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SYFTE OCH PROCESSBESKRIVNING FÖR KVALITETSRAPPORT AV FORSKARUTBILDNINGARNA   

 
Syftet med denna kvalitetsrapport är att identifiera styrkor och förbättringsområden för att säkra hög kvalitet 
i forskarutbildningen vid Högskolan Väst. 
 
Kvalitetsrapporten skall hjälpa Ämnesråden att identifiera och lyfta fram förbättringsområden, speciellt vad gäller 
allokering av resurser och prioritering. 
 
Ämnesråden ska med utgångspunkt från vad som framkommit i analysen av kursrapporterna samt kursansvarigas 
kontakter med forskarstuderande och samverkanspartners, redogöra för styrkor och förbättringsområden i relation till 
UKÄ:s bedömningsgrunder inom områdena: 

• Förutsättningar 
o Forskarutbildningens ämnesområde 
o Personal 
o Utbildningsmiljö 
o Resurser 

• Utformning, genomförande och resultat  
• Arbetsliv och samverkan 
• Forskarstudentperspektiv  

 
Dessutom ingår följande områden: 

• Hållbar utveckling 
• Eventuella förbättringsförslag på kvalitetsrapporten 

 
Under varje område finns en rad påståenden. Analysera om forskarutbildningen uppfyller påståendet, om så är fallet 
skriv ja i uppfylld rutan. Om ni anser att forskarutbildningen borde förbättras utifrån påståendet, skriv då nej i rutan och 
formulera förbättringsförslag samt åtgärder, Föreslagen ansvarig (vem/vilka som bör utföra åtgärd) och föreslagen 
tidsram (när det bör utföras) i tabellerna under påståendena. Om ni ser att forskarutbildningen har en mycket bra 
uppfyllnad beskriv eller exemplifiera gärna detta under styrkor. 
 
Omfattning/giltighet:  
Kvalitetsrapporten avser hela forskarutbildningen, inkluderat kurser, avhandlingsarbetet, handledning och 
progressionsseminarier. Exempelvis, rapporten som skrevs senast behandlar den feedback vi fått in, de kurser som 
hållits, de förbättringar som gjorts och som framförts. På detta sätt blir det den senaste instansen som tas upp.  
 
Forsknings- och utbildningsnämndens arbetsgrupp:  
Signild Risenfors, docent i pedagogik, Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig 
organisation, Anette Ekström-Bergström, professor i omvårdnad, Ivan Andrés Castillo, doktorandrepresentant Kristina 
Lindh, studierektor.  
 
Arbetsgrupp under 2021: Andreas de Blanche, universitetslektor i datateknik, Johan Berlin, professor i företagsekonomi 
med inriktning mot offentlig organisation, Anette Ekström-Bergström, professor i omvårdnad, Anna Andersson, 
doktorandrepresentant, Rebecca Möller, studentrepresentant.  
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Kvalitetsrapport för forskarutbildning- processbeskrivning och dess olika faser:  
1. Utveckling av kvalitetsrapport för att följa upp och utvärdera forskarutbildning med utgångspunkt i bland annat 

UKÄ:s utvärdering av utbildningar vid Högskolan Väst 2020 och tidigare utvärderingssystem. 
 

2. Dialogmöten hölls med kvalitetschef, vicerektor för forskning och forskarutbildning och rektor för att initiera 
arbetet med en ny kvalitetsrapport för forskarutbildning (Andreas de Blanche & Anette Ekström-Bergström). 
 

Tidsplan Kvalitetsrapport för forskarutbildning-processbeskrivning  

15 juni 2021 Kvalitetsrapport för forskarutbildning tas upp i Forsknings- och 
utbildningsnämnden (FUN).  

17 juni 2021 Uppstartsmöte med ämnesråden i arbetsintegrerat lärande (ÄR AIL) och 
Produktionsteknik (ÄR PT),  presidiet i Forsknings- och utbildningsnämnden 
(FUN), vicerektor forskarutbildning och studierektor. 

Juni 2021 Utskick av ny kvalitetsrapport för uppföljning av forskarutbildning till ämnesråden 
för Arbetsintegrerat lärande (ÄR AIL) och Produktionsteknik (ÄR PT). 

28 januari 2022 Inlämning av kvalitetsrapport för forskarutbildning från ämnesråden till 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN). 

7 februari 
 

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) genomlyser och analyserar 
ämnesrådens kvalitetssäkringsrapporter för forskarutbildningarna 

17 februari Dialogmöte med ämnesrådet i Produktionsteknik (ÄR PT). 

21 februari Dialogmöte med ämnesrådeti Arbetsintegrerat lärande (ÄR AIL) 

1 mars 2022 Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) genomlyser och analyserar 
ämnesrådens kvalitetssäkringsrapporter för forskarutbildningarna efter 
dialogmöten 

10 mars 2022 Arbetsgruppens presentation av resultaten för Forsknings- och 
utbildnngsnämnden (FUN) 

Mars 2022 Presentation av resultaten för Högskolans ledningsgrupp (HLG) 

April-maj 2022 Återkoppling från arbetsgruppen i Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) till 
ämnesråden för Produktionsteknik (ÄR PT) och Arbetsintegrerat lärande (ÄR AIL) 

 
 

3. Vid extern granskning, till exempel: Allmän studieplan, Regler och riktlinjer för forskarutbildningen, Individuell 
studieplan, Kursplaner, Kvalitetsrapport för forskarutbildning, Doktorandbarometer, Material från 
planeringsseminarier, halvtidsseminarier, slutseminariet, Lic-seminarier (och dess protokoll), Artiklar, 
Avhandlingar och kurs/program- och alumni-utvärderingar utifrån respektive forskarutbildningsämne. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS  

Sammanfatta och analysera här de viktigaste förbättringsområden och styrkor hos forskarutbildningsprogrammet som 
framkommit sedan förra kvalitetsrapporten.  
 

Sammanfattande analys 

ÄR i Produktionsteknik (ÄR-PT) anser att vår forskarutbildning är god och följer de regler och riktlinjer som 
myndigheten och högskolan formulerat. I rapporten föreslås ett antal åtgärder, som även berör andra än ÄR-PT, och 
hur dessa skall åtgärdas och följas upp kräver diskussion med FUN. 
 
Varje doktorand har sin egen utbildning, och huvudhandledaren har ansvar för progression i utbildningen, inklusive 
val av kurser.   
 
För att vara säkra på att rapportens åtgärder följs upp kommer ÄR-PT att planera hur detta skall göras i de fall 
ansvarig finns inom institutionen, men hur det skall göras är inte klart vid rapportens inlämning. Hur åtgärder med 
annan ansvarig skall följas upp vet vi inte. 
 
Eftersom denna mall för beskrivning av verksamheten inte överensstämmer med den senast inlämnade rapporten 
blir det inte direkt svar på frågan om vad som framkommit sedan sist.  Se kommentarer i kommentarrutan nedan. 
 
Vi skulle önska en mer avgränsad kvalitetsrapport, för att fokusera på färre frågor varje gång. Då kan vi enklare följa 
upp åtgärder. Vilka frågor som skall tas upp respektive år får överenskommas i dialog. Alternativt att 
kvalitetsgranskningen genomförs vartannat år, så att åtgärder hinner vidtas innan nästa rapport. 
 
Sammanfattningsvis nämner vi 5 styrkor och 5 utvecklingsområden: 
Styrkor 

1. Stark miljö som lyckats bra (handledare och doktorander som finns på viktiga poster i samhället idag) 
2. Fina labb, som håller hög industriellt relevant standard med kompetenta forskningsingenjörer som stöttar 

doktoranderna i praktiska frågor. 
3. Goda stödfunktioner såväl inom ämnet produktionsteknik med ÄR, handläggare och handledare som 

högskolans övriga infrastrukturstöd (bibliotek, IT, HR, mm). 
4. Väletablerad vetenskaplig samverkan såväl nationellt som internationellt med industri och andra lärosäten 

liksom med PTC-gruppen på Innovatum för en bredare informationsspridning. 
5. God hanteringen av ämnet Produktionsteknik, vilket innebär stark samverkan mellan olika discipliner, som 

på andra lärosäten mestadels utförs ”stuprörsvis”.   
Utvecklingsområden 

1. Rapporten skrivs på engelska framgent, så att alla våra forskarstuderande och handledare förstår att och hur 
kvalitetsuppföljning sker vid HV. 

2. Arbeta med att snabba upp antagningsprocessen. Anledningen är att vi genom åren i flera fall tappat de 
högst rankade kandidaterna på grund av att processen dragit ut på tiden och de har blivit erbjudna andra 
anställningar. Arbete har påbörjats i ÄR kring annonsering och urvalsprocess, men det finns andra hinder på 
vägen, som vi inte rår över (senaste fallet var att det saknades ett examensintyg från Frankrike, trots att alla 
fordringar var uppfyllda och dokumenterade.) 

