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samarbete med de som var forskarstuderande vid avdelningen under 1997. Detta är fjärde upplagan 
som är tryckt våren 2002. 
 
Denna version av studiehandboken gäller från 020301 tills vidare 
1 Kvalitetsteknik - kort presentation av ämnet och 

avdelningen 
 
1.1   Vad är kvalitetsteknik? 
 
Med begreppet ”kvalitet” avses numera i allmänhet att ”uppfylla, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar”. För att klara detta måste man 
först ha identifierat de man vill skapa värde åt, dvs kunderna. Sedan måste man ta 
reda på och förstå kundernas behov och förväntningar. Därefter måste man på ett 
systematiskt och ekonomiskt effektivt sätt omvandla kunskapen till egenskaper 
hos varor och tjänster. Slutligen måste kundtillfredsställelsen mätas och erfaren-
heterna återföras till organisationen för att därigenom skapa förutsättningar för 
förbättringar. 
 
Kvalitetsteknik1 är således ett brett och tvärvetenskapligt ämnesområde. Det 
handlar inte bara om att de rätta verktygen i form av teknisk utrustning och 
maskiner samt olika typer av beslutsverktyg (statistiska och andra) erfordras. 
Dessutom behövs en lämplig organisation och en vilja och ett engagemang hos 
samtliga medarbetare att på bästa sätt utnyttja de resurser som ställs till 
förfogande. För att åstadkomma kvalitetsförbättringar på varor och tjänster behövs 
således ett ständigt lärande, en lämplig organisationsstruktur och effektiva 
beslutsverktyg.  Man talar ibland om offensiv kvalitetsutveckling som ett 
ledningssystem bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg som samverkar 
med målet att nå högre kundtillfredsställelse med mindre resurser2. 
 
1.2   Avdelningen för kvalitetsteknik & statistik 
 
Avdelningen för kvalitetsteknik skapades i och med att landets andra professur i 
kvalitetsteknik tillsattes vid dåvarande Högskolan i Luleå3 hösten 1990. Under 
1992 utökades avdelningen med personer inom statistikområdet4 och avdelningens 
namn ändrades till Avdelningen för kvalitetsteknik & statistik.  
 

 
1 Namnet är numera inte rättvisande för ämnesområdets inriktning. Vi föredrar att tala om kvalitetsutveckling, 
vilket återspeglas i namnet på våra kurser, men ännu inte i avdelningsnamnet. 
2 Se exempelvis Hellsten , U. & Klefsjö, B. (2000). TQM as a management system consisting of values, 
techniques and tools. The TQM Magazine, 12, 238- 244. 
3  Den 1 januari 1997 ändrades namnet till Luleå tekniska universitet. Vi använder detta namn fortsättningsvis 
i framställningen oberoende av vilken tidpunkt som är aktuell. 
4 Vi skiljer inte på de traditionellt olika ämnena statistik och matematisk statistik. 
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Under några mycket expansiva år har vår avdelning vuxit till att omfatta ett 
tämligen stort utbud av forskning och grundutbildning i kvalitetsteknik och 
statistik samt forskarutbildning i kvalitetsteknik5. Våra fyra huvudprocesser är 
grundutbildning, forskarutbildning, forskning samt kunskapsutbyte med 
samhället. Vår verksamhet bedrivs i nära samarbete med företag, organisationer 
och samhället i övrigt. 
 
I januari 2002 består avdelningen av ca 25 personer och har en budget på cirka 18 
miljoner kronor. Av dessa medel är knappt hälften avsedda för grundutbildning 
och resten för forskning, forskarutbildning och kunskapsutbyte med samhället. 
Medel till forskning och forskarutbildning består dels av statliga medel som 
fördelas av universitetet och dels av externa medel från företag, fonder och 
stiftelser. Under de senaste åren har avdelningen haft ungefär fem miljoner i 
externa medel. Storleken på de statliga medlen är prestationsrelaterade och 
kopplade till antalet avlagda forskarexamina och antalet avlagda poäng i forskar-
utbildningskurser. 
 
Avdelningens vision innebär att ”vi skall vara internationellt erkända för att ge 
väsentliga bidrag till utvecklingen av samhället och våra kompetensområden med 
ett speciellt ansvar för vår egen region”. I ett särskilt dokument ”Vision, mål och 
strategier” kan Du se mer om vårt sätt att arbeta som avdelning och läsa vår 
verksamhetsidé, vision och policy.  
 
Vi engagerar oss i utbildning, projekt och forskningsprogram i samarbete med 
företag och organisationer i vår region. Vi har genomfört åtskilliga lednings-
seminarier och annan typ av företagsutbildning i olika organisationer i regionen 
och på annat håll.  
 
Avdelningen är engagerad i projekt inom underhållsområdet inom i Polhems-
laboratoriet, ett kompetenscentrum för integrerad produktutveckling vid Luleå 
tekniska universitet. Vi är dessutom, tillsammans med ALMI i Norrbotten och 
Västerbotten, drivande i den regionala kvalitetsutmärkelsen Utmärkelsen Kvalitet i 
Norr. Avdelningen är också en av initiativtagarna till uppbyggnaden av Centrum 
för Tillförlitlighet och Underhåll, i ett samarbete främst med Avdelningarna för 
maskinelement samt drift & underhåll. Vi deltar också i Järnvägstekniskt Centrum 
och är aktiva i Småföretagsakademin vid universitetet. Småföretagsakademin är ett 
nätverk bestående av ett tiotal universitetsavdelningar, som har småföretag och 
deras utveckling som gemensamt intresse. Bland övriga avdelningar finns 
ekonomistyrning, industriell organisation, produktionsteknik och industriell 
produktionsmiljö. 
 

 
5 Sedan år 2000 är matematisk statistik ett forskarutbildningsämne vid avdelningen, vilket 
innebär att forskarutbildning får bedrivas i ämnet men att däremot inga statliga medel 
erhålles. Kvalitetsteknik är ett forskningsämne som också erhåller statliga medel. 
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1.3   Forskningen i kvalitetsteknik vid avdelningen 
 
Forskningen i kvalitetsteknik vid avdelningen är inriktad mot såväl kvantitativa 
arbetssätt och verktyg, som försöksplanering, multivariata metoder och 
systemtillförlitlighet, som mer kvalitativa delar av kvalitetsutveckling, som 
ledarskap, lärande och implementeringsfrågor. Vår forskning skall till mycket stor 
del utgå ifrån behov i industri och förvaltningar och ske i nära samarbete med 
samhällets olika intressenter.  
 
Samarbete med andra liknande avdelningar i Sverige och andra länder är mycket 
väsentligt i vårt arbete och vi eftersträvar också ett nära samarbete med andra 
avdelningar inom vårt eget universitet. 
 
Vår forskning skall fokuseras inom de fem profilområden som beskrivs nedan. För 
att underlätta och effektivisera forskningsarbetet strävar vi efter att bilda grupper 
som arbetar kring liknande frågeställningar med en person som avlagt 
doktorsexamen som gruppledare.  
 
 
1.4   Våra profilområden 
 
Systemtillförlitlighet och underhåll   

Profilområdet syftar till att i samverkan med industrin utveckla modeller, 
arbetssätt och verktyg för effektivare och säkrare systemutnyttjande. Häri 
ingår att utveckla modeller för ökad systemtillförlitlighet samt arbetssätt för 
utvärdering och uppföljning av driftsdata. Ett statistiskt område som kan 
leda till metodutveckling kan vara stokastiska processer. Ett väsentligt syfte 
är också att utveckla strategier för underhållsinsatser som leder till ökad 
säkerhet, minskad totalkostnad och ökad nyttjandegrad.   

 
Ledning och styrning av processer  

Profilområdet syftar till att studera hur processyn och processledning kan 
stödja kvalitetsförbättringar och öka medarbetarnas delaktighet. Det syftar 
även till att utveckla arbetssätt och verktyg för att effektivare mäta, styra och 
förbättra tekniska och administrativa processer. Bland sådana arbetssätt 
återfinns statistisk processtyrning och duglighetsstudier. Statistiska områden 
av intresse inom detta profilområde kan vara datorintensiva 
skattningsmetoder samt utnyttjande av tidsserieanalys. 

 
Ledarskap och lärande organisationer  
 Profilområdet syftar till att studera hur olika typer av ledarskap påverkar 

arbetet med kvalitetsutveckling och hur man åstadkommer ständigt lärande i 
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en organisation. Inom detta profilområde studeras även lärande i form av 
kvalitetsutveckling i högre utbildning, samt hur offensiv kvalitetsutveckling 
kan stimulera lokal samhällsutveckling. 

 
Kvalitetsutveckling i mindre organisationer  
 Detta profilområde syftar till att utveckla arbetssätt och verktyg för att 

implementera och stötta arbete med kvalitetsutveckling i små och medelstora 
företag och organisationer i privat och offentlig verksamhet.  

 
Försöksplanering och multivariata metoder  

Profilområdet syftar till att utveckla arbetssätt och verktyg, som underlättar 
för företag och organisationer att effektivt och systematiskt samla in, 
analysera och utnyttja datamaterial med syfte att åstadkomma bättre 
produkter, säkrare system och nöjdare kunder.  
 
 

VÅRA PROFILOMRÅDEN

Försöksplanering
och

multivariata
metoder

Ledning och
styrning

av processer
Ledarskap och

lärande organisationer

Systemtillförlitlighet
och underhåll

Kvalitetsutveckling i
mindre organisationer

 
 
 
2 Vad innebär forskarstudier? - en översikt 
 
2.1 Forskarstuderande och doktorand 
 
I detta kapitel förklarar vi kort några begrepp som är aktuella vid forskarstudier 
och forskarutbildning. Ytterligare allmän information om forskarstudier finns i 
”Studiehandbok för forskarutbildningen” utgiven av Tekniska Fakultetsnämnden. 
Studiehandboken återfinns bland annat via doktorandsektionens hemsida under 
adressen: ”http://www.luth.se/org/dok-sekt/”. 
 
Är Du intresserad av forskarstudier i kvalitetsteknik är Du välkommen att 
diskutera med professor Bengt Klefsjö, rum A131, tel 0920-491123 eller 070-
5500577, e-post: Bengt.Klefsjo@ies.luth.se. Bengt Klefsjö är ämnesföreträdare i 
kvalitetsteknik och avdelningsansvarig. 
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Du kan också ta kontakt med doktorandsektionen vid Luleå tekniska universitet. 
Därifrån kan Du få allmänna råd kring forskarstudier. Du bör också diskutera med 
avdelningens doktorander och forskarstuderande för att få en inblick i vad 
forskarstudier i kvalitetsteknik innebär. 
 
Forskarstuderande 
 
För att få delta i forskarutbildningen och få kurser godkända och tillgodoräknade 
krävs att man är antagen som forskarstuderande. Denna antagning görs av 
institutionens prefekt efter rekommendation av ämnesföreträdaren. Den som är 
antagen som forskarstuderande har rätt till hjälp och stöd i sina studier via en 
handledare. Normalt bedrivs forskarstudier genom att Du har en doktorandtjänst 
vid avdelningen, men även andra finansieringsformer förekommer. Du kan 
exempelvis vara industridoktorand, vilket innebär att det företag där Du är 
anställd bekostar Din utbildning. Du kan också bedriva forskarstudier med 
exempelvis en tjänst som adjunkt eller forskningsingenjör i botten. Du ”köps då 
loss” från andra uppgifter med medel från olika forskningsprojekt. Det finns också 
personer som är forskarstuderande i kvalitetsteknik vid vår avdelning, men som är 
bosatta på annan ort och har finansieringen ordnad på annat sätt.  
 
Doktorand 
 
Beroende på ekonomiska möjligheter i form av projektpengar från industri eller 
fonder och tilldelade medel från Tekniska Fakultetsnämnden finns ibland 
möjlighet att få doktorandtjänst vid avdelningen. Denna möjlighet att få 
doktorandtjänst, och därmed bli doktorand, vid avdelningen varierar alltså bland 
annat med hänsyn till den ekonomiska situationen på avdelningen. 
 
