättningar
Högskolan i Växjö fick universitetsstatus år 1999. Då startade ett av de tek-
nikvetenskapliga ämnena, bioenergiteknik, sin verksamhet. Övriga ämnen 
började året därpå med den första stora antagningen år 2001. Enligt självvär-
deringen är i dag 53 forskarstuderande aktiva, varav 33 stycken har anställning 
som doktorand och femton är industridoktorander. Det finns fem forskarut-
bildningsämnen inom teknik. 

En ambition vid tiden för upphöjelsen till universitet var att förstärka lä-
rosätets teknisk-naturvetenskapliga inslag. Än i dag finns det dock en betyd-
lig övervikt för den humanistisk-samhällsvetenskapliga delen av universitetet. 
Strategin är i dag att konsolidera den tekniska verksamheten mot vissa prio-
riterade områden. Nu är också vissa naturvetenskapliga ämnen överförda till 
Högskolan i Kalmar. Enligt universitetets rektor handlar det framöver om att 
fokusera arbetet ytterligare och att förstärka de verksamheter som passar in, till 
exempel skog och trä, energiteknik, matematik och systemvetenskap. Målet 
är att skapa ett antal starka forskningsmiljöer, vilket är uttryckt i den lokala 
utvecklingsplanen: ”befintliga forskarutbildningsämnen ska stärkas och detta 
arbete ska under den närmaste perioden ha högre prioritet än en ökning av 
antalet forskarutbildningsämnen”. I maj 2005 beslutades om två prioriterade 
teman: matematisk modellering och systemsamverkan samt trä- och energitek-
nik. Konsolideringstanken syntes dock inte fullt ut i fördjupningsmiljöerna. 
Snarare mötte vi viss frustration i de olika miljöerna, beroende på upplevd brist 
på stöd eller klara besked om framtiden. Miljöerna menade att universitetets 
ledning och fakultetsnämnden måste tillskjuta mer medel till de verksamheter 
man önskar satsa på.
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Det finns därför anledning, menar vi, att utarbeta långsiktiga mål och stra-
tegier för det teknikvetenskapliga området. Dessa bör förankras ordentligt hos 
alla inblandade aktörer.

Det finns tre fakultetsnämnder: humaniora och samhällsvetenskap (Hum-
Sam), lärarutbildningsnämnden samt matematik, naturvetenskap och tek-
nik (MNT). I dagsläget har inte universitetet fakultetsanslag för det tekniska 
området, men det finns en pott för övriga utgifter på ca 50 miljoner, som i 
stor utsträckning går till det tekniska området. Universitetet har uppvaktat 
regeringen med önskemål om riktade medel på den tekniska sidan, vilket än 
så länge inte gett resultat. Externfinansieringen är i dag 50 procent vilket upp-
fyller lärosätets mål om att all forskarutbildning ska ha denna andel externfi-
nansiering. Andelen externfinansiering synes dock variera kraftigt mellan de 
olika miljöerna inom teknikvetenskap. En av fördjupningsmiljöerna hade vid 
tiden för platsbesöket ca 75 procents externfinansiering. 

Universitetet har inte en renodlad linjeorganisation. Prefekterna är direkt 
underställda rektorn. För att förstärka vissa ämnen, som datavetenskap och 
systemekonomi, har fakultetsövergripande forskningsmiljöer skapats. 

Växjö universitet har ett organiserat samarbete med Högskolan i Kalmar 
och Blekinge tekniska högskola – det så kallade Sydostsamarbetet. Det har 
medfört en viss ansvarsfördelning när det gäller olika vetenskapsområden och 
medgivit gemensamma satsningar på exempelvis handledarutbildningar. Det 
finns dock fortfarande en märkbar konkurrenssituation mellan lärosätena som 
kanske är tydligast när det gäller grundutbildningen. Man konkurrerar om ett 
för litet studentunderlag, som det uttrycktes vid platsbesöket. 