3. Handledarkollektivet behöver vitaliseras med konkreta frågor som känns relevanta, till exempel 
återkommande information om vad som diskuteras och beslutas i Styrgruppen, gemensamma frågor med 
AIL’s handledare, tips och råd i allmänhet kring handledning, fånga upp potentiella problemområden.  

4. Doktorandträffar med liknande frågeställningar som vid handledarmötena. 
5. Fortsatta rekryteringssatser inom de områden där personalbrist förutses inom 5 års sikt i kombination med 

kompetensutveckling/meritering av befintlig personal. 
 
Ett utvecklingsområde centralt på HV gäller den digitala ISP’n. 
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0. UPPFÖLJNING SEDAN FÖRRA UTVÄRDERINGEN  

Uppföljning av förbättringsförslag från förra årets kvalitetsrapport för forskarutbildning. Kommentera, förklara och 
analysera i fritextrutan. 
 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Vid rekrytering av nya medarbetare på alla 
nivåer är det viktigt att stöd kan ges så att 
medföljande kan slussas in i ett eget yrkesliv 

Arbetsförmedlingen och HR i 
samverkan? Men hur? 

HR? ? 

Attraktionskraften i vår forskarutbildning 
kanske skulle öka om vi samarbetar mer med 
våra industrikontakter vid rekrytering.  

Utnyttja de nätverk som finns för 
att sprida information om 
positioner, kanske i samverkan 
med GIO och 
internationaliseringsansvarig på 
IV. 

 Klart 

En aktiv Alumniverksamhet skulle kunna ge 
aktuellt underlag för utveckling av 
forskarutbildningens innehåll och relevans 

Tag reda på status på 
verksamheten på 
kommunikationsavdelningens 
(Stefan Kudryk)   

ÄR inbjuder 
Kudryk till 
handledarmöte 

Våren 2022 

Tydlig kommunikation i alla led så att alla 
känner sitt ansvar i allt som har med 
forskarutbildningen att göra. 

Mer tvåspråkiga dokument, 
alternativt enbart engelska för 
sådan information som inte ingår 
i myndighetsutövningen. 

Underlätta och uppmuntra till 
studier i svenska språket för dem 
som inte har svenska som 
modersmål. 

Detta har 
redan 
genomförts 
med 
tvåspråkiga 
blanketter av 
olika slag, men 
protokoll och 
annat 
betydelsefullt 
behöver 
åtminstone 
sammanfattas 
på engelska 

klart  

    

 
 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Senaste kvalitetsrapporten gjordes 2019. Den hade inte samma upplägg som denna varför det är svårt att specifikt 
svara på denna fråga om förbättringsåtgärder. Vi tar dock upp frågeställningar från senaste kvalitetsrapportens delar: 
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Del 5a: Om alumniverksamhet, där det påpekades att HV’s centrala roll för alumniverksamhet borde nyttjas bättre, 
men även att PTW borde ha en egen verksamhet, dock oklart hur. 

Del 5b: En övergripande utvärdering, där det diskuterades mycket om problem vid rekrytering av såväl doktorander 
som forskare på alla nivåer. Det trycktes också på att det är svårt att få icke-svensktalande personal att ta del i nämnder 
och liknande organ och att ta del av relevant information. Här togs också upp problem i form av kortsiktig finansiering, 
som huvudsakligen sker genom tidsbegränsade projekt och det glapp som ibland uppstår mellan två projekt. Då 
behöver institutionen ha en beredskap, vilket har fungerat hittills genom prefekts försorg. 

Vad gäller nämnder och andra organ, så vore det värdefullt om beslut sammanfattas på engelska och sprids till alla 
berörda. 
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR   

 

1.1. FORSKARUTBILDNINGENS ÄMNESOMRÅDE 

Ämnesområde1 Examen  

Produktionsteknik/ Produktionsprocesser Licentiat- och doktorsexamen i Produktionsteknik 

Produktionsteknik/ Produktionssystem Licentiat- och doktorsexamen i Produktionsteknik 

  

Identifiera styrkor och förbättringsområden för forskarutbildningens Ämnesområde(n)1. Kommentera, förklara och 
analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

• Det samlade innehållet i avhandlingen är väl anpassat i både djup och bredd relaterat till 
Forskarutbildningsämnet 1. 

Ja 

• Det samlade innehållet i forskarutbildningens kurser är väl anpassat i både djup och bredd till 
utbildningens Forskarutbildningsämnet 1. 

Ja 

 

Styrkor 

Baserat på våra erfarenheter anser vi att våra rutiner borgar för att ämnet Produktionsteknik hanteras i enlighet 
med våra examensrättigheter, vilket också UKÄ bedömde vid en nationell utvärdering 2018. Under rubriken 
”Eventuella kommentarer, förklaring och analys” nedan beskriver vi det som vi anser är relevant för just ÄMNET.  
 
En styrka är den tvärdisciplinära ansatsen som vi har där kompetens inom såväl produktionsprocesser som 
processystem behövs för att lösa gemensamma forskningsfrågor. På andra högskolor arbetas mer stuprörsformat 
med antingen det ena eller det andra, men så ser inte verkligheten ut. 
 
 

 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

 
1 Forskarutbildningarnas ämnesbeskrivningar:   

Produktionsteknik inom maskinteknik omfattar som ämne de kompetensområden som behövs för att miljömässigt, rationellt, ekonomiskt och säkert kunna producera produkter med givna prestanda. 
Forskningen inom produktionsteknik bedrivs vid högskolan inom de två inriktningarna produktions-processer och produktionssystem, och samverkan mellan dessa är central. Ämnet avgränsas till 
produktionsteknik inom maskinteknik, tillämpad på verkstadsindustri. Ämnet Produktionsteknik innefattar delar av etablerade och vedertagna ämnen som material- och tillverkningsteknik inom 
inriktningen produktionsprocesser och ämnen som mät-, styr-, regler- och datorteknik inom inriktningen produktionssystem. 

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar 
inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar 
förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. Intresse knyts till arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskning 
inom ämnet innefattar, men är inte begränsat till, studier om arbete i förändring, relationen mellan utbildning och arbete samt samhällsvillkor för lärande i arbete. Studiernas fokus kan vara individer, 
grupper, organisationer, mekanismer eller strukturer.   
Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och 
kommunikationssystem och är inriktat mot studier av hur lärande, kunskap och samarbete mediernas av IT i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion i 
samband med införande och bruk av informations- och kommunikationssystem. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till vetenskaper såsom organisationsvetenskap, 
datavetenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap.  

Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande utgår från studiet av lärande, påverkan, undervisning, utbildning och socialisation ur individuellt, relationellt och strukturellt perspektiv. 
Inriktningen mot arbetsintegrerat lärande avgränsas till pedagogiska problemställningar i arbetslivet och innefattar lärandets processer, villkor, innehåll och konsekvenser. Arbete definieras brett och 
omfattar olika former av såväl betalt som obetalt arbete men även arbetslivsanknutna företeelser som högre utbildning och arbetslöshet. 
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Antagningsprocessen tar för mycket tid av 
projekttiden 

Annonsera så snart ett projekt 
är godkänt, inte vänta på 
projektstart. Arbete påbörjat. 

Prefekt, 
ÄR, ,  
HR, 
huvudhandledare, 
projektledare 

Snarast 

Annonstextens ”särskilda meriter” vid 
rekrytering av doktorander behöver vara få 
och skarpa för att förenkla dokumentationen 
vid urvalsförloppet 

ÄR sprider denna information i 
handledarkollegiet så att det är 
klart när någon avser att 
annonsera efter nya 
doktorander. Även HR bör 
uppmärksammas på detta 

ÄR ordf. Pågående 

Regler för tid för jäv och inblandade personer 
är oklar och i vissa fall problematisk (Prio 1: 
rätt kompetens!) 

Vi önskar diskussion om 
prioriteringar vid ”smala” 
forskningsområden. 

ÄR kontaktar FUN Våren 2022 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Ämnet Produktionsteknik är brett och innehåller ett flertal tekniska specialområden, alla baserade på 
grundläggande kunskaper i matematik, fysik, kemi mm. Det innebär att ämnet kan kännas spretigt, och därför är 
det viktigt att Ämnesrådet granskar forskningsfrågorna, så att de både håller djup i specialområdet, men minst 
lika viktigt att specialområdet är relevant för det breda ämnet Produktionsteknik. Det är lätt för en 
forskarstuderande att ”bara” se sitt specialområde som viktigt, och därför har vi valt våra obligatoriska kurser 
med bredd.  
 
Vi skulle vilja redovisa progression över åren, för att kunna följa upp lättare 
 
Den akademiska miljön vid PTW bedriver forskning i Produktionsteknik med ett antal forskningsprojekt relaterade 
till ämnet, och det är i dessa som de forskarstuderande deltar. Det ges även kurser, såväl obligatoriska mer 
allmänna som specifika valbara kurser, alla relaterade till ämnet, så det samlade innehållet i utbildningen och 
avhandlingen ger såväl djup som bredd.  
 