Att få doktorandtjänst innebär att man får lön och sociala förmåner från 
universitetet och placeras på den aktuella avdelningen. Inom ramen för 
doktorandtjänsten skall man vid Luleå tekniska universitet (LTU) i genomsnitt 
ägna 20% av arbetstiden åt institutionsgöromål6. Institutionsgöromål består i regel 
av undervisning på grundkurser och tillhörande administration, men kan även 
bestå av andra uppgifter kopplade till avdelningens verksamhet. Övrig arbetstid 
skall ägnas åt de egna forskarstudierna, dvs teorikurser, forskningsprojekt och 
avhandlingsskrivande. 
 
Lönen för doktorand är beroende på vilka resultat som uppnåtts i forskar-
utbildningen. Begynnelselönen vid LTU är för närvarande 20 100 kr (2001 års 
löneläge). Det finns sedan en lönetrappa som innebär löneökningar efter avlagda 
50 poäng och efter licentiatexamen. Förordnande sker för ett år i taget med 
förlängning om studierna fortlöper tillfredsställande och ekonomiska möjligheter 

 
6 Denna andel varierar något mellan olika universitet och högskolor. 
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finns. Totalt kan man ha doktorandtjänst i högst fem år. Tjänstledighet från 
doktorandtjänst kan i princip endast erhållas för havandeskap och 
föräldraledighet. Doktorandtjänst är alltså inte en tjänst i vanlig mening. Dock är 
samma trygghetssystem kopplat till en doktorandtjänst, som för andra statliga 
anställningar. Arbetstidslagen gäller dock inte för en doktorand, vilket innebär att 
övertidsersättning inte utgår. 
 
2.2  Forskarstudier 
 
Målet med forskarstudier är ge den studerande fördjupade och breddade 
ämneskunskaper samt träning i forskningsmetodik och erfarenhet av att utföra 
kvalificerat och självständigt forskningsarbete. Ytterligare ett mål är att ge träning 
och utbildning i hur forsknings- och utredningsarbete bör presenteras skriftligt och 
muntligt. 
 
Det finns två forskarexamina för närvarande, licentiatexamen och doktorsexamen. 
Poängmässigt ligger licentiatexamen halvvägs mot doktorsexamen. Även om man 
formellt kan avlägga doktorsexamen direkt är det regel vid Avdelningen för 
kvalitetsteknik & statistik att man avlägger licentiatexamen på vägen mot 
doktorsexamen. Man kan också, om man vill, avsluta forskarstudierna efter att ha 
avlagt licentiatexamen. 
 
Licentiatexamen 
 
Licentiatexamen omfattar 80 poäng, dvs motsvarar två års heltidsstudier. Hälften 
av poängen skall för licentiatexamen i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska 
universitet omfatta kurser och resten består av en forskningsuppsats7. Uppsatsen 
skall presenteras vid ett offentligt seminarium. Som regel diskuteras uppsatsen vid 
seminariet av en utomstående person som själv avlagt doktorsexamen. Detta är 
regel vid Avdelningen för kvalitetsteknik & statistik. Denna person kallas ofta 
”diskutant” på licentiatnivå. Examinator på licentiatuppsatsen är i regel den 
forskarstuderandes handledare. 
 
Doktorsexamen 
 
Doktorsexamen omfattar 160 poäng, dvs motsvarar fyra års heltidsstudier. För 
doktorsexamen i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet krävs 80 kurspoäng 
och 80 poäng avhandlingsarbete. Avhandlingen skall försvaras offentligt vid en 
utlyst disputation. Då diskuterar en av Fakultetsnämnden utsedd opponent 
avhandlingens förtjänster och brister med respondenten, dvs den som avlägger 
examen. En speciell betygsnämnd avgör om avhandlingens innehåll och resultat 

 
7 Uppsatsdelen är något större inom vissa ämnen och vid vissa universitet, men måste enligt Högskolelagen 
omfatta minst 40 poäng. 
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samt försvaret av den under disputationen är tillräckligt bra för att ges betyget 
godkänd. Betygsnämnden består i allmänhet av tre personer, som är professorer 
eller docenter. Högst en av dessa får vara verksam vid Luleå tekniska universitet. 
Naturligtvis får ingen av de inblandade ha något jävsförhållande till den som skall 
avlägga examen. Se också Studiehandboken från Tekniska Fakultetsnämnden. 
 
Ämne för licentiatuppsatsen och doktorsavhandlingen bestäms i samråd med 
handledaren. Uppsats och avhandling publiceras i form av en monografi (ett 
sammanhängande arbete i bokform) eller en sammanläggning, bestående av ett 
antal artiklar eller konferensbidrag med en gemensam bakgrund och inledning, en 
s k ”kappa” (se mer i avsnitt 3.3). I både en monografi och i sammanläggningens 
ram skall återfinnas forskningsfrågor, metodval, teori och resultat. 
  

3 Forskarstudier 
 
3.1  Antagning till forskarstudier 
 
Behörighet och förkunskaper 
 
För behörighet till forskarstudier krävs att man har såväl allmän som speciell 
behörighet. Allmän behörighet8 har ”den som gått igenom grundläggande 
högskoleutbildning om minst 120 poäng eller som i annan ordning inom eller 
utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper”. Den speciella 
behörigheten varierar mellan ämnen och universitet. 
 
För att bli antagen till forskarutbildning i ämnet kvalitetsteknik vid Luleå tekniska 
universitet krävs normalt att den studerande har avlagt civilingenjörsexamen eller 
civilekonomexamen vid utbildningslinje från någon av landets tekniska högskolor 
eller universitet och där läst åtminstone 8 poäng kvalitetsteknik. Även den som på 
annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper i för forskarutbildningen i kvalitets-
teknik väsentliga avseenden är behörig. I bedömningen vid antagning till 
forskarstudier vägs också in förmågan att klara av utbildningen. Ämnesföreträ-
daren avgör i varje enskilt fall om den studerande skall antas. 
 
Ansökan till forskarstudier 
 
En skriftlig ansökan om att få bli antagen som forskarstuderande görs tillsammans 
med ämnesföreträdaren och ställs till institutionens prefekt. Till denna skall 
bifogas en översiktlig arbetsplan där forskarutbildningskurser och forsknings-
område skall anges så noga det går. Denna arbetsplan görs av den forskar-
studerande och handledaren gemensamt och skrivs under av båda (ett exempel 

 
8 Detta krav återfinns i Högskoleförordningen. 
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finns i appendix 1). Dessutom skall bifogas en plan som så detaljerat som möjligt 
visar att forskarstudierna är finansierade. 
 
När Du blir antagen som forskarstuderande får Du en handledare och, som regel, 
en biträdande handledare. Handledare är i regel ämnesföreträdaren och som 
biträdande handledare fungerar någon person, i regel vid avdelningen, som själv 
har disputerat, dvs avlagd doktorsexamen. Som nyanställd doktorand får Du 
också hjälp och stöd av en fadder, som i regel är en doktorand som studerat lite 
längre. När Du är antagen skall Du också anmäla dig till doktorandsektionen vid 
universitetet; se hemsidan ”www.luth.se/org/dok-sekt/lista.html ” 
 
Vid avdelningen krävs att den som är antagen som forskarstuderande skall vara 
aktiv till minst 25%, dvs skall avlägga minst 10 poäng per läsår. I annat fall riskerar 
den forskarstuderande att avregistreras.   
 
3.2 Handledare och handledning 
 
Handledare 
 
För att få vara handledare krävs fram till licentiatexamen formellt att man själv har 
minst doktorsexamen. För att få vara handledare till doktorsexamen krävs att man 
är docent9 eller professor. Som regel utses vid vår avdelning dessutom en biträdare 
handledare i samråd med den forskarstuderande. Den biträdande handledaren 
kan vara verksam vid annan avdelning, även om det i regel är någon från vår 
avdelning. Tänkbara handledare för forskarstuderande i kvalitetsteknik vid 
avdelningen är för närvarande:  
 
Adjungerad professor (tekn dr, Tekniska Högskolan i Linköping, 1991 
Per-Anders Akersten adj professor, Luleå tekniska universitet, 1999) 
 Forskningsinriktning: Systemtillförlitlighet, riskhantering    
 
Universitetslektor  (tekn dr, Tekniska Högskolan i Linköping, 1999) 
Bjarne Bergquist Forskningsinriktning: Processtyrning, försöksplanering. 
 
 
Universitetslektor  (fil dr, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå, 1997) 
Jan Cristoffersson Forskningsinriktning: Datorintensiva metoder med 

inriktning mot regressions- och tidsserieanalys. 
(Tjänstledig 2002) 

 
 

9 Docent är en titel som man ansöker om hos Fakultetsnämnden. För att få docenttitel krävs normalt att man 
bedrivit forskning i en omfattning som motsvarar totalt ungefär två doktorsavhandlingar. Dessutom krävs 
pedagogisk skicklighet och handledarerfarenhet. 
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Professor (fil dr, Umeå Universitet, 1980 
Bengt Klefsjö docent, Luleå tekniska universitet, 1987 
 professor, Luleå tekniska universitet, 1990) 
 Ämnesföreträdare i kvalitetsteknik 
     
Professor (tekn dr, Tekniska Högskolan i Linköping, 1995 
Håkan Wiklund docent, Luleå tekniska universitet, 1999 

professor i kvalitetsteknik 2000) 
 Forskningsinriktning: Processer, processtyrning och 

tillståndsövervakning.    (Tjänstgör 10% under 2002) 
 
Biträdande professor (fil dr, Umeå Universitet, 1975 
Kerstin Vännman docent, Luleå tekniska universitet, 1996,  
 bitr professor, Luleå tekniska universitet, 1998) 
 Forskningsinriktning: Allmän statistisk inferens. Statistisk 

inferens baserad på ordningsvärden. Grafiska statistiska 
metoder. Processduglighet. 

 Ämnesföreträdare i matematisk statistik 
 
 
Handledning 
 
Handledaren och biträdande handledaren skall bidra till den studerandes mognad 
som forskare genom att styra forskarutbildningsprocessen och vara ett 
vetenskapligt och personligt stöd samt stödja utvecklingen av den studerandes 
nätverk. Med vetenskapligt stöd menas att kritiskt bidra till val av ämnesområde 
och angreppssätt samt den vetenskapliga publiceringen. Med personligt stöd 
menas att lyssna och vara diskussionspartner i frågor som rör den 
forskarstuderande och dennes forskarstudier10. 
 
Den som antagits till forskarutbildning för licentiatexamen eller doktorsexamen 
har rätt till handledning. För heltidsstuderande gäller detta under fem terminer för 
licentiatexamen och tio terminer för doktorsexamen. Deltidsstuderande har rätt till 
handledning av motsvarande omfattning. Handledningen omfattar bland annat 
hjälp vid kursinläsningen, hjälp vid valet av ämne för avhandlingsarbete samt 
kontinuerligt bistånd under arbetet med avhandlingen. 
 
Möjligheterna till individuell handledning är begränsad, inte minst därför att 
tillgången på handledare är begränsad. Du skall ha individuell handledning minst 
en gång per månad tillsammans med Din handledare och, i förekommande fall, i 
regel också Din biträdande handledare. Under vissa perioder, inte minst i början 

 
10  Denna definition av ”forskarhandledning” är utarbetad vid en forskarutbildningsdag vid 

Avdelningen för kvalitetsteknik & statistik. 
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av utbildningen är det önskvärt med tätare tillfällen. Se till att dessa tillfällen 
huvudsakligen utnyttjas för strategiska diskussioner och försök skjuta frågor av 
gemensam karaktär till grupphandledningstillfällen i samband med Q-mötena11. 
Inför handledningstillfällen åvilar det den forskarstuderande att senast två dagar 
innan mötet upprätta ett diskussionsunderlag och ge det till handledaren så att 
denne får rimlig möjlighet att förbereda sig. 
 
I vissa fall behövs handledningskunskap från annan avdelning än vår egen därför 
att vi saknar den aktuella sakkunskapen. Initiativ till diskussion med handledaren 
om ett sådant behov av handledning får gärna tas av den forskarstuderande. I mån 
av ekonomiska resurser och andra begränsningar skall vi söka stöd av den 
sakkunskap vi behöver för att bedriva forskarutbildningen på effektivt sätt.  
 