Universitetet har ett gemensamt fakultetskansli för samtliga tre nämnder. 
Bland annat finns det forskningshandläggare, fakultetssamordnare och fakul-
tetssekreterare. Vårt intryck är att dessa personer fyller mycket viktiga funktio-
ner vid universitetet som bollplank och stöd, och att de har stor betydelse för 
att det dagliga arbetet ska flyta. Utöver de renodlade administrativa tjänsterna 
har prodekanen ansvaret för forskarutbildningsfrågorna. Det finns inte någon 
studierektor för forskarutbildningen på MNT-området. 

 Forskarämneskollegierna, i vilka representanter för de forskarstuderande 
ingår, har bland annat ansvar för antagning och uppföljning av de individu-
ella studieplanerna. Där ligger således ett stort ansvar för kvaliteten och ge-
nomförandet i forskarutbildningen. Här vill bedömargruppen betona att det 
kan finnas skäl till att avgränsa ett handledarkollegium till att enbart omfatta 
handledarna. Exempel på det är behov av att diskutera frågeställningar och 
problem som har med uppgiften att vägleda en forskarstuderande att göra.

Vid inrättande av nya ämnen tillämpas ett internt prövningssystem, där 
”peer review”-metoden används. Expertpanelerna består av en intern person, 
som är ordförande, och två externa sakkunniga. Följande bedömningsgrun-
der används: anknytning till befintlig forskningsmiljö eller forskningsprofil, 
vetenskaplig kompetens, grundutbildningens behov, infrastruktur, möjlighe-
ter till eller tillgång till extern finansiering samt möjligheter till medverkan 
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i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk. Enligt ledningen 
fungerar detta system numera tillfredsställande. Under tidigare år kan dock 
ämnen som inte riktigt motsvarade kraven ha sluppit igenom. Vårt intryck är 
att detta är en seriös och bra modell för kvalitetssäkring, som andra bör över-
väga att ta efter. Bedömargruppen anser också att det vore bra om liknande 
prövning kan ske även i fortsättningsvis för att bedöma om ämnen som är 
svaga kan avskaffas. 

Samtliga doktorandtjänster annonseras, men vårt intryck är att rekryte-
ringen i huvudsak är intern. 

Process
Det finns en central introduktion för nyanställda vid universitetet. I övrigt sker 
introduktionen av de forskarstuderande i respektive forskningsmiljö. Forskar-
studerande antas i huvudsak till doktorsexamen, men antagning till licentiat-
examen görs också. Ingen forskarstuderande som velat fortsätta efter licenti-
atexamen har ännu nekats. Licentiatexamen används även som ett delmål. I 
en fördjupningsmiljö tillämpas ett mentorsystem, där en äldre forskarstude-
rande ger stöd åt en nyantagen. Det förefaller vara ett bra sätt att komma in 
i verksamheten.

De individuella studieplanerna används för planering och uppföljning. De 
uppdateras minst en gång per år, enligt de representanter för fördjupnings-
miljöer som vi träffade. Inom ramen för ett forskningsprojekt har en enkät-
undersökning, en så kallad barometer, genomförts som en del av den löpande 
uppföljningen av forskarutbildningen.

De forskarstuderande som vi träffade vid platsbesöket föreföll i stort sett 
nöjda med sin handledning. Ett vanligt svar var att forskarstuderande och 
handledare i genomsnitt träffas en gång i veckan. Det har dock förekommit 
att konflikter med handledare till och med medfört byte av forskarutbild-
ningsämne eller avhopp. Det finns inte något krav på handledarutbildning 
för handledare, men genomgången handledarutbildning är ett krav för att bli 
docent. Varje forskarstuderande ska ha minst en handledare som är docent. 
Det planeras också en kurs för kompetensutveckling för erfarna handledare, 
vilket vi tycker är mycket lovvärt. Vårt intryck är också att handledargruppen 
börjar bli lite till åren. Det blir en viktig och angelägen uppgift inom kort att 
förbereda det kommande generationsskiftet. Cirka 90 procent av de forskar-
studerande har även en biträdande handledare. Det är universitetets ambition, 
även uttryckt i utvecklingsplanen, att den siffran ska bli ännu högre. 