Huvudhandledare ansvarar för att valet av de valbara kurserna är relevanta för att besvara forskningsfrågorna. 
 
Att avhandlingen belyser problem både i djup och bredd säkras av diskussionsledare vid planeringsseminarier, av 
opponenter vid slutseminarier före lic-seminarium och disputation. Opponenten ger utlåtande om detta i separat 
protokoll. Dessutom granskar av ÄR utsedda kompetenta kollegor uppsats och avhandling avseende ämne och 
kvalitet i text, illustrationer, och koppling till forskningsfrågans formulering och besvarande innan doktoranden 
kan ansöka hos Ämnesrådet att få hålla sitt seminarium (lic- och disputation).  Detta sker innan avhandlingen går 
till tryck, och brukar göras en vecka innan ÄR-möte. När HHL kontaktar opponent och betygsnämnd skickar man 
över allt relevant material, så att vederbörande kan bedöma om denne dels har rätt kompetens för att bidra och 
dels anser sig ha tid att genomföra granskningen. Ett preliminärt informellt omdöme inhämtas också innan 
anhållan lämnas till ÄR. 
 
Huvudhandledaren föreslår i samråd med forskarstuderande och bihandledare personer som diskutant vid 
slutseminarier (ev mittseminarium). Ämnesrådet fastställer opponent och betygsnämnd efter förslag från 
huvudhandledare och doktorand, eller återkommer med förslag till korrigeringar. Vägledande för förslagen är 
bland annat 

• Att det inte förekommer jäv relativt inblandade  
• Att ämneskompetensen är relevant hos den föreslagna personen 
• Att dennes akademiska nivå uppfyller högskolans ställda kriterier för respektive seminarium 
• (ytterligare att beakta vid extern diskutant är en mer långsiktig relation till forskargruppen.) 
• Jämställdhetsaspekter  
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Motsvarande process och krav på inblandade personer gäller för förslag till 
• Examinator (tillika ordförande) samt opponent vid licentiatseminarium 
• Ordförande, opponent och betygsnämnd vid disputation. (en opponent vid licentiatseminarium kan med 

fördel ingå i betygsnämnden vid disputation, eventuellt även som opponent) 
 

Beroende på specialkompetens hos föreslagna personer vill vi påpeka att det finns både styrkor och svagheter i 
detta hänseende – några specialområden är ”smala” och det finns inte så många att välja bland, medan andra är 
mer generella och vi ingår i flera etablerade nationella och internationella nätverk. 
 
Ämnet ”Produktionsteknik” är viktigt att beakta vid antagningsprocessen, eftersom ett antal olika 
grundutbildningar kan ge behörighet. För att underlätta urval bland sökande är det av särskild vikt att formulera 
ett fåtal viktiga särskilt meriterande kvalifikationer i annonstexten.  
 
 

1.2. PERSONAL 

Identifiera styrkor och förbättringsområden gällande tillgänglighet på handledare och lärarresurser. Kommentera, 
förklara och analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

• Det finns personal med rätt kompetens tillgänglig för att genomföra alla kurser i 
forskarutbildningen med god kvalité.  

ja 

• Det finns en tillräcklig tillgång på huvudhandledare/handledare på 5-årsikt? Mestadels 

 

Styrkor 

Personalen på PTW har rätt kompetens för att handleda och bedriva kursverksamhet. 
 
Det finns personal med rätt kompetens att genomföra de egna kurserna (obligatoriska och valbara) med god 
kvalité. 
 
Tillgången på huvudhandledare/handledare är god inom delar av verksamheten. 

 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen ansvarig Föreslagen 
tidsram 

Handledarkollegiet behöver vitaliseras, så 
att det fyller sin funktion som kollegial 
arena för såväl goda erfarenheter som vid 
problem. Detsamma gäller 
doktorandmöten. 

Tydliggöra att erfarna 
handledare behövs för att 
sprida erfarenheter till 
mer oerfarna. Kanske kan 
”case studies” lyftas upp?  
Men konkretisera frågan 
och låt inte information 
ta tid. Inbjuda ”expert” 
från annat lärosäte för att 
lära hur de gör? 

ÄR? Kontinuerligt 

Rekrytering av personer som 
ämnesföreträdare/huvudhandledare inom 
specialområden där vi idag är sårbara. 

Respektive 
forskningsledare initierar 
processen tillsammans 
med prefekt och HR 

Forskningsledare  
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För att alla inblandade skall kunna följa alla 
regler och riktlinjer behöver vägledande 
dokument finnas på engelska (eventuellt 
enbart), medan sådant som har med vår 
myndighetsutövning att göra blir 
tvåspråkigt. 

ÄR ordförande tar upp 
med övriga ÄR, vicerektor 
för FU, studierektor och 
FUN så att 
kommunikationen blir 
tydligare till berörda 

Styrgrupp för FU i 
samverkan med 
Akademi & 
Ledningsstöd 

Pågående 

Fånga in synpunkter från handledare och 
doktorander på sådant som upplevs 
tveksamt 

Uppmana alla berörda att 
påpeka för ÄR när ålagda 
uppgifter känns onödiga, 
t.ex. genom en 
”Förslagslåda”.  
 

ÄR tar emot åsikter och 
förmedlar till relevant 
instans, t.ex. styrgrupp 
för FU  

Kontinuerligt 

Tag fram en plan för att engagera flera 
disputerade att vara handledare för att 
meritera sig och för att bredda det 
kollegiala arbetet i verksamheten. 

Tag upp i 
handledarkollegiet och i 
avdelningsmöten 

Avdelningschefer i 
utvecklingssamtal 

Kontinuerligt 

Uppmana bihandledare att ta över alltmer 
av handledningen alltefter doktorandens 
progression, där så är lämpligt. 

Tag upp i 
handledarkollegiet 

Respektive 
huvudhandledare 

Kontinuerligt  

Bibehåll externa nationella och 
internationella personer i handledning och 
komplettera med HV-anställda 
bihandledare, som då meriterar sig. 

Var tillåtande vad gäller 
undantag på krav om 
huvudsaklig anställning 
på HV för 
huvudhandledare. 
Meriteringsplaner för 
dem som ännu inte 
uppfyller kraven. 

avdelningschef, ÄR 
presidium 

 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Vi beskriver nedan dagsläget avseende personal för att ha material att följa upp kommande år. Våra arbetsformer 
är huvudsakligen projektorienterade, där varje projekt har en projektledare på HV, och denne är ibland också 
handledare. Det är viktigt att alla är införstådda med att detta är två helt olika roller. 
 
Det är ojämn tillgång till behöriga vetenskapligt kompetenta huvudhandledare, och speciellt är det låg tillgång 
inom Produktionssystem, medan den är bättre inom Produktionsprocesser, även om det även här finns områden, 
som har enbart en expert, vilket gör det sårbart. Även undervisning är tidskrävande för dessa.  
 
Huvudhandledare skall ha genomgått handledarutbildning eller ha motsvarande pedagogisk kompetens. 
Bihandledare erbjuds att delta i handledarutbildning snarast. Samtliga disputerade inbjuds till handledarkollegier, 
där vissa frågor av kollegial art hanteras.  
 
Rekryteringsprocesser av behöriga huvudhandledare har initierats sedan många år, med varierande resultat, 
varför vi har anlitat huvudhandledare från andra lärosäten med gott resultat.  Enligt regler och riktlinjer skall 
huvudhandledare i normalfallet ha sin huvudsakliga anställning på HV, men vid behov görs avkall på etta i samråd 
med FUN. 
 
Idag har vi 60 disputerade personer i verksamheten, med en tjänsteandel i forskningen på i medeltal 39%. Av 
dessa är idag 35 bi- eller huvudhandledare, medan resten idag inte är engagerade i handledning, dvs vi har 
potential till ytterligare handledning. Antalet inskrivna doktorander är 27, varav tre har studieuppehåll. Figuren 
nedan visar antalet disputerad personal av olika kategorier i december 2021. Notera att vi har ett flertal 
deltidsanställda professorer/docenter för att upprätthålla akademiska kravet på huvudhandledare som minst 
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docent samt inte mindre viktigt att knyta dessa personer till oss mer långsiktigt. Alla anställda på IV deltar inte i 
heltid i forskning/FU inom PT, vilket förklarar de olika staplarnas storlek. 
 
 

  
 
Huvudhandledaren (HHL) är den viktigaste personen för att borga för forskarutbildningens kvalitet. Idag har vi 13 
utsedda huvudhandledare, som ansvarar för mellan en och fem doktorander vardera, se figuren nedan.  
 

 
 
Bihandledarna är också viktiga, och framför allt bör de allteftersom doktorandens progression fortskrider axla 
mera ansvar för formaliteter. Meriteringsinsatser pågår för att docentmeritera dem som ännu inte uppfyller kravet 
på att vara huvudhandledare. Figuren nedan visar att bihandledare handleder 1 till 3 doktorander i dagsläget. Av 
våra 25 aktiva doktorander har 13 st två bihandledare, medan övriga har en bihandledare.  
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Ytterligare frågor av relevans för Ämnesrådet är val av opponenter och betygsnämnder, speciellt i fall där det inte 
finns många personer att välja bland. Speciellt gäller detta önskemålet att få balans mellan antal kvinnor och män, 
vilket fortfarande är svårt i teknikområdet generellt, och inte bara inom delvetenskaperna inom 
produktionsteknik. 
 