 
3.3 Uppläggning av forskarstudierna 
 
Vare sig Du strävar mot licentiatexamen eller mot doktorsexamen består Din 
utbildning av såväl kurser som vetenskapligt forskningsarbete. Det är viktigt att 
Du snabbt efter antagningen, tillsammans med handledaren och, i förekommande 
fall, den biträdande handledaren, funderar igenom hela Din forskarutbildning och 
skapar ett mål och en tidsplan för den. För detta ändamål skall Du, i samråd med 
Dina handledare, skapa en individuell studieplan. Exempel på en sådan, liksom 
mera information om syfte och uppläggning, finns i appendix 3. Det är 
handledarens uppgift att initiera den individuella studieplanen men det är Du som 
forskarstuderande som skall utforma den. En första version skall vara färdig senast 
två månader efter det Du antagits som forskarstuderande. 
 
Detta dokument skall sedan vara underlag för de diskussioner som fortlöpande 
sker med Din handledare och biträdande handledare. Handledaren, den 
biträdande handledaren och den forskarstuderande skall gemensamt granska 
studieplanen och tidsplanen minst en gång per termin. 
 
Kurser 
 
De kurser Du läser kan vara av olika typ och omfattning. Varje läsår ges en del 
kurser vid vår avdelning och andra avdelningar. Vid vår avdelning ordnas, som 
regel, kurser i forskarutbildningen som motsvarar minst 10 poäng per läsår. 
Uppläggningen på dessa kurser varierar mellan olika kurser. Undervisningen kan 
ske i form av föreläsning, handledning, seminarieövningar och gruppövningar 
beroende på kursens karaktär och antalet deltagare i kursen samt på tillgängliga 
resurser. 
 

 
11 Se vidare i avsnitt 3.4. 
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Du kan också, efter diskussion med handledaren, följa lämpliga kurser som ges vid 
andra avdelningar. Flera kurser är dock individuella och läses enskilt av den 
forskarstuderande och tenteras därefter. 
 
Kurserna skall utgöra dels en fördjupning inom ämnesområdet, dels en breddning 
mot andra ämnesområden. Dessutom kan ingå kurser av speciellt intresse med 
hänsyn till forskningens inriktning. 
 
Vid vår avdelning har vi regeln att den kurslitteratur som behövs för kursen skall 
finnas tillgänglig via universitetsbiblioteket eller vårt eget bibliotek. Vill Du ha en 
egen bok får Du däremot köpa den själv. 
 
Tentamen på de kurser som ingår i forskarutbildningen sker i den form som 
examinatorn för kursen bestämmer i samråd med den aktuelle läraren på kursen. 
Tentamen på kurser anordnas i allmänhet i anslutning till undervisningen, men 
kan även, exempelvis efter förslag från den studerande, anordnas vid annat 
tillfälle. Varje tentamen bedöms, av lärare som bestämmer betyg, med betyget 
”godkänd” eller ”icke godkänd”. När Du med godkänt resultat tenterat en kurs 
som ordnats från vår avdelning skall Du få ett intyg på detta. Detta intyg berättar 
kort om kursen, dess innehåll och uppläggning. Ett exempel på ett sådant intyg 
finns i appendix 3. 
 
Om Du godkänts på en kurs på forskarutbildningsnivå vid annat svenskt 
universitet eller teknisk högskola kan denna, efter prövning av handledaren, få 
tillgodoräknas i Dina forskarstudier om kursen bedöms vara av vikt för Din 
utbildning i kvalitetsteknik. Fortsättningskurser inom ramen för civilingenjörs-
utbildningen kan, om de har anknytning till studieinriktningen, få tillgodoräknas i 
viss omfattning. För att en fortsättningskurs skall få tillgodoräknas gäller att den 
inte får ingå i kraven för Din civilingenjörsutbildning. Poängvärdet kan sättas lägre 
än i grundutbildningen.  Handledaren kan även medge rätt att på motsvarande 
sätt tillgodoräkna sig utbildning från utländsk läroanstalt. 
 
Valet av kurser fastställs av handledaren efter samråd med Dig som forskar-
studerande. Valet diskuteras också med Din biträdande handledare. Kursernas 
omfång är avsett att vara sådant att en veckas heltidsstudier motsvarar 1 poäng. 
Diskutera alltid med Din handledare innan Du påbörjar en kurs. 
 
Vi eftersträvar att ha en rullande treårsplan över de doktorandkurser som kommer 
att ges de närmaste åren. Exemplar av denna plan skall finnas på anslagstavlan och 
i ”mjärden” i vår korridor.   
 
Obligatoriska kurser   
 
Följande kurser är (från 980101) obligatoriska i såväl licentiatexamen som doktors-



Studiehandbok för forskarstudier i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet 
Fjärde upplagan, vt 2002 

 

 
Sidan 13 

                                                

examen: 
 

–  Vetenskapsteori och forskningsmetodik  (5 poäng) 
– Pedagogisk grundkurs (2 poäng) 
– Avhandlingar  (4-5 poäng) 
– Vetenskapligt artikelskrivande  (1 poäng) 
– Kvalitetsstrategier  (4-5 poäng) 
– Kvalitetstekniska verktyg (5 poäng) 

 
Kurserna ”Kvalitetsstrategier” och ”Kvalitetstekniska verktyg” har en inriktning 
mot filosofier och synsätt, respektive arbetssätt och verktyg. Det exakta innehållet i 
kurserna kan delvis styras med hänsyn till den studerandes forskningsinriktning 
efter diskussion med handledaren. Ett kursförslag, till dessa och andra kurser, 
återfinns i dokumentet ”Exempel på kurser i forskarutbildning i kvalitetsteknik”, 
som finns i ”mjärden”. 
 
Följande kurser är därutöver obligatoriska i doktorsexamen: 

 
–  Vetenskapsteori och forskningsmetodik, påbyggnad  (5 poäng) 
– Försöksplanering och statistisk metodik (5 poäng) 

 
Utöver ovanstående kurser rekommenderas starkt även kurserna 
 

–  Litteratursökning12      (1 poäng) 
– Projektfinansiering     (3-5 poäng) 
– Kvalitativa metoder     (5 poäng) 

 
 
Det kan i många fall dessutom vara välmotiverat att följa en kurs i skriftlig och 
muntlig engelska inom ramen för forskarstudierna.  
 
Valfria kurser 
 
En lista med förslag på olika kurser och tillhörande litteratur finns vid vår 
avdelning. Denna lista ”Exempel på kurser i forskarutbildning i kvalitetsteknik” 
uppdateras fortlöpande. Där kan Du finna olika inriktning och omfattning på 
kurser i Din forskarutbildning. Kurserna kan exempelvis handla om tjänstekvalitet, 
Bayesianska metoder i kvalitetsarbetet, programvarukvalitet, processledning och 
processinnovation, kvalitetsarbete i andra länder, benchmarking, 
kvalitetsutmärkelser, lärande organisationer eller stokastiska processer. 
 
Även kurser, som ges vid andra avdelningar vid vår institution, eller vid någon 

 
12 Kursen genomförs av biblioteket; se ”www.luth.se/depts/lib/utbildning/g-dokt.html”. 
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annan institution kan ingå i Dina studier. Självfallet skall Du alltid diskutera 
kursval med Din handledare och biträdande handledare. Rådgör också med andra 
forskarstuderande om deras erfarenheter. 
 
Forskningsarbete och forskningsprojekt 
 
Forskningsarbetet kan bestå av en enda stor uppgift eller flera mindre projekt eller 
uppgifter inom ett gemensamt område. Arbetet kan bedrivas enskilt eller i en 
forskningsgrupp, tillsammans med andra forskarstuderande. Arbetet med 
forskningen skall vara vetenskapligt, dvs ha ett kritiskt och medvetet 
förhållningssätt till problem, angreppsätt och resultat. Forskningsresultaten skall 
beskrivas skriftligt i rapportform och publiceras i form av bidrag till vetenskapliga 
konferenser och tidskrifter.  
 
Licentiatuppsats och doktorsavhandling  
 
Licentiatuppsatsen skall baseras på forskningsarbete som är av intresse för 
forskningen inom det valda ämnesområdet. Åtminstone delar av resultaten bör 
vara publicerade eller bedömas publicerbara i konferensproceedings eller 
vetenskapliga tidskrifter. Licentiatuppsatsen skrivs normalt på engelska. 
Undantagsvis kan den skrivas på svenska, exempelvis om det finns ett starkt 
önskemål från finansiärer eller i forskningen deltagande organisationer. 
 
Doktorsavhandlingen skall baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara 
av betydelse för utvecklingen inom det valda ämnesområdet. Den bör ligga på en 
sådan nivå att kraven för publicering i erkända, internationella vetenskapliga 
tidskrifter är uppfyllda. Avhandlingen skall som regel skrivas på engelska. 
 
Licentiatuppsatsen och doktorsavhandlingen utformas antingen som en monografi 
eller en sammanläggningsavhandling. En monografi är ett enhetligt, 
sammanhängande arbete inom det aktuella området. En sammanläggning består 
av ett antal vetenskapliga uppsatser (ofta publicerade eller antagna för publicering 
i vetenskapliga tidskrifter eller konferensproceedings) jämte en inledande 
sammanfattning och bakgrund.  
 
Licentiatuppsatsen har i allmänhet varit en monografi vid vår avdelning. 
Huvudskälet har varit att det tar tid att publicera artiklar och att man därigenom 
inte hunnit få material till en sammanläggning inom den tidsram som 
licentiatexamen skall avläggas. Vi arbetar nu mot att även licentiatuppsats allt 
oftare kan vara sammanläggning med 3-4 bidrag beroende på omfattning, innehåll 
och överlappning. Åtminstone ett av dessa bidrag skall vara antaget i vetenskaplig 
tidskrift. Ytterligare minst ett skall vara antingen antaget i vetenskaplig tidskrift 
eller publicerat i konferensproceedings, där vetenskaplig bedömning skett.  
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Doktorsavhandlingen är som regel numera en sammanläggning. En tumregel är att 
den bygger på 4-6 vetenskapliga bidrag, varav majoriteten bör vara publicerade 
eller antagna för publicering i vetenskapliga tidskrifter.  Något av bidragen kan 
vara från ett internationellt erkänt konferensproceedings. Utformning och 
uppläggning av uppsats och avhandling bestäms i samråd med handledaren.  
 
En sammanläggning består, förutom av bilagda artiklar eller konferensbidrag, av 
en s k ”kappa”. I ”kappan” skall bland annat återfinnas bakgrund till forskningen, 
forskningsfrågor, avgränsningar, metodval, teoretisk referensram samt en 
sammanfattning av erhållna resultat (med hänvisning till bilagorna) samt 
funderingar kring forsatt forskning. Det är viktigt att tidigt studera innehållet i 
tidigare publicerade uppsatser och avhandlingar på att se olika alternativ. I 
doktorandkursen ”Avhandlingar” studeras och diskuteras också dessa frågor mer i 
detalj.  
 
Pajseminarier 
 
Vid vår avdelning har vi regeln att uppsats- och avhandlingsutkast skall diskuteras 
vid tre olika tillfällen. Det första kallas pre-pajseminarium (somliga talar om 
”blåbärspaj”). Då skall stommen i den kommande uppsatsen eller avhandlingen 
diskuteras vid ett seminarium, där bland annat handledare, biträdande handledare 
och andra forskarstuderande deltar. Dokumentet skall minst omfatta 
innehållsförteckning tillsammans med forskningsfrågor, avgränsningar och 
metodval samt en skiss på den teori som är tänkt att ingå. 
 
När uppsatsen eller avhandlingen är ”halvfärdig”, dvs det finns ganska mycket 
text inplacerad i utkastet upprepas förfarandet vid ett så kallat mellan-
pajseminarium. När hela arbetet i princip är färdigskrivet skall ett pajseminarium 
äga rum som utlyses, åtminstone på hela vår institution, och någon person, som i 
regel själv har disputerat, utses till ”diskutant” vid seminariet. Ansvaret för att 
organisera13 dessa pajseminarier åvilar den forskarstuderande. 
 