Seminarieverksamheten synes skifta, men i åtminstone en fördjupnings-
miljö hörde vi att de forskarstuderande presenterar sin forskning varje fredag. 
Det låter utmärkt, eftersom det är viktigt att lära sig kommunicera sina forsk-
ningsresultat. Det vetenskapliga utbytet verkar i stort sett ske inom varje forsk-
ningsprojekt, med förklaringen att specialiseringen är så långt driven.



114

Kursutbudet domineras av självstudiekurser och kurser som läses vid an-
dra lärosäten. Det finns ett mycket begränsat utbud av kurser som ges av 
universitetets lärare. Fem poäng av kurspoängen är universitetsgemensamma. 
Kurskravet är högt: 60–80 poäng. Alla forskarstuderande som siktar på en 
akademisk karriär rekommenderas starkt att läsa pedagogiska kurser. De fors-
karstuderande som undervisar går en pedagogisk kurs. I vissa miljöer används 
en hel del kurspoäng för att kompensera bristande förkunskaper hos de stude-
rande. De studerande själva ansåg att det mest var en fördel att kursutbudets 
magerhet gör att de tvingas resa till andra lärosäten för att kunna läsa sina 
kurspoäng. 

Inga forskarstuderande vi träffade sade att de nekats åka på konferenser och 
seminarier internationellt eller nationellt. Lärosätet har inte någon särskild fi-
nansiering för detta utan de forskarstuderande uppmuntras att söka pengar 
externt. I de fall det inte går hjälper handledaren eller forskningsledaren till 
att ordna pengar.

Relationerna till näringslivet har varit en utgångspunkt när de existerande 
forskarutbildningsämnena har valts ut för etablering vid lärosätet. Några av 
representanterna för de fördjupningsmiljöer som vi träffade verkade fullt till-
fredsställda med sina relationer till industrin, inte bara den lokala utan även till 
nationella och internationella företag. Industridoktorandernas anställnings-
villkor avgörs från fall till fall. De ingår i mångt och mycket i den reguljära 
verksamheten, om än med lägre krav på institutionstjänstgöring.

Kvalitetskraven på avhandlingarna är en viktig fråga för ett ungt universitet. 
Vi uppfattade vid platsbesöket att de forskarstuderande tycker att kraven i dag 
är tydliga. Vi hörde också att kraven blivit extra höga just för att universitetet 
är ungt – man vill för allt i världen inte klassas som ett ”B-universitet”. I en 
fördjupningsmiljö är kravet att minst hälften av artiklarna ska vara antagna till 
referee-granskade tidskrifter, vilket får anses vara ett rimligt högt ställt krav. 

Det faktum att flera forskningsmiljöer har en otydlig koppling till grundut-
bildningen gör att undervisningsmöjligheterna är begränsade. Enligt uppgift 
är det en prioriterad fråga i framtiden att stärka kopplingen mellan grund- 
och forskarutbildning. Det vikande antalet studenter i grundutbildningen gör 
också att möjligheten till pedagogisk meritering blir lidande, samt att en bas 
för finansiering ett femte år med doktorandanställning faller ifrån. 

Resultat
Eftersom det inte finns några examinationsmål för forskarutbildningen är det 
svårt att tala i termer av resultatuppfyllelse. Dessutom är utbildningen i ett 
uppbyggnadsskede. Hittills har fyra personer avlagt doktorsexamen. Samtliga 
tycks enligt självvärderingen ha planer på att stanna kvar i akademin. Det 
finns en stor efterfrågan internt på universitetet på forskarutbildade lärare. 
Odisputerade lärare som anställts som adjunkter har getts möjlighet till kom-
petensutveckling. Haken är att det låga antalet grundutbildningsstudenter gör 
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dem överflödiga i undervisningen. Det skulle därför behövas en satsning på 
postdoc-tjänster, med stor andel forskning.