När det gäller att meritera bihandledare till att bli huvudhandledare finns naturligtvis det akademiska kravet på 
minst docent, men det handlar minst lika mycket om att bihandledaren allteftersom övertar mer av ansvaret för 
doktorandens ”vardag”, med huvudhandledaren som läromästare. I praktiken kan det lösas genom att planera för 
att tidfördelningen dem emellan varierar över tid. Vi vill också anlita postdoktorer som bihandledare. 
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 1.3. UTBILDNINGSMILJÖ 

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

• Alla forskarstuderande har tillgång till en relevant vetenskaplig miljö inom högskolan. ja 

• Forskarstuderande i samverkansprojekt har tillgång till en relevant vetenskaplig miljö. ja 

• Vi arbetar med att upprätthålla en inkluderande miljö ur ett likabehandlingsperspektiv. Ja  

 

Styrkor 

Alla forskarstuderande har tillgång till avancerad miljö vad gäller såväl vetenskaplig kompetens som avancerad 
utrustning på PTW. Akademianställda doktorander har sin arbetsplats på PTW i nära anslutning till sina handledare, 
forskningsingenjörer och doktorandkollegor, medan tredjepartsdoktorander normalt har sin arbetsplats hos sin 
arbetsgivare, men har tillgång till miljön på PTW när så är lämpligt. De har alla sina handledare ”inom räckhåll”, dvs 
antingen på PTW eller via distanshjälpmedel. 
 
En styrka är också det nära samarbetet med våra industriella partners, som gör att doktoranderna också får 
näringslivets syn på sina forskningsprojekt, och därmed förståelse för olika arbetsmiljöer och relevansen i 
forskningen. 
 
En ytterligare styrka är den internationella miljön, som ger insikter även i internationella likheter och olikheter 
 
I alla nämnder och råd har doktoranderna minst en representant, och studentkåren har en doktorandsektion, som 
är aktiv.  

 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Transparens i kommunikation Handledarträffar och 
doktorandträffar 

ÄR kontinuerligt 

Användning av den digitala ISP’n för alla nya 
doktorander  

För stöd av hanteringen och 
uppföljning av erfarenheter 
behöver en systemansvarig 
snarast utses, som skall 
kommunicerar med alla berörda. 
Se nedan om det som upplevts 
som omständligt. Framför allt 
behöver systemansvarig ha en 
budget för att kunna ”beställa” 
kompletteringar i systemet hos 
IT.   

ÄR har lyft 
frågan till 
Styrgruppen 
för FU, som 
bör lyfta till 
HLG. 

Klart juni 
2022 

Aktivera samarbete mellan doktoranderna Stimulera till doktorandernas 
engagemang i gemensamma 
vetenskapliga träffar, se gott 
exempel inom svetsgruppen 

t. ex. 
Avdelningschef 

Kontinuerligt  

Bredda doktorandernas syn på 
produktionsteknik 

Anordna en årlig PTW-konferens 
(digital&på plats), där ”alla” 
doktoranderna presenterar sina 

I samverkan 
ex.vis med 
Primus 

Årligen  
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resultat. Bjud in lämpliga externa 
parter. 

och/eller 
Innovatum 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Att utbildningsmiljön är god idag innebär inte att man bara sätter sig till ro, utan den kräver kontinuerliga insatser 
avseende infrastruktur, uppdateringar av regler och riktlinjer, ett aktivt handledarkollegium, transparens i 
kommunikation mm. 
 
Hanteringen av den digitala ISP’n upplevs som krångligare än den gamla pappersversionen av dem som skall 
granska, men en hel del förbättringar är gjorda sedan testen i maj. Här behöver troligen erfarenheter följas upp och 
slussas vidare till utvecklarna. Handledare och doktorander var visat sig mycket positiva. Det som upplevts 
omständligt av granskare på olika nivåer är den tidsmässiga processen med att ”ett led i taget” skall tillstyrka. Detta 
bör ses över av systemansvarig. Ett annat ”problem” är att man behöver öppna bilagor separat för att se vad de 
innehåller, även om det finns en god översikt över all textmassa med tabeller över planering och uppföljning. 
Ansvarsfördelningen bör ses över, idag är det för många steg i hanteringen. 
 
 
Alla anställda hanteras av samma arbetsmiljöregler, så frågan om likaberättigande är irrelevant för specifikt 
forskarutbildningen. Angående likabehandling, så är det svårt att svara generellt, eftersom all personal har samma 
rättigheter, men sådana frågor upplevs olika av olika individer. Vid eventuella larmsignaler hanteras dessa i 
institutionens ledningsgrupp, Vi följer HV-rutiner när sådana finns, och försöker uppmärksamma eventuella 
problem i handledarkollektivet för att kollegialt undvika nya problem. 
 
Obligatoriska offentliga progressionsseminarier genomförs i enlighet med högskolans regler och riktlinjer, 
planeringsseminarium inom ett år från antagning, slutseminarium före lic, licentiatseminarium, slutseminarium före 
disputation samt disputation. I de fall doktoranden inte avser avlägga licentiatexamen ersätts de två hithörande 
seminarierna av ett mittseminarium. Vid alla dessa seminarier granskas arbetets upplägg och resultat av externa 
forskare enligt regelverket. 
 
Ämnesvisa seminarier genomförs så att doktoranderna får inblick i närliggande specialområden, sampublicering 
med andra doktorander på högskolan liksom med externa parter, såväl företag som akademi.  Doktoranderna ger 
bland annat varandra aktiv återkoppling vid presentationer under forskningsledarens överinseende.  
  
Inom flera av de obligatoriska kurserna förekommer inslag av presentation av kunskap såväl skriftligt som muntligt 
samt aktivt deltagande vid diskussion med kursens lärare och kursdeltagare. 
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1.4. RESURSER 

Identifiera styrkor och förbättringsområden kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 
 

  Uppfylld 

• Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur, så som ex bibliotek, Grant 
Innovation Office, studiestöd. 

ja 

•   

o   

o   

• Det finns tillgång på de resurser som krävs för att vi ska ha en forskarutbildning med 
arbetsintegrerat lärande/produktionsteknik som utgångspunkt, ge gärna en beskrivning av 
detta antingen genom styrkor och/eller förbättringsmöjligheter. 
 
 

ja 

 

Styrkor 

Gäller hela HV (ej specifikt PT, så varför ta upp det här?): Tillgången till bibliotek och dess resurser är god och 
värdefull, liksom kontakter genom GIO, även om det inte i första hand gäller de forskarstuderande utan snarare 
forskarna/projektledarna. Studiestöd finns för dem som behöver (utanför ÄR’s kontroll). GIO kan vara behjälpligt 
för att hitta post-doc-tjänster, men det är aktuellt först efter examen. IT-stödet fungerar bra, och stödet vi får av 
våra ekonomer är utomordentligt.. 
 
Forskarutbildningen är en integrerad del i forskningen i den industriellt relevanta samarbetsmiljön på PTC. I alla 
våra doktorandprojekt finns god tillgång till ändamålsenlig infrastruktur genom såväl laborativa resurser i miljön på 
PTW med stödjande forskningsingenjörer som tillgång till resurser på samverkande lärosäten när så erfordras.  Vi 
har också god tillgång till beräkningsresurser i form av ett beräkningskluster och mjukvarulicenser. 
 
Vad gäller internationalisering har vi upparbetade nätverk med relevanta lärosäten och institut, både vad avser 
forskning och utbildning, ex.vis. Manitoba,  FZ Julich, Stony Brook. Vi har goda relationer med högskolans 
internationaliseringsverksamhet, och aktiviteter för ”double degree” kan stärkas. I en tidigare industriforskarskola, 
SiCoMaP, har vi finansierat 14 doktoranders utlandsvistelse vardera under minst 3 månader. Projekt har utförts på 
TWI i Cambridge respektive Sheffield (UK), CENIM i Madrid (ES), på INNOVNANO i Coimbra (P), University of 
Manchester (UK), Forschungszentrum Jülich (DE), Univ of Warwick (UK), 4 på Univ of Manitoba (CA), Univ of 
Kentucky (US), Univ of Nottingham (UK), Univ of Waterloo (CA.  
 
GIO kan också hjälpa till med finansiering av utlandsvistelse.  
 
Våra examinerade doktorer finns idag UK, Canada, Japan, Österrike, Schweiz, Finland, t.ex. och relationer med dem 
är viktiga och kan formaliseras ytterligare genom Alumniverksamhet, se ovan. 
 