De olika pajseminarierna ger också avhandlingspoäng. I regel ger ett pre-
pajseminarium 7-12 poäng, beroende på omfattning och djup. Efter en mellanpaj 
bör på motsvarade sätt ca 20 avhandlingspoäng ha registrerats totalt. Efter 
genomfört pajseminarium skall normalt ca 30 poäng totalt ha registrerats och de 
sista ca 10 poängen registreras i samband med att uppsatsen eller avhandlingen är 
helt färdig och lämnas till tryckning.  
 

 
13 Detta ansvar innebär bland annat att seminariet skall utlysas på avdelningen, material skall distribueras och 
lokal skall bokas. 
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Regler för publicering av licentiatuppsats och doktorsavhandling 
 
Licentiatuppsatsen eller doktorsavhandlingen skall vara tryckt och ”uppspikad” 
senast tre veckor innan seminarium respektive disputation. Eftersom det tar ca två 
veckor att få den tryckt går det ganska lång tid från pajseminarium till 
licentiatseminarium eller disputation. Du måste därför vara ute i god tid och 
planera för att tidsramar skall hålla. Räkna med minst sju veckor från 
pajseminarium till licentiatseminarium eller disputation, gärna mer. En uppsats på 
engelska bör också språkgranskas av engelskkunnig person innan den trycks. 
Dessutom skall Du till ansöka om att få avlägga examen i god tid14. Ansökan ställs 
till prefekten på institutionen på särskild blankett tillsammans med reviderad 
studieplan, intyg om betalad terminsavgift till studentkåren, intyg från 
handledaren att examenskrav är uppfyllda, samt en sammanfattning av uppsatsen 
eller avhandlingen. Regler, hålltider och andra praktiska förhållningsregler för 
licentiatseminarium och disputation finns i Fakultetsnämndens studiehandbok för 
forskarstudier, som Du måste studera i god tid innan Du skall avlägga Din 
examen. Studiehandboken finns på Internet under adress: 
”http://www.luth.se/org/dok-sekt/”. Ta också i god tid kontakt med tryckeriet 
och diskutera tidsramar och filformat för Ditt material. Tryckeriet vill numera ha 
uppsatsen i PDF-fil. Se också ”http://epubl.luth.se” för registrering av uppsatsen. 
 
 
Övrigt 
 
Du skall som forskarstuderande under Din utbildningstid ta aktiv del i den 
vetenskapliga aktivitet som bedrivs vid avdelningen genom att bevista seminarier 
och gästföreläsningar. Du bör normalt själv hålla minst ett seminarium per läsår i 
avdelningens seminarieserie. 
 
Det är önskvärt att Du tillbringar en viss del av utbildningstiden vid annan 
institution, inom eller utom landet. Ett riktmärke är att Du bör tillbringa ca ett 
halvår på ett annat universitet. Detta gäller speciellt i perioden efter 
licentiatexamen och innan doktorsexamen. Exakt tidpunkt och omfattningen på 
vistelsen är beroende på de aktuella omständigheterna och de ekonomiska 
förutsättningarna. Det finns olika stipendier för utlandsvistelser, däribland från 
Sverige-Amerikastiftelsen. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
 
Avdelningens verksamhet med forskning och forskarutbildning är självklart 

 
14 Till Din ansökan skall bifogas intyg på betalad kåravgift, utdrag ur forskarladok, reviderad 
studieplan. Dessutom skall handledaren bifoga information om uppsatsens/avhandlingens 
innehåll samt förslag på ordförande under seminariet och diskutant eller opponent och 
betygsnämnd. 
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beroende av goda ekonomiska resurser. Den del av resurserna som kommer via 
statliga medel blir allt mindre. En viktig arbetsuppgift är därför att via fonder, 
företag och stiftelser skapa tillräckliga ekonomiska ramar. Att söka 
forskningsmedel är också nödvändigt för varje forskare efter doktorsexamen.  En 
del i forskarutbildningen är därför att lära sig söka forskningsmedel. Det är 
dessutom i de allra flesta fall en nödvändighet för att finansiera den egna 
verksamheten redan under forskarutbildningen. 
 
Varje forskarstuderande har därför till uppgift att hjälpa till med att öka 
avdelningens intäkter. Detta skall ske genom att leta upp och bevaka lämpliga 
instanser där medel kan sökas och sedan tillsammans med handledare och 
biträdande handledare skriva forskningsansökningar om medel. Tiden för denna 
insats kan till viss del räknas in i en forskarutbildningskurs om 
”Forskningsfinansiering”15, men tas i övrigt av potten för institutionsgöromål. 
 

3.4 Genomförande av forskarstudier vid vår avdelning -
rutiner och råd 

 
I detta avsnitt har vi samlat några råd och erfarenheter om forskarstudier. De är av 
olika typ och på olika nivåer. Till stor del är de hämtade ur våra egna 
forskarstuderandes erfarenheter. 
 
Hur Du bör starta Dina studier 
Under Ditt första studieår skall Du läsa kurser av grundläggande karaktär, såsom 
vetenskapsteori, kvalitetstekniska filosofier och tekniker, samt kurser med speciell 
inriktning mot Ditt forskningsområde (som naturligtvis kan vara olika tydligt för 
olika forskarstuderande). Det första året skall resultera i ett uppsatsutkast (”thesis 
proposal”), som beskriver forskningsläget inom Ditt område och en analys över 
vad Du kan bidra med till området och hur detta bidrag skall genomföras. Din 
analys bör, efter omredigering, kunna publiceras i en populärvetenskaplig tidskrift 
eller en vetenskaplig tidskrift. Uppsatsutkastet skall också vara föremål för pre-paj- 
eller mellanpajseminarium (beroende bland annat på forskningsinriktning). 
 
 
Diskutera frågor och problem med Dina andra forskarstuderande 
Fundera inte alltför mycket på egen hand utan ta tillfällen att diskutera Dina 
funderingar och frågor med handledare, biträdande handledare och andra 
forskarstuderande. Vi är förmodligen många som haft liknande problem eller går 
och funderar på samma frågor. Samtidigt är det viktigt att veta att en del frågor har 
ett tydligt svar, medan andra kan ha flera olika tänkbara svar. Genom 
diskussionerna utvecklar vi dessutom varandra. Vi har Q-möten (se nedan), där de 

 
15 Se forskarutbildningskurser på sidan ???. 
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forskarstuderande, och ibland handledarna, träffas för att stimulera denna typ av 
diskussioner. 
 
Diskutera kontinuerligt med Din handledare 
Se till att Du kontinuerligt har diskussioner med Din handledare och Din 
biträdande handledare om vad Du förväntas göra, hur Du skall arbeta och hur Du 
skall skriva. Vid vår avdelning skall varje forskarstuderande ha en diskussion med 
inblandade handledare minst en gång per månad. Fungerar inte detta skall Du 
säga ifrån. Ansvaret för att träffarna kommer till stånd ligger dock primärt på den 
forskarstuderande. 
 
Delta aktivt i våra Q-möten 
Q-möten är en typ av sammankomst som de forskarstuderande vid vår avdelning 
själva har ansvar för. I regel genomförs de en gång per vecka. Vid Q-mötena 
diskuteras gemensamma forskningsfrågor, men de är också ett forum för att få 
hjälp och stöd med de egna forskningsproblemen.  Q-mötena bör också användas 
för grupphandledning av övergipande och gemensamma frågor så att ordinarie 
individuella handledningstider huvudsakligen kan ägnas åt strategiska frågor. 
 
Gör en tidsplanering över Dina totala arbetsuppgifter 
Som forskarstuderande har Du flera arbetsuppgifter. Förutom att läsa kurser och 
driva projekt skall Du bland annat delta i institutionsgöromål och olika möten. Det 
finns en risk att Du blir splittrad och att mycket tid går åt som ”ställtid” mellan 
olika uppgifter om Du inte planerar Din tid och försöker prioritera Dina uppgifter. 
Gör en så detaljerad tidsplan som möjligt över vad Du skall göra när. En 
övergripande planering skall Du göra i den individuella studieplanen. Gör 
dessutom en planering på vecko- och dagsnivå. Diskutera med andra 
forskarstuderande hur de gör sina planer och välj sedan en teknik som passar Dig. 
 
Delta i konferenser 
För att få kontakt med andra forskarstuderande och forskare och på det sättet få 
impulser, stöd och bollplank är det viktigt att delta i vetenskapliga konferenser. 
Vid vår avdelning har vi som mål att varje forskarstuderande skall delta i en 
vetenskaplig konferens per år, även om den ekonomiska verkligheten ibland kan 
göra detta svårt att nå. Man bör vid en sådan konferens presentera resultat från 
egen forskning. Undantagsvis, detta gäller speciellt under det första året som 
forskarstuderande, kan man få delta utan att ha egna bidrag. Regler för 
konferensdeltagande finns på vårt intranät16. Man bör naturligtvis eftersträva att 
delta i en konferens med ett tema som passar den egna forskningsinriktningen. 
Man bör också välja en konferens där man publicerar konferensbidragen i ett 

 
16 Bland dessa regler finns att man skall göra en generalrepetition av sin presentation under 
samma förutsättningar som vid konferensen i god tid innan man far. Detta som ett led för att 
konferenspresentationer som genomförs av anställda vid Avdelningen för kvalitetsteknik & 
statistik skall var väl förberedda och väl genomförda. 
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”proceedings”. Ett urval av aktuella lämpliga konferenser finns på vår runda 
anslagstavla. Ta för vana att studera den. Innan man deltar vid en konferens och 
där gör en presentation, skall man göra en ”generalrepetition” hemma i så god tid 
att de råd man då får kan bearbetas inför konferenspresentationen. 
 
Vänta inte med att skriva 
Se till att Du snabbt kommer igång med att skriva en rapport eller populärveten-
skaplig artikel (i tidskrifter som Kvalitetsmagasinet, Verkstäderna, Norra Sveriges 
Affärer och Företag). Skriv gärna tillsammans med Din handledare eller andra 
forskarstuderande vid avdelningen. Speciellt första gången bör Du ha ett mycket 
nära samarbete med handledaren eller någon annan erfaren person när Du skriver. 
Du bör skriva en rapport, exempelvis i avdelningens interna rapportserie eller 
populärvetenskaplig artikel under Ditt första år som forskarstuderande. Tänk 
också på att den licentiatuppsats och doktorsavhandling Du så småningom skall 
författa förmodligen skall vara skriven på engelska. För de flesta av oss är det 
betydligt svårare att skriva på engelska än på svenska. Det är därför viktigt att 
träna på detta så tidigt som möjligt.  
 
Skriv gärna tillsammans med andra 
Genom att skriva rapporter, artiklar och konferensbidrag tillsammans med andra 
personer utvecklas man själv i sitt skrivande, samtidigt som resultatet blir bättre. 
Skriv gärna det första vetenskapliga bidraget tillsammans med Din handledare 
eller någon annan disputerad person. Generellt gäller att det är lämpligt att skriva 
tillsammans med andra forskarstuderande vid avdelningen eller på andra ställen 
när så är möjligt. Den forskarstuderande och handledaren bör på ett tidigt stadium 
av utbildningen diskutera möjligheterna till gemensamt projekt med andra 
doktorander och möjligheterna att skriva artiklar tillsammans med andra. 
 
Bevaka vad som publiceras inom Ditt forskningsområde 
Med de tekniska hjälpmedel som finns i dag är produktionen av artiklar och 
böcker väldigt stor. Det gäller därför att kontinuerligt bevaka vilka resultat som 
produceras inom Ditt forskningsområde. Därför är det viktigt att ta för vana att 
bläddra igenom de tidskrifter som finns på avdelningen och i huvudbiblioteket och 
läsa de som är av intresse. Ibland bör Du kopiera för framtida behov, eller 
åtminstone göra en lista över intressanta artiklar och böcker samt var de finns om 
Du behöver dem. Ta också för vana att göra litteratursökning i biblioteket för att 
bevaka det som ibland kallas ”forskningsfronten”. Det finns ett flertal olika 
databaser av intresse för vårt område. Några exempel är Compendex, Applied 
Science & Technology, Inspec och ABI/Inform. Ta för vana att söka i dessa i 
biblioteket. Utnyttja EndNote (eller annat program för referensdatabas) för att 
skapa Din egen databas för litteratur. 
 