På sikt kan man förvänta sig att fler forskarutbildade söker sig utanför uni-
versitetet. Inom åtminstone en fördjupningsmiljö uttryckte man dock en lutt-
rad skepsis i förhållandet till skogsindustrins efterfrågan på doktorer. 

Det pågår diskussioner om hur man ska förbereda de forskarstuderande 
bättre för livet efter examen. I nuläget finns dock inte några tydligt yrkesför-
beredande kurser för forskarstuderande, till exempel i entreprenörskap eller 
projektledning.

Vi har fått intryck av en relativt småskalig teknikvetenskaplig verksamhet 
vid Växjö universitet, som dessutom har behov av den konsolidering och fo-
kusering som uttryckts av dem själva. I nuläget finns det ett fåtal klart seniora 
nyckelpersoner som bär upp verksamheten, vilket ger en sårbar situation då 
dessa snart går i pension. Det finns ett stort behov för ledningen att tänka över 
vilka områden som bör vara Växjö universitets bidrag till teknikvetenskapen 
i Sverige och därmed att göra strategiska rekryteringar av nya nyckelpersoner 
till sina profilområden.

Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att en tydlig och långsiktig vision och strategi för teknikvetenskapen ut-

vecklas
•	 att det kommande generationsskiftet förbereds med fler rekryteringstjäns-

ter
•	 att kopplingen mellan grund- och forskarutbildning stärks
•	 att forskarutbildningen stärks genom utökat sydostsamarbete, med kurs-

verksamhet, handledarutbildning och forskning
•	 att de mindre miljöerna stärks, vilket kan innebära att slå ihop ämnen 

och ta bort små som inte fungerar
•	 att det blir tydligare vem man ska vända sig till om man får problem med 

handledningen och att ett doktorandombud inrättas.

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt lyfta fram den kurs för erfarna 
handledare som utvecklats. Vidare kan uppföljningen av de individuella stu-
dieplanerna tjäna som ett gott exempel. Det är också tydligt att fakultets-
samordnaren för forskarutbildningen är viktig, liksom ambitionerna att på 
olika sätt fånga upp och arbeta med de forskarstuderandes uppfattningar om 
utbildningen.
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Örebro universitet

För forskningsämnesområdet teknikvetenskap gäller Kvinnor Män Totalt

Antal nyantagna till forskarutbildning under 2004 0 3 3

Antal forskarstuderande per 1/9 2005 (aktivitet ≥ 50 %) 7 21 28

Antal disputerade lärare 2004 2 13 15

 Professorer 1 5 6

Antal dr-examina 2001–2004 0 3 3

Antal lic-examina 2001–2004 1 2 3

Antal forskarutbildningsexamina 2001–2004 -

 Examensuppdrag 2001–2004* -

Antal forskarutbildningsämnen 5

Andel externfinansiering av forskning och forskarutbildning 2004 50 %

* Jämför not 5 på sidan 32. Uppdraget är inte formulerat separat för teknikvetenskap.

Förutsättningar
Den teknikvetenskapliga forskarutbildningen vid Örebro universitet är in-
ordnad under fakulteten för medicin-naturvetenskap-teknik (MNT). Inom 
teknikområdet finns fem forskarutbildningsämnen: datavetenskap, elektro-
teknik, industriell mätteknik, maskinteknik och reglerteknik. Verksamheten 
bedrivs helt och hållet inom institutionen för teknik och är organiserad i tre 
forskargrupper: tillämpade autonoma sensorsystem (AASS), forskargruppen 
för elektronikproduktionsteknik (EPE) samt forskargruppen för maskintek-
nik. De två senare har var sitt forskarutbildningsämne medan AASS ansvarar 
för tre. 