Flertalet av våra doktorander har utländsk bakgrund, och kontakt med deras tidigare lärosäten är värdefull. 
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Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen ansvarig Föreslagen 
tidsram 

Tydliga riktlinjer för den centrala 
finansiering som vicerektor disponerar.  
Ett exempel som uppkommit nyligen är 
det som kallas doktorandryggsäck. Vilka 
kriterier gäller för att söka och hur går 
det till? Transparens/kommunikation 
upplevs som bristfällig idag och upplevs 
ofta som orättvis. Troligen beror detta 
på bristande kommunikation. 

ÄR ordf kontaktar prefekt 
för att få klarhet i detta 

Prefekt snarast 

Stöd från biblioteket för publicering 
gäller bara   
några specifika redaktörer (som Elsevier 
) och Open Access, men vi har inte stöd 
för att publicera i andra viktiga 
tidskrifter inom vårt forskningsområde 
(ex. IOP of Science) eftersom de är 
blandade (open access och print). En av 
konsekvenserna är att topprankade 
tidningar som är viktiga inom vårt 
område ”faller bort”, eller så kan vi inte 
publicera open access som 
rekommenderas av HV och krävs av EU-
projekt som stödjer vår forskning. 

Enligt dialogmötet har 
institutionens IT-ansvarig 
kunskap om medel som kan 
sökas för detta och hur 

ÄR ordf kontaktar 
institutionens IT-
ansvarige/bibliotekschefen 

Våren 2022 

Finansiell beredskap från HV om det blir 
glapp mellan projektfinansieringar 
och/eller studieuppehåll vid exempelvis 
föräldraledighet. 

Handledare 
uppmärksammar 
avdelningschef 

Prefekt kontaktas av 
avdelningschef 

Kontinuerligt  

Kontinuerligt underhåll och 
uppgradering av experimentell 
utrustning och beräkningsresurser.  

Forskningsingenjörer och 
projektledare lyfter fram 
behov till institutionen? 

Miljöansvarig kontinuerligt 

Vi behöver känna att vi har ett 
tillförlitligt back-up-system för alla 
funktioner i forskarutbildningen 

Vi fortsätter använda M: för 
alla dokument som hör till 
vår forskarutbildning. 
Behörighet skall beaktas.  

IT? Kontinuerligt  

Double degree-verksamheten bör 
formaliseras och utnyttjas. 
Samverkansavtal bör skrivas så att det är 
klart vad som gäller vid dubbla examina. 

Tag reda på hur det skall 
sköts 

Ordf. ÄR 2022 

    

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Vi förstår inte varför samverkan tas upp här – hör väl knappast till Resurser? 
 
Vi har numera ett gott stöd med det praktiska kring själva lic-seminarierna och disputationerna  
 
Vill här påpeka att finansieringen av doktoranderna till största delen är beroende på externa och tidsbegränsade 
medel. Några problem med dessa är att 
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• först när ett projekt har beviljats kan man starta annonsering efter kandidater, och sedan tar 
antagningsprocessen lång tid att genomföra och därefter tar det tid för den utvalde att ordna med visum 
och till sist komma till HV. Förbättringsåtgärder pågår. 

• eftersom projekttid oftast är kortare än studietiden så uppkommer ofta glapp mellan projekt och då 
saknas projektfinansiering, varför institutionen behöver gå in och täcka den, 

• det ibland kan vara svårt för en doktorand att skilja mellan projektets mål och sin egen forskningsfrågas 
lösning, så det är viktigt att projektledare ansvarar för projektets mål och att handledaren stöttar 
doktoranden i att fokusera på sina forskningsfrågor. Ofta är projektledare och handledare samma person, 
och då måste denna skilja på sina två olika uppgifter. 

 
Som påpekats ovan om utbildningsmiljön, så kräver våra experimentella doktorandprojekt avancerad teknisk 
utrustning, som behöver uppdateras/underhållas/bytas ut kontinuerligt. Finansieringen av detta kräver stora 
resurser, och vi har hittills lyckats få strukturfondsmedel eller andra projektbidrag. Att söka dessa medel är 
resurskrävande och stöd av GIO är väsentligt, men det är inte primärt en fråga för Ämnesrådet. 
 
ÄR utför de uppgifter som det är ålagda, men anser att det ibland är väldigt tidskrävande för att kunna upprätthålla 
god kvalitet. En översyn över och fördelning av uppgifter behövs, så att alla inte granskar/bedömer samma sak.  
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2. UTFORMNING, GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

2.1. STYRDOKUMENT (ALLMÄN STUDIEPLAN, INDIVIDUELL STUDIEPLAN OCH KURSPLANER) 

Identifiera styrkor och förbättringsområden kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

• Den allmänna studieplanen och kursplanerna är uppdaterade och säkrar de nationella 
lärandemålen och examensrättigheterna inom ämnesområdet.  ja 

• Den individuella studieplanen med dess målmatris är väl anpassad för att följa 
forskarstudentens progression och förutsättningar att uppnå de nationella lärandemålen. 

ja 

  

 

Styrkor 

Vi har förstås en Allmän studieplan, som beskriver ämnet, obligatoriska kurser och de nationella lärandemålen i 
enlighet med examensrättigheterna i Produktionsteknik. Den Allmänna studieplanen har uppdaterats under 2021 
på grund av att en obligatorisk högskoleövergripande kurs har bytts ut mot två. I övrigt ingen ändring.  
 
De kursplaner som åligger institutionen hålls uppdaterade i största möjliga utsträckning. 
 
Det finns ett intresse i miljön att använda den nya digitala ISP’n, som underlättar för forskarstuderande och 
handledare, men krångligt för granskare, se nedan 

 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen ansvarig Föreslagen 
tidsram 

Den allmänna studieplanen bör justeras, 
bl.a. så att det för lic-examen krävs 4 av 5 
obligatoriska kurser.  Den engelska ASP’n 
behöver också granskas, t.ex. 
överensstämmer inte lärandemålen helt 
med UKÄ’s text och beskrivningen av 
ämnet haltar. 

Uppdatera ASP så att det 
stämmer med praxis. Arbete 
påbörjat 

Ordf. ÄR till FUN Under våren 
2022 

Hanteringen av den digitala ISP’n kan 
bättre förankras i organisationen, bl a är 
det otydligt hur förbättringsförslag 
hanteras.  Systemansvarig behövs, och 
frågan är lyft. 

Tas upp i handledarkollektivet, 
så att det blir tydligt vilka som 
skall använda den och när 
övergång skall ske. Alla 
användares synpunkter på 
förbättringar skall tas om 
hand. 

ÄR och Systemansvarig Under våren 
2022 

Mer engelska i styrdokumenten för att 
alla skall kunna bidra. Såväl handledare 
som doktorander. 

Kontakta vicerektor för 
forskarutbildningen och/eller 
FUN 

Ledningsfråga Pågående 

Den digitala ISP’n bör användas.). 
Handledare och doktorander anser att 
den kommer att bli bättre än 
pappersvarianten 

Bevaka aktivt utvecklingen av 
den digitala ISP’n och tillse att 
granskningen förenklas utan 
att säkerheten försvinner. 

Systemansvarig Snarast 
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Förkorta de administrativa tiderna mellan 
anhållan om att hålla lic-seminarium 
respektive disputation och själva 
seminariet. Idag växer denna ”väntetid” i 
stället för att kortas.  

Inför flera ÄR-möten vid 
behov.  

ÄR  

Förbättra processen med att hålla 
tidplanen 

Huvudhandledare tar i samråd 
med doktorand fram en 
tidplan för hela utbildningen 
inför planeringsseminariet. 
Denna skall sedan följas upp 
åtminstone i samband med 
den årliga uppdateringen av 
ISP’n, men gärna oftare. 

Huvudhandledare   

Förankra nya rutiner med berörda innan 
de träder i kraft 

Innan nya rutiner införs skall 
de remitteras till berörda, t.ex. 
ÄR, prefekter, handledare, 
handläggare och chef för AoL 
för acceptans. Därefter skall 
de kommuniceras tydligt. 

Vicerektor/studierektor 
för FU 

Kontinuerligt 

ISP’n innehåller idag flera punkter, som vi 
anser kan tas bort, men det kräver 
diskussion med FUN  

Initiera en översyn över ISP’ns 
så att den inte upplevs som ett 
kontrollorgan sutan som en 
hjälp i planeringen av 
forskarutbildningen 

Ordf. ÄR tar upp med 
FUN 

 

 
 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Många av förslagen till åtgärder har redan berörts under Utbildningsmiljön, men tål att upprepas. 
 
Det är naturligt att det är progression i forskarutbildningen för respektive doktorand. Dels finns de obligatoriska 
seminarierna, men framför allt sker forskarutbildningens progression i samråd mellan handledare och doktorand, 
och vi ser ingen finess i att dokumentera alla detaljer. Vi anser att det bara skall dokumenteras sådant som behövs 
för att uppfylla myndighetskraven, och bara vid behov. 
 