Lyssna på seminarier och disputationer 
Ta för vana att lyssna på olika typer av vetenskapliga seminarier vid vår egen 
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institution, men också vid andra institutioner med närliggande ämnesområden, 
såsom exempelvis arbetsvetenskap, produktionsutveckling eller maskinteknik. 
Delta på åtminstone några licentiatseminarier och doktorsdisputationer så Du får 
en inblick i hur detta går till17. 
 
För att få råd och stöd om hur en licentiatuppsats eller doktorsavhandling kan se 
ut är det viktigt att redan tidigt i utbildningen studera andra uppsatser och 
avhandlingar. I den obligatoriska doktorandkursen ”Avhandlingar” studeras olika 
publicerade uppsatser och avhandlingar för att ge exempel på hur de kan se ut vad 
gäller innehåll, struktur, layout och annat.  
 
Hur man publicerar sina resultat 
Resultaten av Ditt forsknings- och utredningsarbete kan i princip publiceras på 
fyra olika sätt: rapport, populärvetenskaplig artikel, konferensbidrag och artikel i 
vetenskaplig tidskrift.  
 
Rapport. Avdelningen har en intern rapportserie. Dessa rapporter distribueras 
enligt en utskickslista och kan användas för egen distribution. Serien är inte ISSN-
märkt, vilket bland annat innebär att den inte skickas till landets universitets-
bibliotek. Regler för hur Du skall skriva och trycka i rapportserien finns på vårt 
intranät. 
 
Populärvetenskaplig artikel. Det är viktigt att våra resultat sprids, såväl i 
vetenskapligt sammanhang, som till en bredare publik. Därför har vi som mål att 
vara aktiva i de populärvetenskapliga tidskrifterna, såsom exempelvis 
Kvalitetsmagasinet, Verkstäderna och Norra Sveriges Affärer och Företag.   
 
Konferensbidrag.  Vid många konferenser samlas de olika bidragen skriftligt i ett 
”proceedings”. Att få sitt bidrag publicerat så är en merit, bortsett från att man kan 
vara stolt över det. Vid åtskilliga, men långt ifrån alla, konferenser använder man 
ett bedömningssystem av den typ som beskrivs nedan under ”vetenskaplig 
artikel”. Processen för att skicka in skriftliga bidrag till konferenser är på vår 
avdelning densamma som för en vetenskaplig artikel och beskrivs i nästa avsnitt.  
 
Vetenskaplig tidskrift. Våra forskningsresultat skall publiceras i vetenskapligt och 
internationellt ansedda tidskrifter. Vi skall publicera i sådana tidskrifter som har 
bedömningssystem (”refereesystem”). Detta innebär att den inskickade artikeln 
granskas av en eller flera av redaktören vetenskapligt utsedda personer. Dessa ger 
sedan redaktören ett allmänt omdöme om artikeln och förslag till beslut. Beslutet 
kan vara att artikeln är för dålig eller inte passar i tidskriften och därför inte 
accepteras. Det är också vanligt att man får som svar att artikeln behöver redigeras 
om eller skrivas om och att den därefter skall skickas in på nytt för bedömning. 

 
17 Detta är för övrigt ett delkrav på doktorandkursen ”Avhandlingar”. 
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Ibland, men inte alltid, accepteras artikeln efter revidering. Är artikeln tillräckligt 
välskriven får man i bedömningsrapporten några kommentarer eller 
justeringsförslag från redaktören och de personer som varit ”referee”. Den 
accepteras då i regel för publicering när dessa ändringar är utförda (kallas ibland 
”betingad acceptans”). Att få sin artikel granskad av externa bedömare är 
naturligtvis en stor hjälp. Man får härigenom hjälp att åstadkomma en bättre 
artikel, som därmed når en större läsekrets. Denna bedömningsprocess, från det 
artikeln skickats in till dess man får tillbaka ett utlåtande, är olika lång i olika 
tidskrifter, men det handlar ofta om 4-12 månader.  
 
Sedan artikeln är accepterad för publicering får man vänta ytterligare på att få se 
den publicerad. Denna tid är beroende på hur många accepterade bidrag som 
ligger i publiceringskö, men uppgår ofta till ett år.  
 
Publiceringsprocessen kan kortas genom att det inskickade bidraget från början är 
så välskrivet som möjligt. Därför har vi en doktorandkurs i ”Vetenskapligt 
artikelskrivande” där vi hjälper varandra med att förbättra struktur, innehåll och 
språk. Man skall också alltid granska de regler som gäller för den tidskrift man vill 
skicka in en artikel till. Olika tidskrifter har nämligen olika regler för hur man skall 
skriva, hur referenser skall anges och på längd eller innehåll. Exempel på lämpliga 
tidskrifter att publicera i finner Du i vår hylla i korridoren och i biblioteket. Bengt 
har dessutom en pärm med information om diverse tidskrifter samt en del enstaka 
exemplar av olika tidskrifter. Du skall alltid diskutera val av tidskrift med Din 
handledare. 
 
Några litteraturtips 
Nedanstående böcker är av allmän karaktär och diskuterar och ger råd för 
forskarstudier ur lite olika synvinklar. Det handlar både om att vara 
forskarstuderande, med vad det innebär, till hur man genomför forskning och 
skriver vetenskapliga artiklar. När Du blivit antagen som forskarstuderande vid 
avdelningen får Du boken Lindholm, S. (1999). Forska och skriva - en liten vägledning. 
Denna skall Du läsa igenom ordentligt.  Med olika mellanrum diskuterar vi 
handledare och forskarstuderande tillsammans delar av innehållet i boken 
 
Rudestam, K.E. & Newton, (1992). Surviving the dissertation. Sage Publications, 

London. ISBN 0-8039-4562-0 (bunden) och ISBN 0-8039-4563-9 (paperback). 
 
Booth, W.C., Colomb, G.G. & Williams, J.M. (1995). The craft of research. The 

University of Chicago Press, Chicago. 
 
Elvin-Nowak, Y. & Daghlberg, A. (1992). Forskarhandledning som mentorskap - 

sprickor i en idealbild. Nr 4 i Skriftserie från Centrum för kvinnoforskning vid 
Stockholms universitet. ISBN 91-87792-00-4. 
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Hörte, S-Å.  (1998). Hur kan man ge struktur åt rapporter och uppsatser? Avd för 
industriell organisation. Rapport 1998:24. (Version 990429) 

 
Hörte, S-Å.  (1998). Granskning av manus till uppsatser, artiklar och avhandlingar. 

En checklista. Avd för industriell organisation. Rapport 1998:29. (Version 
990315) 

 
Lindholm, S. (1999). Forska och skriva - en liten vägledning. Academia Adacta, Lund. 

ISBN 91-973200-6-4. 
 
Lindholm, S. (2001). Vägen till vetenskapsfilosofi. Andra upplagan. Academia 

Adacta, Lund. ISBN 91-973200-7-2. 
 
Phillips, E.M. & Pugh. D.S. (1994). How to get a PhD. Andra upplagan.  Open 

University  Press, Buckingham. ISBN 0-335-19214-9. 
 
Möjligheter till stipendier 
Det finns ett flertal olika möjligheter till resestipendium och stipendier för kortare 
och längre studier inom och utom landet. Hos institutionens intendent finns en 
pärm med olika stipendier. På ”runda” anslagstavlan i vår korridor anslås också 
olika stipendier som meddelas. Det finns också en pärm i bokhyllan i vår korridor 
utanför Monika med olika stipendier och forskningsstiftelser. Ta regelbundet en 
titt där. I biblioteket finns också litteratur om olika stipendier på hyllorna Bf och 
Bfaj. Dessutom finns mycket information att söka under ”stipendier” på internet. 
 
SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, har ett resestipendium som är speciellt 
avsett för forskarstuderande i kvalitetsteknik. För att få detta stipendium skall 
minst två av tre syften vara uppfyllda, nämligen konferensdeltagande, 
företagsbesök och universitetskontakter. Stipendiet kan sökas när som helst under 
året. Bengt Klefsjö har mer information, men Du kan även kontakta SIQ på tel 031-
7231700 (vx). 
 
3.5 Forskarexamen 
 
När såväl kurser som uppsats respektive avhandling är godkända erhålles ett 
examensbevis på aktuell examen, i regel som teknologie licentiatexamen eller 
teknologie doktorsexamen. Även om det är möjligt att presentera sin uppsats eller 
avhandling innan samtliga kurser är tenterade är det normala att 
licentiatseminarium eller disputation avslutar forskarstudierna.   
 
 
3.6 Institutionsgöromål för doktorander 
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För den som har doktorandtjänst vid avdelningen skall i genomsnitt 20% av 
arbetstiden, dvs ca 350 arbetstimmar per år ägnas åt vad som kallas institutions-
göromål. Vissa år kan det bli något mer, andra något mindre.  
 
I institutionsgöromål ingår ofta uppgifter som är kopplade till undervisning i form 
av förberedelser och genomförande av lektioner, konstruktion och rättning av 
tentamensuppgifter eller konstruktion, genomförande och rättning av laborationer. 
Ibland kan även kursansvar förekomma. Häri ingår också att delta i avdelningens 
gemensamma arbete i form av avdelningsmöten och avdelningsdagar där för 
avdelningen gemensamma frågor inom de fyra huvudprocesserna diskuteras. I 
institutionsgöromål kan också ingå andra uppgifter för avdelningens gemen-
samma bästa såsom exempelvis ansvar för anslagstavlor, information, datorer eller 
tidskrifter. 
 
Undervisningsuppgifterna fördelar vi i princip tillsammans. Försök se till att Du 
får göra Din undervisning under en koncentrerad tidsperiod, exempelvis en 
läsperiod. Även om naturligtvis inte alla kan få sina önskemål uppfyllda strävar vi 
efter att koncentrera insatserna för att minska plottringen.  
 
 

4    Den forskarstuderandes utveckling 
 
4.1  Utvecklingen under forskarstudierna 
 
Ämnesområdet 
 
Kunskaper inom ämnesområdet inhämtas främst genom 
 
• doktorandkurser 
• undervisning 
• konferenser 
• artiklar 
• samarbete med andra forskarstuderande och forskare. 
 
Vid antagningen till forskarstudier besitter den forskarstuderande baskunskaper i 
kvalitetsteknik. Grunden för dessa utgörs i regel av kurserna inom ramen för 
avslutningen i kvalitetsutveckling. Vid licentiatexamen förutsätts den 
forskarstuderande ha förvärvat bred kunskap inom ämnesområdet. Med detta 
avses kunskap om olika värderingar, arbetssätt och verktyg inom kvalitetsteknik 
samt förmåga att se betydelsen av sin egen forskning inom ramen för offensiv 
kvalitetsutveckling. Vid doktorsexamen skall dessutom den forskarstuderande ha 
utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till litteratur och artiklar som publiceras inom 
offensiv kvalitetsutveckling samt kunna betrakta ämnesområdet utifrån andra 
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vetenskapliga perspektiv. Förståelsen skall karaktäriseras av helhetssyn. 
 
 

Baskunskaper Breda kunskaper Djupa kunskaper

Nyantagen
forskarstuderande Licentiatexamen Doktorsexamen

 
 
Figur 1. Figuren illustrerar schematiskt den forskarstuderandes kunskapsutveckling 

inom ämnesområdet från nyantagen forskarstuderande till avlagd 
doktorsexamen. 

 
 
Utveckling av arbetssätt 
 
Den centrala processen är ”Forskningsprojektprocessen” som illustreras i figur 2. 

Identifiera
forskningsprojekt

Skriva
projektansökan

Genomföra
forskning

Avrapportera
projekt

1

23

4

 
 
Figur 2. Figuren illustrerar schematiskt forskningsprojektprocessen, som består av 

upprepade forskningsprojekt. 
 
