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Sammanfattning av rapporten 
 
Denna rapport bygger på analys av 20 genomförda intervjuer med doktorander 
vid Hälsouniversitetet. Rapporten bör ses som ett led i en ständigt pågående 
uppföljning och utveckling av forskarutbildningen vid HU. Undersökningen 
som ligger till grund för rapporten utfördes våren 2003.  

Ett genomgående intryck är att forskarutbildningen som helhet vid HU håller 
hög kvalitet, att den kunskapsmässiga standarden håller samma höga kvalitet, 
och detta gäller såväl vid nationella som internationella jämförelser.  

Att bedriva forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet är en 
oerhört komplex, sofistikerad och sammansatt uppgift. Trots de svårigheter som 
föreligger att hålla ihop alla de spretande forskningsinriktningarna som finns vid 
HU lyckas man rekrytera ett stort antal doktorander varje år och ett stort antal 
färdiga medicine doktorer examineras. Den vetenskapliga kvaliteten är av högsta 
klass, och de färdiga doktorernas framtid är nästan alltid gynnsam även om det 
någon gång kan föreligga initiala svårigheter.  

Inga generaliserbara problem med handledningen kan rapporteras. Tvärtom 
verkar handledningen fungera tillfredsställande överlag. Däremot kan kritik rik-
tas mot vissa av doktorandernas andra förutsättningar att bedriva forskarstudier. 
Försörjningen av arbetsplatser, datorer och möjligheter till Internetuppkoppling 
via universitetsdatanätet bör ses över. Det råder också påfallande olika villkor 
för olika doktorander vid HU, avseende materiella, ekonomiska, och sociala för-
utsättningar. Flera av dessa problem är betingade av vår nationella forskningspo-
litik. 

Rapporten tar upp såväl starka som svaga sidor av forskarutbildningen, och 
utmynnar i några förslag till åtgärder att förbättra utbildningen. 
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1 INLEDNING 

1.1 Högskoleverkets granskningar 
Sedan 2001 bedriver Högskoleverket (HSV) utvärderingar av all universitets- 
och högskoleutbildning på både grund- och forskarutbildningsnivå. Ambitionen 
är att alla utbildningsprogram ska granskas vart sjätte år. År 2005 kommer HSV 
att skicka en utvärderingsgrupp med avsikt att granska forskarutbildningen vid 
just Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet. Hälsouniversitetet bedriver 
sedan tidigare fortlöpande kontroll av den egna verksamheten. I och med HSV:s 
återkommande granskningar möjliggörs dock nationella jämförelser vilket HU 
välkomnar som positivt för det framtida kvalitetsarbetet. Denna rapport har där-
för en uppläggning som är anpassad till HSV:s utvärderingsmodell. 

1.2 Återkommande kvalitetsgranskningar vid Linköpings 
universitet 

All utbildning inom Linköpings universitet genomgår återkommande gransk-
ningar av verksamheten i syfte att höja kvaliteten. Forskarutbildningen vid Lin-
köpings tekniska högskola (LiTH) och vid den Filosofiska fakulteten har också 
undersökts av samma utredare som gjort denna rapport.  

Nu har alltså turen kommit till forskarutbildningen vid Hälsouniversitetet 
(HU). I denna första undersökning av planerade tre presenteras hur forskarut-
bildningen ter sig ur ett doktorandperspektiv. 20 doktorander har intervjuats och 
resultatet redovisas i denna rapport. I en kommande undersökning kommer ett 
antal handledare att intervjuas och den undersökningen planeras vara färdig vå-
ren 2004. Dekanus Rolf Andersson skrev följande i ett brev till de berörda i 
denna undersökning: 
 

Undersökning av forskarutbildningen vid Hälsouniversitetet 
Hälsouniversitetets fakultetsnämnd (HUF) har delegerat till Forsknings och docentur-
kommittén (FOD) att verka för hög kvalitet i forskarutbildningen. FOD har nu initierat 
en undersökning av hela forskarutbildningen i tre steg. Steg 1 utgör en studie med fokus 
på doktoranderna, steg 2 en studie av frågor relaterade till handledarrollen och steg 3 
omfattar en kartläggning av rekrytering, examination och arbetsmarknad. Till detta 
kommer en beskrivning av organisation, finansiering, integration och samarbetsformer 
inom forskarutbildningen att göras. Arbetet kommer att ske enligt en liknande modell 
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som tidigare använts vid Linköpings Tekniska högskola och på filosofiska fakulteten, 
men med särskild hänsyn tagen till de anvisningar som givits för HU:s självärdering in-
för Högskoleverkets utvärdering 2005-2006. 
 