Den årliga granskningen av den digitala ISP’n kräver idag ett antal steg i konsekutiv ordning:  

1. Huvudhandledaren initierar att granskning önskas 
2. Handläggare granskar formalia 
3. Avdelningschef/prefekt säkrar att resurser finns 
4. ÄR granskar ämnesrelaterade frågor 
5. Studierektor fastställer  

Men: Vid alla dessa steg kan korrigeringar önskas, och som systemet ser ut idag kan det ta mycket tid i anspråk och 
i värsta fall startar processen om igen. Alla granskare måste dessutom verifiera med en kod som erhålls i separat 
mail, och för några kommer det att bli väldigt många mail. Bör kunna förenklas. ISP’n upplevs idag mer som ett 
kontrollverktyg än som en plan för doktorandens progression. 
 
Några konkreta önskemål för den digitala ISP’n:  

- Låt doktorand och handledare själva kunna editera sin information efter att ISP’n är upplagd för att 
handläggaren skall slippa ändra (ändrad telefon, genomgången handledarutbildning t.ex.) 

- Granskning av avdelningschef eller prefekt? I dag är det otydligt vad som gäller. Rutinen som ges är att det 
är avdelningschef som granskar, men det verkar vara olika från fall till fall. Idag är det den information som 
handläggaren lägger in från start som blir styrande. På något sätt borde det finnas en ställföreträdare som 
är behörig att granska ett flertal steg, men idag är det ”låst”. 
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- Granskarna tycker det är omständligt att öppna bilagda bilagor, som kan bli ganska många mot slutet. De 
som redan är granskade i en tidigare fastställd version borde kunna markeras med att den redan är 
godkänd. Alla bilagor hänger med genom åren, så att allt finns samlat, vilket är bra, men det som redan är 
inlagt i Ladok borde kunna synas. 

- Vi anser att frågan om Mobilitet inte är relevant i ISP’n. Det kan naturligtvis vara ett viktigt inslag i FU, men 
behöver inte formaliseras i text, eftersom det kan upplevas som tvingande. Närliggande fråga gäller 
”Samtal om framtida karriär”. 

 
Apropå digitala verktyg, så vill vi vara säkra på att det finns backup i alla led, så att ”ingenting” kan försvinna. Vi 
använder M: för allt viktigt. 
 
Tillgodoräknande av kurser upplevs som tidskrävande för ÄR. Dessa tillgodoräknanden borde kunna hanteras mer 
flexibelt och det bör vara tydligt vem som granskar vad i ISP’n. 
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2.2. SÄKRING AV LÄRANDEMÅLEN FÖR EXAMEN 

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 
De nationella lärandemålen finns i bilagorna, under kapitel 7. 

  Uppfylld 

• De samlade lärandemålen i forskarutbildningens kursplaner uppfyller de nationella 
lärandemålen för programmets examina (exempelvis målmatris). 

ja 

• Målmatriserna i de individuella studieplanerna fylls i på ett sådant sätt så att vi är säkra på att 
de nationella lärandemålen uppfylls. 

ja 
 

• Avhandlingens kvalitet säkras under forskarutbildningen. ja 

 

Styrkor 

Vi har en matris över lärandemålen, som är på både engelska och svenska, så alla bör kunna klara av att fylla i 
den, se Kap 7. 
 
Vi har rutiner för att säkra att avhandlingen håller god kvalitet och progressionen dokumenteras i individuella 
studieplaner, som uppdateras minst en gång per år, där även lärandemålen följs upp. 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Förankra rutinerna i handledarkollektivet. 
Speciellt målmatrisen vad avser annat än 
obligatoriska kurser. 

Tas upp i handledarkollegiet ÄR presidium  

Vid framtagande av nya kurser vore det önskvärt 
att man utgick från lärandemålen så att det blir 
tydligt hur de examineras.  

Diskutera med föreslagen lärare i 
kursen 

ÄR presidium  

    

Rättvis hantering av förseningar. Det har 
förekommit olika hantering av doktorander som 
blivit försenade. Vissa erhåller fortsatt 
handledning medan andra blir utan, och det är 
olika hantering av själva anställningen. 

Centrala regler och tydlighet om 
ansvar för likabehandling  

Vice rektor 
för FU? 

Under 2022 

Introduktionsaktiviteter upplevs som icke-
samordnade 

En central genomgång mellan vad 
som informeras om av 
studierektor, HR, i oblig kursen 
och vid doktorandträffar 

Studierektor?  

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Ämnesrådet i Produktionsteknik har gått igenom de obligatoriska kurserna och kopplat kursernas mål mot de 
nationella lärandemålen, men övriga mål behöver tydliggöras för såväl handledare som doktorander. Det är inte 
helt klart i alla kurser hur examineringen av kursmålen genomförs, och det borde ges prioritet. 
 
Vad gäller progression uppmanas doktoranderna att följa introduktionsaktiviteter med kurser, medan resten av 
kurserna kommer när de ges. Huvudhandledaren ansvarar för att progression i arbetet uppnås. 
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 Det är viktigt att relevant information ges vid introduktionsaktiviteter och att denna information inte överlappar. 
Dessa är idag: Doktorandernas välkomstdag (ansvarig SR), Introduktionskursen nu (obligatorisk), Introduktion för 
nyanställda (Personal) och till slut våra doktorandmöten. 
 
Vid PTW hålls regelbundet seminarier och föreläsningar med relevanta ämnen för doktoranderna. I normalfallet, 
när inte pandemin begränsar resande, deltar doktorander aktivt vid vetenskapliga konferenser för att kunna uppnå 
lärandemålen om att i skriftlig och muntlig form kunna diskutera vetenskapliga frågor med vetenskapssamhället, 
såväl nationellt som internationellt. Doktoranderna publicerar sina vetenskapliga rön i relevanta välrenommerade 
tidskrifter. Men dessa tidskrifter är inte alltid ”open access” eftersom vi måste prioritera: välj bra tidskrifter som 
våra internationella kollegor läser (så som används inom forskningsområdet). Om det finns möjlighet väljs sedan 
”open access” (men detta är ofta omöjligt eftersom dessa tidskrifter ofta är båda ”open access” & tryckta. 
 
Skulle en doktorand förutspås bli avsevärt försenad med sin examen borde det upptäckas det vid den årliga 
uppdateringen av den individuella studieplanen. Vi föreslår under föregående punkt att en tidplan skall presenteras 
vid planeringsseminariet och sedan följas upp vid årlig uppdatering med doktoranden som huvudansvarig. 
 
 Nu finns det centrala rutiner för hur fördröjningar skall hanteras på grund av pandemin, men en sådan rutin bör tas 
fram även för andra skäl. 
 
ÄR bör inte vara ansvarigt för förseningar, men skall förstås vara behjälplig när så önskas. 
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3. ARBETSLIVETS PERSPEKTIV 

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

  
Uppfylld 

• Forskarutbildningen präglas av arbetsintegrerat lärande2. 
 

• Forskarutbildningen präglas av nationellt och internationell samverkan med arbetslivet och 
omgivande samhälle.  
 
 

ja   

 

Styrkor 

PTW har stark koppling till industrin och dess behov av forskning, men vad har det med forskarutbildningen att 
göra? 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Alumniverksamhet (se tidigare förslag under 
rubrik 0) 

   

    

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Vi anser INTE att denna fråga är aktuell för ÄR, men kan konstatera att hela utbildningsmiljön vid PTW är präglad av 
samverkan med i huvudsak svensk industri och nationell och internationell akademi. Doktoranden har en 
anställning samt ingår i något eller några forskningsprojekt med planering, uppföljning och satta tidsramar, så de 
bör vara väl förtrogna med arbetslivets perspektiv. 
  
I den individuella studieplanen dokumenteras också att samtal om karriär genomförs. Olika fokus läggs sedan 
beroende på om doktoranden avser fortsätta i akademin eller gå till industrin, och det är huvudhandledarens 
ansvar att samtalet genomförs. Vi är dock kritiska till att huvudhandledaren skall ansvara för samtal om karriär och 
dokumentation av detta samtal Det borde ligga på avdelningschefen att ta upp vid medarbetarsamtal. För 
tredjepartsanställda doktorander är frågan ointressant, eftersom de förväntas använda sin forskarutbildning på sin 
arbetsplats.  
 
För att ta tillvara arbetslivets perspektiv föreslår vi att en alumniverksamhet aktiveras, men det är INTE 
Ämnesrådets uppgift. 

 
  

 

2 Arbetsintegrerat lärande är en pedagogisk praxis där forskarstuderandenas lärande sker genom integrering av teoretiska och praktiska 
kunskaper och erfarenheter, hämtade från utbildningssammanhang inom ramen för såväl högskola/universitet som arbetsliv och 
civilsamhälle. 
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4. FORSKARSTUDERANDES PERSPEKTIV  

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

4:1 FORSKARSTUDERANDES MÖJLIGHETER (HL 4§) 

 

 Uppfylld 

• Påverka, följa upp och utveckla forskarutbildningen. ja 

• Diskutera forskarutbildningen med ansvariga handledare. ja 

• Ta del av kursvärderingsresultat (ex kursrapporter). ja 

 

Styrkor 

Doktoranderna upplever sig ha en gynnsam miljö för sin tillämpade forskning 

Doktorander kan ge sina synpunkter till Är för att granska och implementera de föreslagna ändringarna 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Doktoranders och handledares möjlighet att 
påverka de obligatoriska kursernas innehåll och 
examination behöver förbättras. Speciellt 
påpekas att kursen ”Vetenskaplig forsknings-  
..” behöver ses över snarast avseende 
examinationen. 