Mognadsprocessen karaktäriseras av att den forskarstuderande involveras och 
görs delaktig även i projektets administrativa delar efter 1.5-2 år, dvs i slutet av 
licentiatstudierna och inte enbart i att genomföra forskning i fas 3. Den forskar-
studerande startar lämpligen med att i viss utsträckning vara delaktig även i 
projektrapportering i fas 4. I samband med att riktlinjerna fastställs för doktors-
examen (se ”Egna forskningsområdet”) och halva mognadsprocessen i ”Egna 
forskningsområdet” uppnåtts bör den forskarstuderande ha tillräckliga kunskaper 
för att även bli delaktig i fas 1 och 2. Allt eftersom den forskarstuderandes 
färdigheter i faserna 1, 2, 3, 4 utvecklas ökar successivt förmågan och ansvaret att 
driva hela processen helt självständigt. 
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Novis Delaktig Självständig

3 4 1 2 3 4

Nyantagen
forskarstuderande Licentiatexamen Doktorsexamen

 
 
Figur 3. Figuren illustrerar schematiskt den forskarstuderandes insats i 

forskningprocessen under tiden från nyantagen forskarstuderande till avlagd 
doktorsexamen. 

 
Egna forskningsområdet 
 
Vid doktorsexamen skall den forskarstuderande besitta expertkunskaper inom det 
egna forskningsområdet. Med expertkunskap avses såväl teoretisk som praktisk 
kunskap och innebär att den forskarstuderande skall, med stöd av tidigare 
mognadsfaser, kunna utveckla ny teori som håller en internationellt erkänd 
vetenskaplig nivå. Den skall kunna publiceras i internationellt erkända 
vetenskapliga tidskrifter. 
 
 

Novis Specialist Expert

State-of-the-art
Metodtillämpning,

case-studier Utveckling av ny teori

Nyantagen
forskarstuderande

Licentiatexamen Doktorsxamen
 

 
Figur 4. Figuren illustrerar schematiskt den forskarstuderandes förmåga att genomföra 

forskning under tiden från nyantagen forskarstuderande till avlagd doktors-
examen. 

 
Vid inledningen av forskarstudierna utvecklas en inriktning för forskarstudierna 
och vid licentiatexamen fastläggs inriktningen för doktorsexamen. 
 
4.2  Strategier för att uppnå förväntade kunskaper och 

färdigheter efter licentiat- respektive doktorsexamen 
 
En doktorand skall normalt avlägga licentiatexamen efter 2.5 år och 
doktorsexamen efter 5 år. För den som är forskarstuderande, men inte innehar 
doktorandtjänst omräknas tiden i motsvarande omfattning.   
 
Vid avdelningen har vi gemensamt identifierat vilka kunskap och färdigheter som 
förväntas av den forskarstuderande efter avlagd licentiatexamen respektive 
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doktorsexamen18. Dessa anges nedan tillsammans med våra strategier för att 
uppnå dessa färdigheter och kunskaper. 
 
En övergripande strategi för att få bra forskarutbildning är att skapa tillgång på 
handledare som har förmåga att bistå, stötta och stimulera såväl på ett 
vetenskapligt som på ett personligt plan. För detta ändamål eftersträvar vi att varje 
forskarstuderande ha en handledare och en biträdande handledare. Samtliga 
disputerade personer vid avdelningen skall kunna bistå med handledning och 
skall därför ha genomgått handledarutbildning.   
 
Kunskaper vid licentiatexamen 
 
• Besitta bred kunskap inom ämnesområdet 
 Strategi: Delta i forskarutbildningskurser (under de två första studieåren som 

målvärde fördelade på 25p resp 15 p) 
   Delta vid konferenser 
   Delta i grundutbildning (undervisningen bör om möjligt förläggas till 

en läsperiod per år under perioden 0.5 - 2.25 och stoffet bör variera 
mellan olika år) 

 
• Besitta fördjupade kunskaper inom det egna forskningsområdet 
 Strategi: Läsa artiklar och böcker (år 0.5 - 2.5) 
    Forskarutbildningskurser enligt ovan 
    Aktivt deltagande på konferenser med egna bidrag 
    Skriva artiklar (år 1 - 2.5, minst ett konferensbidrag eller en veten-

skaplig artikel per år, dvs sammanlagt minst två bidrag innan lic) 
    Gäststudier vid annan forskningsavdelning (år 1 - 2, minst ett besök 

om c:a 1 vecka) 
 
• Besitta kunskap inom statistik, vetenskapsteori och forskningsmetodik 
 Strategi: Delta i forskarutbildningskurser inom dessa områden   
    Ingå i någon forskargrupp 
    Aktivt deltagande i andras “pajseminarium“ (år 0.5 - 2.5, minst tre 

ggr ingår i kursen avhandlingar) 
 
• Inhämtat kunskaper motsvarande “state-of-the-art“ i det egna  
 forskningsområdet 
 Strategi: Litteratursökning och litteraturstudier (år 0 - 2.5 främst i början) 
    Konferensdeltagande 
    Genomföra sammanställningar och analyser av publicerad  litteratur, 

exempelvis i uppsatsutkast (som bör vara klart efter år 1) 
 

 
18 Detta skedde främst vid forskarutbildningsdagar under åren 1997 och 1998. 
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• Besitta kunskap om hur det egna forskningsområdet tillämpas i praktiken 
 Strategi: Deltagande på konferenser 
    Företagsbesök på externa organisationer utanför det egna forsknings-

projektet (år 0 - 2.5, minst tre stycken besök innan licentiatexamen) 
    Forskningsprojekt i samarbete med externa organisationer 
 
• Besitta kunskaper om vetenskapligt avhandlings- och artikelskrivande 
 Strategi: Delta i forskarutbildningskurser 
    Genomföra egna pajseminarium vid tre tillfällen, dels på en ren 

metodnivå (”prepaj”), dels med ett halvfärdigt manus (”mellanpaj”) 
och dels när avhandlingen är färdigskriven (”pajseminarium” öppet 
för hela IES) 

 
• Besitta grundläggande kunskaper om det akademiska systemet 
 Strategi: Följa introduktionskurs för nyanställda (år 0 - 1) 
    Delta i informationsspridning inom avdelningen, även med ett 

internationellt perspektiv (år 0 - 2.5) 
    Diskussioner med internationella gästforskare 
 
Ytterligare kunskaper vid doktorsexamen 
 
• Besitta expertkunskaper inom det egna forskningsområdet 
 Strategi: Skriva artiklar och konferensbidrag inom det egna forsknings-

området 
     Bedömning (”refereearbete”) av artiklar och konferensbidrag i den 

egna forskargruppen 
 
• Besitta fördjupade kunskaper inom ämnesområdet 
 Strategi: Deltagande i grundutbildning inom andra områden än det egna 

forskningsområdet 
 
Färdigheter vid licentiatexamen 
 
• Kunna ta till sig ny kunskap  
 genom att 
  - finna lämplig litteratur 
  - sovra bland litteratur 
  - kritiskt granska 
  - förstå vetenskapliga artiklar inom det egna forskningsområdet. 
 Strategi: Följa bibliotekets litteratursökningskurser (år 0 - 0.5) 
    Följa doktorandkurser i vetenskapligt artikelskrivande och avhand-

lingsskrivande (år 0.5 - 2.25) 
    Nära samarbete med handledare och forskarstuderande inom 

området 



Studiehandbok för forskarstudier i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet 
Fjärde upplagan, vt 2002 

 

 
Sidan 28 

 
• Kunna handleda examensarbeten 
 Strategi: Utveckla förmågan att handleda, exempelvis genom litteraturstudier 

och utarbetande av handledning till handledning 
    Handleda tillsammans med erfaren handledare under det första 

handledningsuppdraget 
    ”Learning by doing”, dvs handleda minst ett examensarbete per läsår 

inom ramen för institutionstjänstgöring 
 
• Kunna förmedla kunskap 
  - skriftligt, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt 
  - muntligt inför åhörare 
  - på engelska 
  - på ett pedagogiskt sätt. 
 Strategi: Populärvetenskapligt artikelskrivande (år 1 - 2, minst en artikel) 
    Följa pedagogisk grundkurs (år 0 - 1) 
    Delta i pedagogiskt utvecklingsprogram inom avdelningen 
    Aktivt konferensdeltagande med skriftliga och muntliga genrep 
    Licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar skrivs i allmänhet på 

engelska 
    Internationellt utbyte av forskarstuderande 
    Doktorandkurs i engelska   
 
• Besitta viss färdighet i att tillämpa forskningsmetodik 
 Strategi: Deltagande i forskningsprojekt med handledning 
 
• Kunna formulera fortsatt forskning 
 Strategi: Uppsatsutkast skall vara klart efter år 1 
    Kontinuerlig diskussion kring egen forskning, exempelvis Q-möten 

och träffar med handledare 
 
• Kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra 
 Strategi: Skriva artiklar ensam och tillsammans med andra 
    Stimulera grupparbete som arbetsform i exempelvis doktorand-

kurser, forskningsprojekt och förbättringsarbete 
 
• Utvecklat förmåga att reflektera över egna och andras arbeten 
 Strategi: Samtliga forskarutbildningskurser skall ha som delsyfte   
    att stimulera kritiskt tänkande 
    Speciella forskarutbildningskurser med syfte att stimulera   
   kritiskt tänkande (t ex avhandlingskurs, vetenskapligt    
   artikelskrivande) 
 
Ytterligare färdigheter vid doktorsexamen 
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• Kunna utveckla ny teori 
 Strategi: Forskning tillsammans med disputerade personer 
    Vistelse och forskning vid annat universitet 
 
• Kunna starta och bedriva forskningsprojekt självständigt 
 Strategi: Skriva projektansökningar 
    Kurs i projektledning 
     
• Kunna bedriva forskningsarbete i samarbete med andra forskare 
 Strategi: Skriva artiklar och rapporter i samarbete med andra 
    Deltagande i forskargrupper 
  
Mätetal, mätning och uppföljning 
 
Varje forskarstuderande skall senast den 15 september varje år ha uppdaterat sin 
individuella studieplan och diskuterat den, med speciellt fokus på det kommande 
läsåret, med handledare och biträdande handledare. I den individuella 
studieplanen skall också för det kommande läsåret noteras:  
 
•  tänkta publikationer och artiklar (forskningsrapporter, icke-vetenskapliga och 

vetenskapliga artiklar) som skall skrivas individuellt eller i samarbete med 
annan 

•  tänkta konferenser (vetenskapliga och icke-vetenskapliga) som den forskar-
studerande skall delta i och med vilket bidrag deltagandet skall ske 

• eventuella besök på företag eller andra avdelningar 
 
I den individuella studieplanen skall också kontinuerligt göras noteringar om 
genomförda handledarträffar, vilka som deltagit och vad som överenskommits vid 
dessa träffar.  
 
