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Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste 
framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett 
framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är 
viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar och en forskningsverksamhet i 
expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! 
 
Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett 
spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största 
institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en 
institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och 
organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.  
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
ledigförklarar en anställning som  
Doktorand (licentiat) i Industriell ekonomi med inriktning mot Produktionsekonomi 
med placering vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Arbetsuppgifter 
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i 
begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan 
doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. 

Anställningen som doktorand är inom forskningsprojektet ”Hållbar kollektivtrafik” som är finansierat av Vinnova 
i utlysningen ”Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017”. Syftet med aktuellt 
forskningsprojekt är att utvärdera kostnads- och miljöeffekter av olika kostnadsdrivare inom kollektivtrafiken. 
Anställningen som doktorand är således kopplad mot tjänsteproduktion generellt och kollektivtrafik specifikt. 
Doktoranden kommer att få arbeta med både kvalitativa metoder, såsom intervjuer och liknande och mer 
kvantitativa metoder som optimering. Det är meriterande att ha en analytisk läggning då viktiga inslag i arbetet är 
litteraturstudier, utvärdering av resultat samt att skriva vetenskapliga arbeten. Många orsaker till 
kostnadsökningar inom kollektivtrafiken grundar sig i den offentliga upphandlingen av kollektivtrafik. 
Dokumentationen inom upphandlingsområdet är mestadels på svenska vilket gör att doktoranden bör vara väl 
förtrogen med det svenska språket och även det engelska språket då vetenskapliga artiklar kommer att skrivas på 
engelska. 

Doktorandanställningen är en delad anställning där doktoranden kommer att arbeta med ovanstående 
forskningsprojekt både på Linköpings universitet, avdelningen Produktionsekonomi och på VTI (Statens väg- och 
transportforskningsinstitut), enheten Trafikanalys och logistik i Linköping. 

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med företagen Nobina och Östgötatrafiken, 
branschorganisationen Sveriges Bussföretag samt med de akademiska miljöerna VTI, Centrum för 
tjänsteforskning (Karlstads universitet) och K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om 
kollektivtrafik (Lund). 

Behörighet 
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. 

Den sökande bör ha civilingenjörs och/eller masterexamen inom Industriell ekonomi, Transportsystem eller 
motsvarande. 

Förordnandetid 
Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Vid studier som 
avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar 
utbildning på forskarnivå på heltid under två år. 



Tillträde 
1:a februari 2018 eller enligt överenskommelse. 

Lön 
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege. 

Fackliga kontaktpersoner 
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb.   

Ansökningsförfarande 
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings 
universitet tillhanda senast den 8 januari 2018. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. 

Lika villkor 
Flertalet av våra doktorander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna 
anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika 
villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. 
 
Välkommen med din ansökan! 
 
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och 
rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. 

Kontaktpersoner 

Helene Lidestam 
Biträdande professor 
+46 13 282433 
helene.lidestam@liu.se 

Malin Thunström 
HR-konsult 
+46 13 282583 
malin.thunstrom@liu.se 

www.liu.se/jobba 
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