Örebro universitet har totalt nära 400 forskarstuderande varav en bety-
dande andel finns inom humaniora-samhällsvetenskap som är det starka om-
rådet vid lärosätet. Forskarutbildning inom teknikområdet inleddes i och med 
att Örebro universitet skapades 1999 och de första forskarstuderande antogs 
detta år. Fram till och med 2005 har enligt självvärderingen 37 forskarstude-
rande antagits varav en majoritet till verksamheten inom AASS. De andra 
forskargrupperna har i själva verket inte antagit någon ny forskarstuderande 
överhuvudtaget det senaste året. I september 2005 fanns totalt 28 forskarstu-
derande, varav en fjärdedel var kvinnor. Kännetecknande är att var fjärde fors-
karstuderande var industridoktorand under 2005.

Verksamheten präglas av att den är ung. Efter en expansion under de inle-
dande åren på 2000-talet har nu ett skede av stagnation inträtt. Antagningen 
har successivt sjunkit från elva under 2002 via fyra 2003 och tre 2004 till två 
under 2005. Till stor del kan detta tillskrivas bristande finansiering. Tillskot-
tet av statliga forskningsmedel har inte varit så stort som förhoppningarna var 
då verksamheten inleddes. De strukturella förändringar som drabbat en stor 
del av det lokala näringslivet har dessutom lett till att även de externa med-
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len är mindre än vad som förväntades. Verksamheten inom det paraply som 
AASS utgör har lyckats knyta såväl seniora forskare som forskarstuderande 
till sig. AASS står också som värd för en ny företagsforskarskola inom robo-
tik, automatisering och processtyrning som är finansierad av KK-stiftelsen. 
De två andra forskargrupperna har betydligt mindre verksamheter med en 
ensam professor och någon eller några docenter vardera, samt fem respektive 
tre forskarstuderande.

Örebro universitet har inget examensmål specificerat från regeringen för 
forskarutbildningen inom teknikområdet för perioden 2005–2008. Vid de 
diskussioner som fördes med fakultetsledningen respektive rektorn framkom 
heller inga lokala mål, uttryckt i termer av hur många som ska examineras 
under den innevarande fyraårsperioden. Att verksamheten ska växa var dock 
alla överens om. 

De strategier som angavs för denna tillväxt handlade företrädesvis om fu-
sion och samarbete. Dels fortsätter arbetet med att förbereda en eventuell 
fusion med Mälardalens högskola. En organisationskommitté är tillsatt för 
att se hur utbildningen vid de båda lärosätena skulle kunna organiseras i till 
exempel en skolstruktur. Dels har ett nära samarbete inletts med högskolorna 
i Skövde och Halmstad när det gäller den teknikvetenskapliga forskarutbild-
ningen. Tanken är att man ska överta examinationen av forskarstuderande 
från de orterna.

Enligt bedömargruppens mening intar såväl fakultet som rektor en allt för 
passiv hållning när det gäller frågor om mål och strategier för forskarutbild-
ningen inom det teknikvetenskapliga området. Samarbetet med Skövde och 
Halmstad kommer förvisso att ge en ökad volym för forskning och forskarut-
bildning, men det är oklart om samarbetet kommer att leda till att forsknings-
miljöerna i Örebro växer och når en kritisk volym. Samarbetsformer behöver 
i så fall utvecklas som innebär att särskilt de forskarstuderande inom maskin-
teknik och elektronikproduktion ingår i större sammanhang.

Antagningen sker efter vederbörlig utlysning där så är aktuellt. Under de 
senare åren har huvudsakligen industridoktorander antagits. Det finns i regel 
då redan någon på företaget som är tänkt att gå in i verksamheten och utlys-
ningen blir en ren formalitet. Den finansiering som finns för industridokto-
rander räcker sällan för längre tid än två eller tre år, och därför antas de oftast 
till licentiatexamen. När de som antagits på detta sätt avlägger licentiatexamen 
måste de om de vill fortsätta till doktorsexamen söka till forskarutbildningen 
på nytt och kan bara antas om finansiering finns. De tre som avlagt licentiat-
examen hittills har alla stannat vid denna, vilket beror på förändringar inom 
företaget eller på att finansieringen inte räckt längre. Det är för bedömargrup-
pen oklart om de velat fortsätta om de haft möjlighet.