ÄR föreslås genomföra en riktad 
analys av en kurs per år. 

ÄR Våren 2022 

Fler valfria forskarutbildningskurser måste/bör 
tillhandahållas vid vårt universitet (till exempel 
SEM, fatigue kurser) och erbjudas till 
doktorander vid andra lärosäten.  

Handledarkollegiet ges i uppdrag 
att inventera behovet bland sina 
doktorander. (Det berör såväl 
ekonomi som lärarresurser, men 
behovet bör lyftas.) 

? Kontinuerligt  

Doktoranderna bör fås att förstå att deras 
medverkan är viktig i all verksamhet vid 
högskolan, så att de deltar i relevanta möten, 
framför allt progressionsseminarierna 

Tas upp vid handledar- och 
doktorandträffar samt av 
avdelningschef. Se till att 
avdelningsmöten mm är så 
intressanta att de deltar mer 
aktivt 

Handledare 
och 
avdelningschef 

Kontinuerligt 
 

Kommunicera att doktorandernas åsikter om 
bl.a. kursvärderingar är viktiga för utvecklingen 

Genomför generell enkät ÄR’s 
doktorandrepr. 

Vid behov 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Ämnesrådets doktorandrepresentant har genomfört en utvärdering digitalt bland doktoranderna och han har också 
analyserat resultaten. Värt att notera är att bland ca 25 aktiva doktorander har endast 9 svarat, även efter 
påminnelse. Detta är i och för sig alarmerande och behöver adresseras.  
 
Doktoranderna är huvudsakligen nöjda med hur deras forskningsprojekt kan påverkas genom sina handledare, men 
känner att de obligatoriska kurserna är alltför stelbenta/opåverkbara. Kanske läge att fundera över det i samband 
med uppdatering av den Allmänna studieplanen. 
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Då specialiserade kurser ofta behöver läsas på annat lärosäte blir det ibland svårt att få det att tidsmässigt passa. 
 
Kurserna utvärderas, men hur vet man att föreslagna åsikter omhändertas?  
 
En doktorand har känt sig vara obekväm när en kursutvärdering inte var anonym. 
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4:2 FORSKARSTUDERANDES STÖD  

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 
 

 Uppfylld 

• Det finns en handlingsplan för forskarstuderande som får problem med att genomföra 
utbildningen inom planerad studietid. 

delvis 

• Det finns en utvecklad infrastruktur och stöd för forskarstuderande som är 
tredjepartsfinansierade. 

ja 

• Högskolan ger information om vart de forskarstuderande kan vända sig om de blir utsatta 
för eller får kännedom om diskriminering eller kränkande särbehandling. 

ja 

• Det finns information om vad god forskningssed och god forskningsetik är inklusive vart 
de forskarstuderande kan vända sig vid frågor om detta. 

ja 

• Förutsättningar finns för forskarstuderande att genomföra utbildningen, utifrån ett 
likabehandlingsperspektiv.  

ja 

 

Styrkor 

Olika forum finns tillgängliga för att få hjälp och support som behövs (till exempel DUSK, ÄR) 

Doktoranderna får bra stöd av handledare och kollegor och inte minst av vår handläggare för forskarutbildningen i 
produktionsteknik, som har god kännedom om våra doktorander och handledare. 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Behöver fler möjligheter att sprida 
medvetenhet för doktoranderna om regler 
och riktlinjer, t.ex .  hur man hanterar 
uppkomna förseningar 

Skicka mail regelbundet med 
uppmaning att läsa på webben 
med tydlig anvisning till var. 

Centralt på HV, 
kanske 
studierektor? 

Halvårsvis 
med start 
snarast. 

Examination för vissa kurser behöver ses över 
för att ge lika möjligheter för studenter på 
den inledande och senare delen av sin 
forskarutbildning 

ÄR behöver få reda på var de 
största problemen upplevs för 
att kunna åtgärda 

  

IT-stödet behöver förbättras för 
forskarstuderande som är 
tredjepartsfinansierade 

Handledarna behöver fånga 
upp sådana eventuella 
problem. Tas upp med IT om 
det behövs 

Huvudhandledare Kontinuerligt 

Doktoranderna måste bli uppmärksammade i 
god tid om vad som sker om man blir kraftigt 
försenad. 

Se ovan Avdelningschef  

Många av våra handledare är inte införstådda 
med det svenska utbildningssystemet utan 
handleder som de alltid gjort. Även om de har 
handledarutbildning från annorstädes, är det 
inte samma system hos oss. 

Utbilda handledarna 
regelbundet, speciellt vid 
förändrade ”regler och 
riktlinjer”.   
Undvik att ha enbart 
handledare med utländsk 
bakgrund utan erfarenhet av 
svenska systemet. 

Avdelningschef  
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Olikhet i ”syn på svensk kultur” Informera nyanställda forskare 
och doktorander om hur vi 
kommunicerar i Sverige 

Avdelningschef Kontinuerligt 

Administration kring doktorandernas 
verksamhet får inte fördröjas i onödan. 

Tillse att alla beslut och 
fastställanden hanteras snarast 
möjligt 

ÄR, studierektor kontinuerligt 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Doktoranderna har i enkätsvar ansett att de fått bra information vid sin introduktion. Någon hänvisar till bra 
information i doktorandhandboken och i de obligatoriska kurserna. Dock har vi noterat att det förekommer att 
doktorander känner sig i underläge gentemot framför allt handledare och att de inte alltid känner sina rättigheter. 
Bör tas upp vid handledarkollegier/doktorandträffar. 
 
Flertalet av de tillfrågade säger sig inte veta vad som händer om man inte ”blir klar i tid”. Någon säger sig veta, men 
de behöver troligen regelbundet påminnas om att läsa på webben om det mesta. Det som inte känns aktuellt vid en 
läsning eller kursinslag kanske är mycket viktigt i ett senare skede. 
 
Problemet med examination som nämns i enkäten hör troligen samman med kursen i ”Vetenskaplig forsknings…”, 
där examination är i form av artikelskrivande. De som är relativt nya har mycket lite att fylla sin artikel med, medan 
de som redan har resultat att redovisa kanske redan skrivit sin första artikel. Det känns både orättvist och nästan 
oöverkomligt för dem som läser kursen tidigt. 
 
Vad gäller support till tredjepartsdoktorander, så skall de ha precis samma stöd som akademidoktoranderna. Om så 
inte är fallet har det uppstått missförstånd någonstans, och det bör handledarna hantera med respektive instans, 
typ IT, bibliotek, åtkomst till internwebben mm. 
 
Vad gäller likabehandling har ingen sagt sig upplevt problem. Någon säger att ”jag hoppas att vi hanteras lika”.  
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5. HÅLLBAR UTVECKLING I UTBILDNINGEN 

Identifiera styrkor och förbättringsområden kring integrering av hållbar utveckling i utbildningen (se definition av de tre 
olika aspektområdena gällande hållbar utveckling nedan). Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

• Forskarutbildningen innehåller moment om ekologisk hållbarhet. ja/nej 

• Forskarutbildningen innehåller moment om ekonomisk hållbarhet. ja/nej 

• Forskarutbildningen innehåller moment om social hållbarhet. ja/nej 

o Forskarutbildningarna innehåller moment om jämställdhet (enligt högskolelagens 
definition). ja/nej 

 
 

Styrkor 

Doktoranderna i Produktionsteknik bedriver sina studier med forskningsfrågor som del i något eller några projekt. 
Projekten som bedrivs vid PTW har normalt som delmål att förbättra en industriell process avseende minskad 
miljöpåverkan, minskad resursåtgång, minskad belastning på operatörer, etc., dvs olika varianter av 
hållbarhetsaspekter. 
 
Vi har lärt oss mycket av pandemin med digitala disputationer och möten, och dessa bidrar till mindre resande och 
mindre tidsspillan. Det har gått mycket bra. 

 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Hållbarhetsaspekterna saknas explicit i regler 
och riktlinjer för forskarutbildningen idag, och 
bör kommuniceras bättre, om det är viktigt. 
Känns som onödigt administrativt arbete. 

Mer information krävs från 
centralt håll  

FUN?  

Begränsa antal avhandlingar som trycks. Rekommendationer till 
huvudhandledare 

ÄR/Styrgrupp  

Undvik ”onödiga” resor; utnyttja digitala 
disputationer och andra möten. 