Uppföljning skall ske av den individuella studieplanen för varje forskarstuderande 
efter höstterminen, senast den 20 januari. Eventuella revideringar görs och orsaker 
till avvikelser noteras. Uppföljning skall också ske efter vårterminen, senast den 10 
juni. Eventuella orsaker till avvikelser noteras. Uppföljningen sker individuellt 
med varje forskarstuderande och skall notera: 
 
• erhållna kurspoäng 
•  uppföljning och utvärdering av genomgångna doktorandkurser. 
• skrivna publikationer 
 - rapporter 
 - icke-vetenskapliga artiklar 
 - vetenskapliga artiklar 
 - konferensbidrag 
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• delaktighet i forskningsprojektsprocessen 
• genomförd undervisning (timmar och innehåll) 
• genomförda handledarträffar (tidpunkt, deltagare och  överenskommelser) 
• uppföljning och utvärdering av handledarträffar   
• genomförda forskargruppsträffar (tidpunkt, deltagare och aktiviteter) 
• genomförda pajseminarier (licentiatuppsats och doktorsavhandling) 
• avrapportering inom forskargrupp (t.ex. kvartalsvis) 
• övriga synpunkter på forskarstudierna och dess genomförande 
 

senast
15 sept

individuell
studieplan
med fokus
på kommande
läsåret diskuterad
med handledarna

senast
10 juni

senast
20 januari

uppföljning och
eventuell
omarbetning
av  individuell
studieplan

uppföljning av
individuell
studieplan och
sammanfattning av
årets resultat

Minst en gång per månad träff med  handledarna

ÖVERSIKT ÖVER LÄSÅRET

 
 
Detta innebär att avdelningens systen för tidsredovisning har flera syften. Bland 
annat är det användbart för att 
 
• se vilket projekt som skall betala nedlagd tid 
• se att tidsfördelningen följer ”budgeterad” tidsåtgång. 
• personligen kontrollera om rätt tid läggs ner på rätt saker. 
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Appendix 1     Exempel på arbetsplan 
  

 
 

IES/Kvalitetsteknik & statistik      Luleå den 30 juli 2001 
Professor Bengt Klefsjö 
 

Arbetsplan för Leif Kornhök avseende  
doktorsexamen i kvalitetsteknik 

 
Kursdel 80 poäng 
   
 Bestämda, men ej tenterade, kurser 
 Sju ledningsverktygen och QFD    3 poäng 
 Försöksplanering och statistisk metodik  5 poäng 
 Processledning och processinnovation   5 poäng 
 Kvalitativa metoder     5 poäng 
 Variation och processtyrning    5 poäng 
 Vetenskapsteori och forskningsmetodik  5 poäng  
 Avhandlingar      5 poäng 
 Vetenskapligt artikelskrivande    1 poäng 
 Kvalitetsstrategier      4 poäng 
 Kvalitetstekniska verktyg     5 poäng 
 
 Övriga kurser 
 Allmänna kurser i kvalitetsteknik   ca 22 poäng 
 Speciella kurser relaterade till avhandlingsarbetet ca 15 poäng 
 
Avhandlingsarbete 80 poäng 
 
Det exakta området för avhandlingsarbetet bestäms senare efter diskussioner 
mellan oss, men avsikten är att inriktningen är mot processledning och 
processinnovation. 
 
Luleå den 30 juli 2001 
 
 
Leif Kornhök     Bengt Klefsjö 
Doktorand      Handledare 
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Postadress Telefon Besöksadress Telefax e-post 
971 87  LULEÅ 0920-491123 

070-5500577 
Universitetsområdet   
Porsön 

0920-492160 Bengt.Klefsjo@ies.luth.se 

 

 
Appendix 2 Individuella studieplaner i kvalitetsteknik 
 vid Luleå tekniska universitet 
 
Detta dokument är starkt inspirerat av ett liknande dokument vid Avdelningen för kvalitetsteknik vid 
Tekniska Högskolan i Linköping. Som så ofta har våra kollegor i Linköping varit föredöme för vårt eget 
förbättringsarbete. 
 
Bakgrund 
I syfte att förbättra forskarutbildningen i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska 
universitet skall varje forskarstuderande redan från starten formulera en ganska 
omfattande och detaljerad plan för sina forskarstudier. Denna kallas nedan 
”individuell studieplan” och skall inte förväxlas med det övergripande dokument 
som Fakultetsnämnden kräver vid antagning till forskarstudier.  
 
Syfte 
Syftet med den individuella studieplanen är att vara ett stöd för den forskar-
studerande i sitt val av inriktning i forskarutbildningen. Genom att tänka igenom 
stora delar av utbildningsprocessen från början och formulera tankarna skriftligt i 
ett dokument blir planering och effektivitet bättre. Förhoppningsvis minskar 
risken för osäkerhet och onödiga misstag. 
 
Den individuella studieplanen är också ett sätt att undvika onödiga missförstånd 
mellan doktorand och handledare. I studieplanen beskrivs viktiga frågor som 
doktoranden och handledaren kommit överens om. 
 
Efter avslutad forskarexamen (licentiatexamen eller doktorsexamen) skall den 
forskarstuderande också summera sina erfarenheter av forskarutbildnings-
processen. Detta skall göras i ett dokument som kallas ”den retrospektiva 
studieplanen”. Den skall vara ett tillfälle för reflektion och ge möjligheter för 
handledare och framtida doktorander att undvika att göra om tidigare misstag. De 
retroaktiva studieplanerna skall lagras på vårt intranät. 
 
Det är viktigt att den individuella studieplanen inte känns som ett hinder för 
förbättringar. Den skall vara ett levande dokument. Den individuella studieplanen 
skall analyseras gemensamt av den forskarstuderande och handledarna 
regelbundet och uppdateras av doktoranden.  
 
Framtagningsstöd 
Ett antal olika dokument kan vara till stöd för framtagningen av den individuella 
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studieplanen. Forskarutbildningsplanen i kvalitetsteknik är ett sådant dokument. 
En viktig inspirationskälla är också tidigare forskarstuderandes individuella 
studieplaner, speciellt sådana som skrivits av forskarstuderande med likartade 
inriktningar. Sådana studieplaner finns i mappen ”Från Professorn” ?????. 
Retrospektiva studieplaner (se nedan) är också viktiga inspirationskällor. Ett 
väsentligt stöd är givetvis också andra forskarstuderandes råd, liksom 
diskussioner med handledarna. 
Processen 
 
Förarbete 
Inför antagning och eventuell anställning diskuteras inriktning och former för 
forskarutbildningen. Dessa mer eller mindre informella diskussioner utgör ett 
viktigt underlag för den individuella studieplanen. 
 
Underlag 
I samband med antagning som forskarstuderande erhålles underlag för att kunna 
skriva den individuella studieplanen. Exempel på sådant underlag är: 
 
• ämnets forskarutbildningsplan  
• denna beskrivning 
• kurskatalog för forskarutbildningen i kvalitetsteknik 
• förväntade kunskaper och färdigheter efter examen (se kapitel 4) 
• tidigare individuella studieplaner (på Workgroups) 
• tidigare retrospektiva studieplaner (på Workgroups) 
 (retrospektiva studieplaner beskrivs nedan). 
 
Framtagning av utkast 
Ett utkast till individuell studieplan skall vara framtaget av den forskarstuderande 
senast sex veckor efter antagningstidpunkten. Det skall då vara diskuterat med 
handledare och biträdande handledare och gärna också med den närmast berörda 
forskargruppen. En kopia av utkastet ges till handledaren och biträdande 
handledaren. 
 
Fastställande 
Snarast därefter (och senast två månader efter antagning) fastställs den 
individuella studieplanen i samband med ett handledningstillfälle. Trots 
beteckningen "fastställes" skall dokumentet under hela utbildningen hållas levande 
och kontinuerligt uppdateras.  
 
Uppdatering vid handledningstillfälle 
Den individuella studieplanen skall genomgås gemensamt av den forskar-
studerande, handledaren och biträdande handledaren minst två gånger varje läsår. 
En genomgång skall ske dels efter höstterminen (senast 20 januari) och dels efter 
vårterminen (senast 10 juni). Det är naturligt att analysera studieplanen lite oftare i 
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början av forskarstudierna. Det åligger doktoranden att i dagordningen för 
handledarträffar ta upp den individuella studieplanen. Initiativ till denna 
diskussion skall tas av handledaren och den biträdande handledaren. 
 
Retrospektiv studieplan 
I samband med att licentiat- eller doktorsexamen avläggs skrivs en retrospektiv 
studieplan. Denna skall exempelvis ta upp vad som kunde ha gjorts bättre, hur 
problem kunde undvikits, hur beslut kunde ha tagits tidigare. Retrospektiva 
studieplaner skall finnas i mappen ”Från Professorn” på Workgroups. 
 
Appendix 3  Exempel på individuell studieplan i 
 kvalitetsteknik vid Luleå tekniska 
 universitet 
_____________________________________________________ 
Detta är ett exempel på en individuell studieplan i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet. 
Den är avsedd att fungera som inspirationskälla för de forskarstuderande som skall skriva egna 
individuella studieplaner. Självfallet är det inte tänkt att en individuell studieplan måste se ut exakt 
som i exemplet nedan. Exemplet är inspirerat av ”individuell studieplan i kvalitetsteknik vid 
Tekniska Högskolan i Linköping”. 
____________________________________________________ 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
IES/Kvalitetsteknik & statistik    
Torsten Forslund 
           
 
Individuell studieplan i kvalitetsteknik 
 
Handledare: Bengt Klefsjö 
Biträdande handledare:  Pia Sandvik Wiklund  
 
Bakgrund 
 
Mina forskarstudier startade i september 1997. Detta är tredje versionen av min 
individuella studieplan. Den första studieplanen skrevs i september 1997 och 
reviderades i januari 1998. Studieplanen följs upp, enskilt och tillsammans med 
min handledare och biträdande handledare varje halvår, för att göra nödvändiga 
justeringar. Inspiration till den ursprungliga planeringen har jag erhållit av de 
reflektioner som Sören Johansson, Anders Lokander, Mikael Svensson och Olle 
Rösti har gjort över sin tidsplanering fram till licentiatexamen.  
 
Syftet med min forskarutbildning 
 
Jag har delat in syftet med min forskarutbildning i två delar, ett mer 
kunskapsbaserat kopplat till kvalitetsutveckling och ett kopplat till mer personlig 
utveckling. De båda delarna går naturligtvis in i varandra. 
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Kunskapsmässigt 
Syftet med forskarutbildningen är att öka min kunskap om 
 
• offensiv kvalitetsutveckling i allmänhet och processledning i synnerhet 
 
• teorier kring forskning och vetenskap och hur det tillämpas inom kvalitets-

området, vilket gör att jag själv kan utveckla min förmåga som forskare. 
 
När studierna är färdiga är målet att använda dessa kunskaper inom industrin. 
Idag känns det mest lockande att göra detta som kvalitetssamordnare på ett 
mindre eller medelstort företag eller som kompetensperson i någon form av 
kvalitetsstab på ett större företag. De två övergripande punkterna kan, med 
beaktande av framtidsplanerna efter forskarutbildningen, brytas ned i ett antal 
konkreta mål: 
1.  Helhetsförståelse för offensiv kvalitetsutveckling med olika synsätt och 

filosofier, samt verktyg och metoder. 
2.  Djup kunskap om och förståelse för processledning. 
3.  Spetskompetens inom en del av processledningsområdet, exempelvis mätetal 

och styrning. 
4.  Kunskap om hur olika företag arbetar med TQM och processledning i 

synnerhet. 
5.  Kunskap om hur framgångsrika "TQM-företag" ser ut med avseende på bland 

annat struktur och kultur 
6. Förståelse för angränsande angreppssätt till processledning och offensiv 

kvalitetsutveckling i stort, exempelvis: 
  – Time Based Management 
  – Activity Based Management 
  – Arbete med nätverksstrukturer. 
7.  Kunskap om förändringsarbete, exempelvis 
  – Olika metoder och verktyg 
  – Ledning av förändringsarbete. 
8.  Hur sker förändringsarbete i olika företag? Praktiska erfarenheter av att driva 

förbättringsarbete. 
9.  Förståelse för hur ett företag fungerar. 
  – Kopplingen människa-organisation 
  – Samverkan mellan olika organisatoriska delar i kvalitetsarbetet 
  – Kvalitetsarbetet relaterat till övrig verksamhet 
10.  Kunskaper och färdigheter i projektledning. 
  – Projektledning i termer av en projektprocess (ledning, mätning mm) 
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  – Roller och metoder i projekten  
11.  Ledarskap med avseende på kvalitet. 
 – Policy Deployment 
12.  Internationell erfarenhet av kvalitetsarbete. 
13. Kunna kommunicera och lära ut på ett pedagogiskt, övertygande och lättill-

gängligt sätt. 
14. Förståelse för vetenskap och forskning och dess olika metoder och synsätt. 
15.  Kunskap om forskning inom kvalitetsområdet. 
16.  Färdigheter inom forskning och förmåga att kunna reflektera över olika 

skeenden. 
 
 
I nedanstående tabell illustreras hur det dessa mål är relaterade till de olika 
aktiviteterna inom forskarutbildningen. 
 