Vid Örebro universitet finns grundutbildning inom det tekniska området 
dels i form av ett antal högskoleingenjörsprogram, dels som påbyggnadsutbild-
ningar till teknisk magisterexamen. Rekryteringen till forskarutbildning sker 
även internationellt. Hittills har rekryteringsunderlaget ansetts vara tillräck-
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ligt. Vid platsbesöket framkom att rektorn har tillsatt en utredning som har 
tittat på vilka grundutbildningsexamina inom det tekniska området som ska 
finnas vid Örebro universitet. Ett resultat av detta är att en ansökan om att 
få examensrätt för civilingenjörsexamen kommer att lämnas in till Högskole-
verket. Det kommer att ske så snart de vet resultatet av den ansökan om att få 
examensrätt för läkarexamen som just nu genomgår granskning. 

Fakultetsnämnden har delegerat ett stort ansvar till prefekten när det gäller 
uppföljningen av forskarutbildningen och beslut om till exempel antagning.

Process
Samtliga forskarstuderande har en huvudhandledare och en biträdande hand-
ledare. Handledningen utformas utifrån den forskarstuderandes behov. I stor 
utsträckning sker det informellt och baseras på att de forskarstuderande tar 
kontakt då behov finns. Handledningen präglas av de öppna dörrar som kän-
netecknar en liten verksamhet. Någon handledare hade organiserat det så att 
den biträdande handledaren var den som var närmast den forskarstuderande, 
medan han själv kom in regelbundet men mer sällan. Samtidigt uttryckte flera 
handledare att handledningen riskerar att göra de forskarstuderande för lite 
självständiga om de hela tiden har möjlighet till kontakt. Det kan därför vara 
meningsfullt att organisera handledning genom regelbundna träffar i större 
utsträckning än vad som görs i dag för att kunna nå målet att utbilda själv-
ständiga forskare.

Det finns en handledarutbildning som är obligatorisk för den som önskar 
blir docent. Samtidigt finns ett dispensförfarande för den som har en liknande 
utbildning vid ett annat universitet. För de forskarstuderande som undervi-
sar som en del av sin institutionstjänstgöring är kursen i högskolepedagogik 
obligatorisk. 

Alla forskarstuderande tillhör mindre grupperingar. Även de inom AASS 
är uppdelade i mindre grupper. De forskarstuderande uttryckte vid platsbesö-
ket önskemål om att ett närmare samarbete mellan grupperna vore bra. I dag 
finns det risk att nästan samma sak görs i olika grupper, eller att de i varje fall 
skulle kunna dra nytta av ett närmare samarbete.

Seminarier förekommer framför allt i samband med besök utifrån och då 
någon ska åka iväg på konferenser. Ett årligt doktorandsymposium om insti-
tutionens forskarutbildning ger alla möjlighet att presentera det egna arbetet 
minst en gång per år.

Förhållandevis detaljerade individuella studieplaner används och följs upp 
regelbundet av prefekten. Skulle det finnas frågetecken har denne möjlighet 
att med stöd av fakulteten ta upp saken för att nå förbättring. Dekan och 
prefekt diskuterar varje år hur det ser ut, så att dekanen får kännedom om de 
problematiska fall som finns. De individuella studieplanerna används också 
för att följa tiden som de forskarstuderande lägger ner på institutionstjänst-
göring. Det förefaller som om användandet av de individuella studieplanerna 
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för att följa upp institutionstjänstgöringen har gjort att detta fungerar bättre. 
Förlängning av tiden för forskarutbildningen sker om någon undervisat mer 
än 20 procent. Hur man tänker göra med uppföljningen när volymen ökar 
kraftigt då ett stort antal forskarstuderande överförs från högskolorna i Halm-
stad och Skövde framgick inte vid besöket. Det lär inte som nu räcka med att 
prefekten sköter insamlingen. I stället behöver sannolikt en särskild resurs för 
uppgiften avsättas.