   

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Vi vet inte var vi hittar  krav på hållbarhet   i Regler och Riktlinjer för FU. Hållbarhetborde vara en ledningsfråga att 
kommunicera och följa upp, och inte en fråga för ÄR.  
 
En av obligatoriska kurserna innehåller hållbarhetsaspekter. (Vetenskapsfilosofi och forskningsetik, 5hp) 
 
Hållbarhet beskrivs i institutionens ÖVP, men hur det skall introduceras i forskarutbildningen behöver 
kommuniceras tydligt, om det är viktigt. 
 
 FU i produktionsteknik bedrivs i en traditionellt mansdominerad värld, men vi är medvetna om att tekniken varken 
är manlig eller kvinnlig utan att den mår bra av att män och kvinnor samverkar kring gemensamma frågeställningar. 
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Alla skall ha samma förutsättningar att bedriva FU förutsatt att nödvändiga behörighetskrav är uppfyllda. Vad avser 
föräldraledighet vid barnafödande uppmuntrar vi såväl mammor som pappor att ta sin del av ansvaret, och vi 
värdesätter de distansverktyg som numera möjliggör alltmer av flexibel arbetsdag.   

 

Ekologisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet innebär att jordens ekosystem har långsiktig förmåga att förse människan med de nyttigheter 
som denna behöver för att tillfredsställa sina behov. Det kan handla om naturresurser, ekosystemtjänster (t.ex. 
pollinering) och det värde som vistelse i naturen har för en människas välbefinnande. Dessutom inbegrips ”naturens 
kapacitet att kunna ta hand om (assimilera) olika typer av utsläpp och miljöpåverkan (Hedenus, Persson och Sprei, 
2015:15). 

Ekonomisk hållbarhet Hur vi hushållar med resurser (ändliga naturresurser och ekonomiskt kapital) som har skapats av människan som är 
viktiga för att upprätthålla mänsklig välfärd nu och i framtiden.  (Hedenus, Persson och Sprei 2015:15).  

Social hållbarhet Att människor organiserar sina samhällen på ett sätt som är långsiktigt hållbart vad gäller att bidra till mänskligt 
välbefinnande, där människors grundläggande behov och de mänskliga rättigheterna säkerställs. Social hållbarhet 
handlar vidare om att bidra till att människor är inkluderade, exempelvis oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, 
social status, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
ålder och funktionsnedsättning. 
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6. EVENTUELLA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG- KVALITETSRAPPORT FÖR FORSKARUTBILDNING 

Här kan ni även skriva ner eventuella förbättringsförslag gällande denna kvalitetsrapports innehåll och 
processbeskrivningen som presenteras i kapitlet Syfte och Processbeskrivning i början av rapportmallen. Identifiera 
styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

 
 

Styrkor 

Det är bra att regelbundet granska verksamheten och att få andras kommentarer.  

 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Modifiera processen så att det förs dialog med 
ämnesrådet innan resultatet presenteras för 
HLG. 

Justera processen enlig nu 
gällande praxis 

FUN  

Vi önskar bilägga tabeller av den form som UKÄ 
anger i sin Vägledning för utvärdering av FU 
(Tabeller 1a, 1b, 2 och 3 samt publikationer) 

Uppdatera dokumentet FUN  

Modifiera Q-rapportmallen i de avseenden vi 
påpekat. 

Uppdatera dokumentet FUN  

Vi önskar kommunicera de nationella 
lärandemålen på ETT ställe. Nu finns de både i 
avsnitt 2.2 och i kap 7.  

Uppdatera dokumentet FUN  

    

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

 
Vi har svårt att se hur Q-rapporten skall ”användas”. Det känns ibland som för mycket detaljer som skall 
dokumenteras, och vi undrar vem/vilka som läser – och varför. Se mer detaljer nedan. Dessutom är det en hel del 
åtgärder som inte ÄR styr över, och vi undrar varför de skall följas upp av ÄR. 
 
Se över upplägget ytterligare, förenkla och tag bort småfel.  
 
Vi önskar föra en dialog med FUN innan resultatet presenteras för HLG för att undvika att oklarheter 
kommuniceras. Speciellt i frågor som inte ÄR själv har ansvar för, utan där vi ser att FUN behöver åtgärda. 
 
Vi förstår inte varför kapitel 3 ”Arbetslivets perspektiv” skall belysas. Är det viktigt behöver det förklaras närmare. 
För oss är det självklart att vi arbetar i nära samverkan med externa parter, men varför diskutera i denna 
kvalitetsrapport?  
 
Undrar också varför man inte tar upp antagningsprocessen I kvalitetsrapporten. Den är ju viktig, och 
förbättringspotential finns. 
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Vi undrar varför man inte tar upp doktorandernas progression, t.ex. i form av de senaste årens examina eller annat, 
se UKÄ’s tabell 1a och b. Det gäller också publikationer, t.ex. publikationer i samverkan där HV står sig väl. 
 
I Kap 7 nedan önskar man en förklaring till ISP-matrisen i text, men det saknas en textruta. Vi har därför lagt till två 
tabeller, dels ”Förbättringsområden” och dels ”Eventuella kommentarer, förklaring, analys”. 
 
Under ”Resurser” finns en fråga kring ” infrastruktur för samverkan med externa partners:” Vi anser att denna del 
utgår – det är inte en ÄR-uppgift. 
 
Det är viktigt att syftet beskrivs för all dokumentation, så att man inte bara skriver något som hamnar i ”stora 
arkivet”. När man fyller i denna ”mall” upptäcker man att samma sak besvaras på flera ställen. Det har varit svårt 
att veta precis vad som behövs i varje fall. Därför har vi många upprepade kommentarer. 
 
Vi skulle önska en mer avgränsad Q-rapport, liknande de tidigare, för att fokusera på färre frågor varje gång och 
hinna åtgärda.  
 
 

 
. 
.  
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7. EXAMENSMÅLSMATRIS 

Bilaga 1 innehåller examensmålsmatriser som kan vara relevanta för forskarutbildningarna vid Högskolan Väst. 
 
• Examensmålsmatris (visa hur programmets obligatoriska och valbara kurser uppfyller de nationella lärande-

målen). 
• Progressionsbeskrivning (beskriv gärna i text hur progressionen inom ämnesområdet relateras till de nationella 

lärandemålen). 
 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Web-information behöver ses över, t.ex. har vi 
fel målmatris upplagd. Påpeka också att 
filnamnen inte bör vara så långa, eftersom det 
kan bli problem med sökvägar. 

Byt ut den gamla målmatrisen på 
webben till den bilagda 
Gå också igenom webbens 
information 

ÄR och 
studierektor 

 

Den digitala ISP’n skall kompletteras så att 
huvudhandledaren kan säkra att de nationella 
lärandemålen är uppfyllda inför licexamen 
respektive doktorsexamen. Idag saknas en 
sådan ”knapp”. 

AKC kommunicerar med  ISP-
utvecklingsteamet, så att det 
kommer med i en senare version.  

AKC  

 
 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Målmatrisen för Produktionsteknik bifogas. Där framgår vilka av de obligatoriska kursernas kursmål, som bidrar till 
uppfyllande av de nationella lärandemålen. Fliken ”Kursmål” listar de olika kursernas kursmål, där de fått unika 
benämningar. Ämnesrådet har gått igenom dessa och markerat i matrisen vilka kursmål, som vi anser bidrar till 
uppfyllandet av nationella lärandemål. Övriga lärandemål skall förstås också uppfyllas genom valbara kurser, 
seminarier, avhandlingsarbete och andra aktiviteter, och dessa har egna kolumner i matrisen. Progressionen vid 
uppfyllandet av lärandemålen varierar mellan de olika doktorandernas behov av valbara kurser och 
avhandlingsarbete, och det är upp till huvudhandledaren att avgöra, när och hur ett lärandemål är uppfyllt. Dessa 
överväganden skrivs i kommentarsfältet till höger. 
 
Värt att påpeka i detta sammanhang är att Anna-Maria Blomgren häromåret gjorde en gedigen genomgång av 
matrisen, och det är den vi använder, se samma bilaga som hänvisades till strax ovan.  Lärandemålen är aningen 
olika formulerade för licentiatexamen och doktorsexamen (flikarna ”LICMÅL” resp ”DOKTORSMÅL”), och en 
jämförelse finns i fliken ”JÄMFÖRELSE”. Speciellt överenskoms i det sammanhanget att alla doktorander som var 
antagna till doktorsexamen bara behöver hantera fliken ”DOKTORSMÅL”, och huvudhandledaren får avgöra när 
licmålen kan anses vara uppfyllda inför en licentiatexamen. Detta administreras i dagsläget i ISP i pappersform, men 
matrisen bör uppdateras för att fungera i digitala ISP’n. 
 
 

 
 
Högskoleförordningen:  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-
1993-100 
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Bilaga 1. EXAMENSMÅLSMATRIS- NATIONELLA LÄRANDEMÅL FÖR FORSKARUTBILDNING 

Se filen:  Bilaga 1 ISP_matris_PTW_2022.xlsx 
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