 Kurser Projekt 

och 
av-
hand- 
lings- 
arbete 

Under 
vis 
ning 

Förbättr
ings- 
arbete 
vid vår 
avd 

Konfe- 
renser 
och 
extern
a 
kurser 

Ex-
jobbs- 
hand-
ledning

Ut-
lands- 
vis- 
telse 

Helhetsförståelse för TQM X X  X X X  X 

Djup kunskap om processledning X X   X  X 

Spetskompetens inom en del av  
processledning 

X X   X  X 

Kunskap om hur företag arbetar med TOM  X   X X  

Kunskap om hur "TOM-företag" ser ut X X   X X  

Förståelse för angränsande angreppssätt  X X   X   

Kunskap om förändringsarbete X   X    

Erfarenheter av att driva förbättrings-
arbete. Hur sker förändringsarbete i 
företag 

 X  X    

Förståelse för hur företag fungerar X X      

Kunskaper och färdigheter i projektledning X   X    

Ledarskap med avseende på kvalitet X       

Internationell erfarenhet av kvalitetsarbete       X 

Kunna kommunicera och lära ut X X X     

Förståelse för vetenskap och forskning X X    X  

Kunskap om forskning inom  
kvalitetsområdet 

X X   X X X 
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Färdigheter forskning  X    X  

Tabell 1 Övergripande matris för mål och aktiviteter. 
 
Personligt 
Målet med min forskarutbildning är givetvis även att utvecklas som människa och 
lära mig mer om mig själv som person, bland annat: 
 
1.  Förståelse för hur jag själv fungerar i grupp och individuellt. 
2.  Systematik och utveckling av eget arbetssätt. 
3.  Internationell erfarenhet för att utvecklas som människa samt för att inhämta 

språkliga och kulturella erfarenheter. 
 
Översiktlig tidsplanering 
Målet är att ta en licentiatexamen efter två och ett halvt år och en doktorsexamen 
efter fem år.  I tabell 2 visas en översiktlig tidsplanering av forskarstudierna med 
avseende på kurser och avhandlingsarbete. 
 

Aktivitet Lå 1997-98 Lå 1998-99 Lå 1999-00 Lå 2000-01 Lå 2001-02 

Kurser 25  15 15 15 10 

Avhandling 5 20 20 15 20 

Utfall kurser 29     
Utfall 
avhandling 

0     

Tabell 2   Övergripande tidsplan och utfall för forskarstudierna. 
 

Planering av Iicentiatuppsats 
Licentiatuppsatsen är avsedd att bli en sammanläggningsavhandling bestående av 
tre artiklar samt en ram. Tidsplanen för dessa illustreras i tabell 7. 
 
Aktivitet ht 97 vt 98 ht 98 vt 99 

 
ht 99 

Artikel 1  X    

Artikel 2   X   

Artikel 3    X  

Pajseminarier   X X X 

Ram till lic.uppsats     X 
Tabell 3   Plan för arbetet med licentiatuppsats. 
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Kurser fram till licentiatexamen 
I de fyra nedanstående tabellerna redovisas mina avklarade samt planerade 
doktorandkurser fram till licentiatexamen. Planen kan givetvis komma att ändras, 
beroende på att målen ändras men också på grund av att kurser byts ut eller inte 
går vid passande tillfälle.   
 
Kurser för terminer som varit 
 
Höstterminen 1997 - UTFALL 
Kursnamn Period 1 Period 2  Poäng 
Vetenskapsteori och  
forskningsmetodik 

X X 5 

Ledningsverktygen och QFD  X 3 
Pedagogisk introduktionskurs X  1 
Kvalitetstrategier X X 4 
Informationssökning X X 1 
Summa registrerade poäng   14 

Tabell 4   Kursplan för höstterminen 1997. 
 
 
Vårterminen 1998 - UTFALL 
Kursnamn Period 3 Period 4 Poäng 
Tjänstekvalitet X X 4  
Avhandlingar X X 2 
Variation och processtyrning X X 5 
Processledning och  
processinnovation 

X  4  

Summa registrerade poäng     15 

 Tabell 5   Kursplan för vårterminen 1997. 
 
Kommentarer till läsåret 97-98:  
 
Uppsatsskrivande 
 
Jag kom inte igång med den första artikeln som var avsett redan tidigt under vt 98. Skälet 
var att undersökningen tog längre tid än planerat samt att jag fick rycka in på ett antal 
lektioner då Olle blev sjuk. Artikeln ”Experiences of Benchmarking in Swedish industry - a 
survey” är därför klar först under ht 98 och beräknas skickas in till Total Quality 
Management under oktober. Artikeln har dock publicerats i avdelningens interna rapport-
serie med nummer 1998:6.  
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Kurser 
 
Jag tycker de kurser jag följt har varit bra och lagom i omfång. Min enda något kritiska 
synpunkt är att kursen i tjänstekvalitet blev lidande av att den externa föreläsaren var svår 
att nå och att uppgifterna var svåra att lösa utan att kunna rådfråga denne. E-
brevskommunikation kan vara ett alternativ till förbättring vid ett kommande tillfälle. 
 
I gengäld läste jag kursen om Tjänstekvalitet som egentligen var inplanerad senare 
eftersom den visade sig vara av intresse och dessutom gavs med hjälp av externa föreläsare. 
Detta gjorde att jag har mer kurspoäng än planerat. I övrigt har kurserna följt den 
planering vi gjorde upp i september 1997. 
 
Konferenser 

Jag har deltagit i konferensen Vinnande Ledarskap i februari 1998.  
 
Handledarträffar 
 
Under läsåret 97-98 har vi haft följande handledarträffar: 
970908 (Bengt och Pia), 971020 (Bengt och Pia), 971113 (Pia), 971216 (Bengt) 
980118 (Bengt och Pia), 980220 (Bengt och Pia), 980310 (Pia) , 980420 (Bengt) 
980520 (Pia). 
 
Träffarna har fungerat regelbundet och bra. Vi bokade tillfällen i god tid. De flesta träffarna 
har varit en knapp timme. Undantag är träffarna 980118 och 980420 då vi diskuterade 
artikeln om benchmarking ganska djupt samt den kommande studien om SPS. 

 

Planerade kurser för detta läsår 
 
Höstterminen 1998 
Kursnamn Period 1   Period 2 Poäng 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet   X 4 
Kvalitativa metoder X X 5 
Vetenskapligt artikelskrivande X X 1 
Summa poäng   10 
 Tabell 6   Kursplan för höstterminen 1998. 
 

Vårterminen 1999 

Kursnamn Period 3 Period 4 Poäng 
Försöksplanering X  5 
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Summa poäng   5 

 Tabell 7 Kursplan för vårterminen 1999. 
 
Övriga planer: 
Jag har för avsikt att delta vid kvalitetskonferensen i Sheffield i juni 1999 med ett bidrag 
om SPS i administrativa processer. Bidraget är dock ännu inte antaget. 
 
Artikeln om ”Experiences of Benchmarking in Swedish industry - a survey” skall skickas 
in och förhoppningsvis accepteras under läsåret. 
 
Den tredje artikeln i licentiatuppsatsen skall påbörjas under läsåret. 
 
Strukturen på licentiatuppsatsen skall vara helt klar och såväl prepaj, som mellanpaj 
genomföras under läsåret. 
 
Jag skall recensera en bok i Kvalitetsmagasinet under ht 1998. 
 
Jag skall skriva en artikel om benchmarking i Kvalitetsmagasinet under vt 1999. 
Planerade kurser för kommande läsår  
Kurser bortom höstterminen 1999 är ännu inte planerade. 
 

Höstterminen 1999 

Kursnamn Period 3 Period 4 Poäng 

Organisationsförändringar X  3 

Högre seminarium   X 1 

Summa poäng   4 

 Tabell 8 Kursplan för höstterminen 1999. 
 
Övriga intressanta kurser om tid finns 
Blir det tid över eller om kurser måste/önskas bytas ut kan följande kurser vara av 
intresse: 
 
• Tillförlitlighet 
• Tjänstekvalitet, särskilda problem och mätetal 
• Policy Deployment 
• Kundtillfredsställelse 
 
Konferenser och kurser av intresse 
• Utbildning som examinator i Vattenfalls interna utmärkelse eller vår regionala 
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utmärkelse Utmärkelsen Kvalitet i Norr 
• Kurs i engelska för att bättre kunna skriva och tala 
• Delta vid konferensen Vinnande Ledarskap  
 Kommentar: Redan gjort. 
• Någon kurs i kommunikationsteknik 
 
Möjliga projekt 
Följande projekt är i dagsläget aktuella för att bygga artiklar runt, som utgör 
grunden till licentiatuppsatsen. 
 
•  Undersökning av hur ett urval av företag som arbetar med benchmarking har 

lyckats och hur de använder mätetal i olika faser. 
 Kommentar: En artikel ”Experiences of Benchmarking in Swedish industry - a 

survey” är i stort sett skriven och kommer att inskickas till Total Quality Management 
senast 981030. 

•  Kanske en internationell studie av hur företag arbetar i nätverk för 
benchmarking jämförelse med i Sverige. 

•  Benchmarking som stöd för att skapa en lärande organisation. 
•  En internationell studie av hur företag arbetar med mätetal i olika processer. 

Undersökning bör utföras som intervjuer med företag i olika länder som 
kommit långt i arbetet med processledning. 

 
•  Användning av SPS i administrativa processer eller i kärnprocesser 

(exempelvis produkt/tjänsteutveckling). 
 Kommentar: Utkast till artikel om ”Styrning av administrativa processer med SPS” 

kommer att påbörjas under ht 98. 
•  Användning av simulering inom processledning. 
•  Hur kopplas den ekonomiska styrningen till processledning, Activity-Based-

Cost? 
•  ISO-certifiering utifrån företagets processer, en extern studie. 
 
Utlandsvistelse 
Min strävan är att kunna göra en kortare utlandsvistelse under andra året fram till 
licentiatexamen. Detta kan lämpligen göras i form av studier på ett antal företag 
inom ett begränsat område inom processledning. Resultatet av detta blir då en 
artikel till licentiatuppsatsen. 
 
Kommentar: Det ser för närvarande svårt ut att hinna med en utlandsvistelse under tiden 
fram till licentiatexamen, även om hoppet inte är ute än. Jag planerar istället en längre 
djupstudie på ett av Ericssons bolag för att i detalj studera och följa hur man arbetar med 
SPS i administrativa processer. Detta skall bilda underlag för ett konferensbidrag till 
konferensen i Sheffield i juni 1999. 
 
Efter licentiatexamen önskar jag en längre utlandsvistelse för att få lite djupare 
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inblick. Detta kan lämpligen göras som en termin på ett utländskt universitet, där 
kurser då också studeras. 
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Appendix 4 Exempel på intyg på godkänd kurs 
 

 
IES/Kvalitetsteknik & statistik   
Professor Bengt Klefsjö       
 

INTYG 
 
Härmed intygas att 
 
                                               Liselott Lycke 
 
i dag med godkänt resultat tenterat kursen 
 

 KVALITETSSTRATEGIER (4 POÄNG) 
 
som ingår i hennes forskarutbildning i kvalitetsteknik. Kursen syftar till att ge 
en inblick i olika strategier för kvalitetsförbättringar i företag, organisationer 
och förvaltningar. I kursen har hon läst följande böcker 
 
Neave, H.R. (1990). The Deming Dimension. PSC Press. Inc, Tennesee. 
 
Deming, W.E. (1986). The New Econiomics for Industry, Government, Education. Cambridge 

University Press, Cambridge, MA. 
 
Mann, N.R. (9185). The Keys to Excellence. The Story of the Deming Philosophy. Third edition. 

Prestwick Books, Los Angeles. 
 
Juran, J.M. (1964). Managerial Breakthrough. McGraw-Hill, New York. 
 
Imai, M. (1986). Kaizen. The Key to Japan’s Competitive Success. Random House, Inc., New 

York.  
 
Liselott Lycke har som examination skrivit sammanfattningsrapport på 
böckerna och deltagit i ett seminarium där hon presenterat innehållet i 
böckerna som sedan diskuterats. 
 
På kursen ges något av betygen Godkänt eller Underkänt. 
 
Luleå den 18 mars 2000 
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Bengt Klefsjö 
Professor och handledare 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Postadress Telefon Besöksadress Telefax  e-post 
971 87  LULEÅ 0920-491123 Universitetsområdet 0920-492160        Bengt.Klefsjo@ies.luth.se 
 070-5500577   Porsön 
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