Kursdelen omfattar vanligen mellan 40 och 60 poäng; oftast det senare. 
Kurser ges i Örebro när tillräcklig många intresserade, eller lämpliga, finns, 
vilket kan innebära att det kan gå lång tid mellan tillfällena då de ges. De 
forskarstuderande gav uttryck för att de saknade kurser. Många läser kurser 
vid andra lärosäten eller utomlands, ofta i form av sommarkurser. Flera av 
handledarna, särskilt de som själva kommer från andra länder, uppmuntrar 
de forskarstuderande att läsa kurser utomlands. 

Resultat
Under de sju år forskarutbildning har funnits vid Örebro universitet har sex 
doktorsexamina och tre licentiatexamina avlagts i teknikvetenskapliga ämnen. 
En doktorsexamen har avlagts inom maskinteknik, medan övriga haft sin 
verksamhet inom AASS. Samtliga som avlagt licentiatexamen har avbrutit sin 
forskarutbildning därefter. Antalet examina är för litet för att göra en analys 
av brutto- och nettostudietid.

Alla som avlagt examen från forskarutbildningen har fått arbeten där de-
ras inriktning varit relevant, två vid Örebro universitet och övriga vid företag, 
främst i närregionen.

Till följd av att forskningen och forskarutbildningen till stor del sker nära, 
eller för industridoktoranderna många gånger i, industrin finns en tydlig kopp-
ling till verksamheten efter examen. Det finns särskilt för industridoktoran-
derna goda möjligheter att bygga nätverk under tiden som forskarstuderande 
som de kan använda senare. Det förefaller utifrån platsbesökets diskussioner 
som om det är möjligt att göra mer av detta om de forskarstuderande själva 
tar initiativ och utnyttjar de nätverk som finns. Som de sade vid platsbesöket: 
”Fokus är på att få projektet färdigt fram till avhandlingen, det är först däref-
ter som man börjar fundera på tiden efter.” 

Det huvudsakliga intrycket är att omfattningen av den teknikvetenskapliga 
forskarutbildningen vid Örebro universitet är mycket liten. Ett närmare sam-
arbete med Mälardalens högskola inom detta område är högst motiverat. De 
samarbeten som inletts med högskolorna i Skövde och Halmstad kommer att 
leda till ökad omfattning. Detta innebär dock inte att verksamheten i Örebro 
ökar, och den blir trots denna konstruktion totalt sett för liten.

Den långt drivna delegationen från fakulteten till prefekten, kopplat till 
eller beroende på att fakulteten omfattar tre vetenskapsområden ger enligt 
bedömargruppens mening upphov till en allt för splittrad situation.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av det ovanstående vill bedömargruppen särskilt rekommen-
dera
•	 att rektor, dekanus, och prefekt inleder ett effektivt samarbete i syfte att 

nå kritisk omfattning inom fler områden än ett, vilket är avgörande för 
utvecklingen av den teknikvetenskapliga forskarutbildningen vid Örebro 
universitet

•	 att en tydlig och långsiktig vision och strategi för teknikvetenskapen ut-
vecklas

•	 att en organisation som kan hantera, kontrollera och följa upp processen 
med exempelvis studieplaner för ett antal forskarstuderande från Skövde 
och Halmstad skapas

•	 att ett starkt samarbete med Mälardalens högskola inom området teknik-
vetenskap skapas och att överväganden görs om att slå samman forskarut-
bildningen inom området med Mälardalens högskola

•	 att antagningen till licentiatexamen begränsas
•	 att öka antalet kvinnor bland handledarna.
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Bilaga: Platsbesöksprogram

Vid platsbesöken samtalade bedömargruppen med nedan angivna personer på respektive lärosäte. För 
varje lärosäte anges också de fördjupningsmiljöer som gruppen träffade. Diskussionerna pågick i 20 minu-
ter med rektor, 15 minuter med doktorandombud eller motsvarande där sådan fanns, 1 timme med re-
presentanter för fakultetsledningarna samt 30 minuter vardera med forskarstuderande respektive lärare 
och handledare, i varje fördjupningsmiljö. Vid två lärosäten träffade bedömargruppen bara representanter 
från en fördjupningsmiljö, dessa diskussioner pågick då i 60 minuter.

