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ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I 
ÄMNET INTERAKTIONSDESIGN, 120–240 HÖGSKOLEPOÄNG 
VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 
Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 2009-03-06 (dnr 
G217 843/09) och reviderad 2015-10-22 (dnr U 2015/337) och 2021-10-20. Denna studieplan gäller för 
doktorander antagna till utbildning på forskarnivå i ämnet interaktionsdesign från och med 2021-10-20. 

1. Examensbenämning 
Examen benämns Teknologie licentiatexamen i ämnet interaktionsdesign alternativt Filosofie 
licentiatexamen i ämnet interaktionsdesign respektive Teknologie doktorsexamen i ämnet interaktionsdesign 
alternativt Filosofie doktorsexamen i ämnet interaktionsdesign.  
 
Examens engelska benämning är Degree of Licentiate of Philosophy in Interaction Design respektive Degree 
of Doctor of Philosophy in Interaction Design.  
 

2. Ämnesbeskrivning 
Interaktionsdesign handlar om design av datorbaserade produkter och system med centralt fokus på 
användning. Interaktionsdesign introducerar också ett skifte av fokus från saker och verktyg mot de akter 
som definierar dem i användning; från en gestaltning av produkten till en gestaltning av dess användning. 

Som ett akademiskt ämne sträcker sig interaktionsdesign från metodologi för användbarhetsstudier till ren 
experimentell interaktionsdesign. Ämnet inbegriper experimentellt och teoretiskt arbete med fokus på 
utveckling och kritisk utvärdering av designmetoder och designprogram och att utforska och utveckla 
datorteknologi som ett designmaterial. 

3. Utbildningens mål 
Utbildningens mål är att utveckla sådana kvalificerade kunskaper och färdigheter som fordras för att 
självständigt kunna bedriva forskning inom ämnesområdet interaktionsdesign samt att bidra till 
kunskapsutvecklingen inom området. 

3.1. Mål för licentiatexamen enligt högskoleförordningen 

3.1.1. Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen ska doktoranden    

• visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet.   
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3.1.2. Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen ska doktoranden    

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

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

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

3.1.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen ska doktoranden    

• visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

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

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.   

3.2. Mål för doktorsexamen enligt högskoleförordningen 

3.2.1. Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen ska doktoranden   

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

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

3.2.2. Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen ska doktoranden  

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

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

• med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen,  
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• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet 
presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt, 

• visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

• visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

3.2.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen ska doktoranden  

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

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

4. Utbildningens upplägg och innehåll 

4.1. Innehåll  
Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (hp). Utbildningen för licentiatexamen 
omfattar 120 hp. Ett års heltidsstudier motsvarar 60 hp. 
 
För licentiatprogrammet fördelas poängen mellan kurser och avhandlingsarbete enligt följande: kurser 
motsvarande 45 hp och avhandling motsvarande 75 hp. 
 
För doktorandprogrammet fördelas poängen mellan kurser och avhandlingsarbete enligt följande: kurser 
motsvarande 60 hp och avhandling motsvarande 180 hp. 

Kurser 

Kurser inom följande teman och angiven omfattning är obligatoriska för studier på forskarnivå i 
interaktionsdesign och fastställs av huvudhandledare i samråd med doktorand och doktorandexaminator. 
Obligatoriska kurser ska anges i individuell studieplan. Om doktoranden avser att avlägga licentiatexamen 
ska minst tre av kurserna vara fullgjorda.  

Obligatoriska kurser:  

• Vetenskapsteori 3 hp 
• Vetenskaplig metod 7,5 hp 
• Vetenskapligt skrivande 4,5 hp 
• Systemteori 5 hp 
• Behörighetsgivande högskolepedagogik 1: Baskurs 5 hp, eller motsvarande eller mer omfattande 

kurs. 
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• Forskningsetik, motsvarande minst 3 hp 

Individuella kurser: 

• Relevanta ämnen motsvarande återstående del av de obligatoriska 60 hp, minus obligatoriska kurser 
enligt ovan.   

Individuella kurser kan innefatta individuella läskurser samt relevanta valfria doktorandkurser vid Chalmers 
tekniska högskola, Göteborgs universitet eller andra lärosäten. I synnerhet kurser inom Chalmers Generic 
Transferable Skills (GTS). Utformningen av den del som berör den individuella kursdelen i 
forskarutbildningen är specifik för varje doktorand och ska specificeras i den individuella studieplanen.  

Licentiatuppsats 

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. I undantagsfall kan den skrivas på svenska; i sådana fall ska den 
innehålla en sammanfattning på engelska. 