Blekinge tekniska högskola 

Datum: 6 december 2005, kl. 8.30–15.15

Program: Rektor 

Representanter för fakultetsledningen inkl. representant för de forskarstuderande

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för tre fördjupningsmiljöer:

 programvaruteknik
 maskinteknik
 tillämpad signalbehandling

Chalmers tekniska högskola 

Datum: 30 november 2005, kl. 8.30–15.15

Program: Doktorandombudsman

Representanter för fakultetsledningen inkl. vicerektor och representant för de 
forskarstuderande

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för tre fördjupningsmiljöer:

 datalogi
 materialvetenskap
 teknisk mekanik

Karlstads universitet

Datum: 29 november 2005, kl. 8.15–15.15

Program: Rektor 

Doktorandombudsman

Representanter för fakultetsledningen

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för fyra fördjupningsmiljöer:

 datavetenskap
 kemiteknik
 materialteknik

Kungliga Tekniska högskolan

Datum: 10 januari 2006, kl. 8.30–16.45

Program: Prorektor 

Representanter för fakultetsledningen

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för fyra fördjupningsmiljöer:

 mekanik
 fiber- och polymerteknologi
 forskarskolan för telekommunikation
 bioteknik

Linköpings universitet

Datum: 16 december 2005, kl. 8.30–15.15

Program: Rektor 

Representanter för fakultetsledningen inkl. representant för de forskarstuderande

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för tre fördjupningsmiljöer:
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 teknik och naturvetenskap
 medicinsk teknik
 reglerteknik/fordonssystem

Luleå tekniska universitet

Datum: 11 januari 2006, kl. 8.30–16.45

Program: Rektor och prorektor 

Representanter för fakultetsledningen

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för fyra fördjupningsmiljöer:

 byggnadskonstruktion
 kvalitetsteknik
 EISLAB
 maskinelement

Lunds universitet

Datum: 7 december 2005, kl. 8.15–16.45

Program: Rektor 

Doktorandombudsman för Lunds universitet

Representanter för fakultetsledningen inkl. rektor för Lunds tekniska högskola

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för fyra fördjupningsmiljöer:

 nanovetenskap
 trafik och väg
 ergonomi och aerosolteknik
 reglerteknik

Mälardalens högskola

Datum: 17 januari 2006, kl. 8.15–15.15

Program: Rektor 

Doktorandombud

Representanter för fakultetsledningen

Forskarstuderande och lärare eller handledare för tre fördjupningsmiljöer:

 Mälardalen Real Time CenterMälardalen Real Time Center
 process- och resursoptimeringprocess- och resursoptimering
 innovation och design

Umeå universitet

Datum: 11 januari 2006, kl. 8.30–15.15

Program: Rektor och prorektor

Doktorandrådgivare

Representanter för fakultetsledningen

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för tre fördjupningsmiljöer:

 datavetenskap
 akvatisk kemi
 tillämpad fysik och elektronik

Uppsala universitet

Datum: 10 januari 2006, kl. 9.15–14.20

Program: Rektor 

Representanter för fakultetsledningen

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för fördjupningsmiljön:

 institutionen för teknikvetenskaper

Ordf. doktorandkåren vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 

Växjö universitet

Datum: 15 december 2005, kl. 8.30–15.15

Program: Rektor 

Representanter för fakultetsledningen

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för tre fördjupningsmiljöer:
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 bioenergiteknik
 skogsindustriella produktionssystem
 systemekonomi

Örebro universitet

Datum: 18 januari 2006, kl. 8.30–14.00

Program: Rektor 

Representanter för fakultetsledningen

Forskarstuderande respektive lärare och handledare för fördjupningsmiljön:

 institutionen för teknik
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