Syftet med licentiatuppsatsen är att redogöra för relevanta vetenskapliga resultat som har uppnåtts under 
uppsatsarbetet och beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt utanför den vetenskapliga inre kretsen av 
forskare. En licentiatuppsats kan antingen skrivas som en samlingsuppsats eller som en monografi. Om 
licentiatuppsatsen är en samlingsuppsats skall den inledas av en introduktion, s k ‘kappa’, följd av de 
ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är främst att sätta artiklarna i sitt vetenskapliga 
sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte finns i artiklarna. 

Doktorsavhandling 

En doktorsavhandling ska skrivas på engelska. I undantagsfall kan den skrivas på svenska; i sådana fall ska 
den innehålla en sammanfattning på engelska. 

Syftet med doktorsavhandlingen är att redogöra för relevanta vetenskapliga resultat som har uppnåtts under 
avhandlingsarbetet och beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt utanför den vetenskapliga inre kretsen av 
forskare. En doktorsavhandling kan antingen skrivas som en sammanläggningsavhandling eller som en 
monografi. Om doktorsavhandlingen är en sammanläggningsavhandling skall den inledas av en introduktion, 
s k ‘kappa’, följd av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är främst att sätta artiklarna i sitt 
vetenskapliga sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte finns i artiklarna. 

4.2. Individuell studieplan 
En individuell studieplan ska upprättas för varje doktorand via Göteborgs universitets onlinesystem för 
individuella studieplaner (ISP -systemet) och ska upprättas av prefekten senast två månader efter studiestart. 
Huvudhandledaren är ansvarig för utarbetandet av ISP. Reglerna för upprättande av individuella studieplaner 
framgår av Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna.  

Den individuella studieplanen ska innehålla planerade, pågående och avslutade delar av utbildningen och ska 
fungera som vägledande dokument för hela utbildningen och ska se till att utbildningen genomförs och följs 
upp på ett effektivt sätt. Den individuella studieplanen ska revideras minst årligen så att den bevaras som ett 
relevant dokument under hela studietiden. 
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4.3. Handledning 
För varje doktorand ska utses minst två handledare, varav en ska vara huvudhandledare och övriga ska vara 
biträdande handledare. Huvudhandledaren ska i normalfallet vara docentkompetent. Regler för handledning 
anges i Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna. 

4.4. Doktorandexaminator 
Varje doktorand ska ha en doktorandexaminator. Doktorandexaminatorns huvudsakliga uppgift är att 
säkerställa att doktoranden uppfyller de för utbildningen uppställda målen. Doktorandexaminatorn ska också 
vara delaktig i uppföljningen av doktorandens studier samt delta i arbetet med upprättande och revidering av 
individuell studieplan.  

4.5. Examination 
Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till 
doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera 
licentiatnivå.   

Examination, licentiatexamen 

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess 
presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Examination, doktorsexamen 

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar 
godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Reglerna för licentiatuppsatser, licentiatseminarier, doktorsavhandlingar och offentliga försvar framgår av 
Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna.  

5. Behörighetsvillkor och förkunskapskrav 
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller kriterier för grundläggande och 
särskild behörighet i enlighet med vad som anges i högskoleförordningen 7 kapitel. Urval bland sökande som 
uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet ska göras med hänsyn till deras förmåga att 
tillgodogöra sig utbildningen. 

5.1. Grundläggande behörighet  
 
Grundläggande behörighet har, enligt högskoleförordningen 7 kapitel 39 §, den som har  

1. avlagt en examen på avancerad nivå,  

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller  

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  
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IT-fakultetens dekan får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet för 
studier på forskarnivå om det finns särskilda skäl. 

5.1. Särskild behörighet 
 
Utöver grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå får krav på särskild behörighet ställas. Krav 
på särskild behörighet ska vara helt nödvändiga för att doktoranden ska kunna tillgodogöra sig utbildning på 
forskarnivå (högskoleförordningen 7 kapitel 40 §). För att antas till utbildning på forskarnivå i 
interaktionsdesign krävs följande:  

• att den sökande har fullgjort minst 60 hp inom ämnesområdet interaktionsdesign eller motsvarande 
ämne, eller 

• att den sökande på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

 
Examinatorn ska i samråd med huvudhandledaren bedöma om den sökande har erforderlig kapacitet för att 
framgångsrikt genomföra forskarutbildningen. 

Andra krav för inträde och antagning regleras i Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs 
universitet – Doktorandreglerna. 

6. Övrigt  
I övrigt hänvisas till gällande lagstiftning, riktlinjer vid Göteborgs universitet och vid IT-fakulteten samt 
lokala tillämpningsföreskrifter vid institutionen för data- och informationsteknik. 
Uppgifter om aktuella regelverk finns tillgängligt via http://itufak.gu.se/. 

Utvärdering 

Uppföljning och utvärdering av utbildning på forskarnivå vid institutionen för data- och informationsteknik 
sker i enlighet med gällande Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs 
universitet. 

http://itufak.gu.se/
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