Vicerektor Håkan Hult och fil dr Jan Perselli har av FOD fått uppdraget att påbörja steg 
1 av utredningen. Perselli har gjort tre tidigare undersökningar om forskarutbildningen 
vid LiTH, och fil fak och har skaffat sig goda erfarenheter om de aktuella frågeställ-
ningarna.  
 
Uppdraget skall ske i samverkan med en referensgrupp vid HU bestående av FOD’s 
ordf Inger Rosdahl, de sex forskarutbildningskoordinatorerna vid institutionerna, en 
studentrepresentant och FOD’s sekreterare Anette Philipsson. Studien för steg 1 beräk-
nas ta ca 6 månader med start under november 2002. Både doktorander, handledare och 
institutionernas forskarutbildningskoordinatorer kommer att intervjuas. 

1.3 Undersökningens uppläggning 
Undersökningen initierades alltså av FOD, forsknings- och docenturkommittén. 
En referensgrupp tillsattes och undertecknad engagerades som utredningsman. 
FOD bad mig lämna förslag på hur undersökningen skulle genomföras, vilken 
omfattning den skulle ha och vilka kostnader det skulle medföra. FOD:s dåva-
rande ordförande, professor Inger Rosdahl beslutade sedan i samråd med mig 
undersökningsuppläggets design. Det finns flera saker att ta hänsyn till. Det vik-
tigaste skälet till undersökningen är att FOD vill skaffa sig bättre kunskaper om 
hur forskarutbildningen bedrivs vid HU, också med tanke på att HSV ämnar 
granska verksamheten om två år. Därför bestämdes att utredningen särskilt ska 
fokusera de frågeområden som HSV aviserat att man vill granska år 2005. Ett 
annat önskemål är att utredningen om doktorandernas vid HU situation också 
bör möjliggöra jämförelser med de tidigare undersökningarna som är gjorda vid 
Linköpings universitet. Bägge dessa önskemål har väglett utformandet av under-
sökningens design. Rapporten bygger huvudsakligen på 20 intervjuer med dok-
torander vid Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet och på offentlig do-
kumentation. Doktoranderna är utvalda för att på bästa sätt kunna ge en repre-
sentativ bild av hur forskarutbildningen vid HU bedrivs. 
 
1.3.1 Urvalsförfarande 
Det fanns en rad olika faktorer som FOD ville ta hänsyn till vid genomförandet 
av intervjuerna med doktoranderna. En jämn könsfördelning var en sådan faktor, 
en representativ åldersfördelning en annan, ett representativt etniskt urval, ca 
20%, en tredje. Det var också viktigt att alla HU:s olika forskningsområden 
skulle granskas, vilket inte endast innebar att alla institutioner skulle granskas 
utan också att hänsyn togs till olika ämnesområden inom institutionerna, och att 
olika sorters doktorander fick komma till tals. Detta sista innebär bl.a. att en re-
presentativ fördelning av ”kliniker” och ”prekliniker” eftersträvats och att olika 
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forskargrupper blivit representerade samt att inte vissa handledares doktorander 
blivit överrepresenterade. Från LADOK-utskrifter och med Inger Rosdahls hjälp 
valdes ett antal möjliga informanter från ut så att en balans mellan kliniker och 
prekliniker kunde erhållas. Bland dessa möjliga respondenter valde jag sedan på 
ett slumpmässigt sätt ut de som sedan skulle intervjuas. De utvalda responden-
terna kontaktades per telefon och tillfrågades om de var villiga att ställa upp på 
en intervju. Ca 30 doktorander tillfrågades och 20 intervjuades. Färre än 10 till-
frågade tackade nej till att låta sig intervjuas. Några tackade först ja men ställde 
sedan in intervjun på grund av sjukdom eller extra jourtjänstgöring, eller dök 
helt enkelt inte upp på avtalad tid och plats. Några tackade nej till att intervjuas 
åberopande tidsbrist eller angav inga skäl för att inte ställa upp. Det var kliniskt 
verksamma doktorander som åberopade tidsbrist eller som mer eller mindre 
motvilligt ställde upp på intervju. 
 
1.3.2 Sätt att intervjua och annan metoddiskussion 
Ett frågeformulär, eller en frågeguide, på ca 80 frågor som referensgruppen an-
såg vara angelägna, konstruerades. Detta innebär att intervjuerna blev strukture-
rade, men frågorna organiserades så att de på ett naturligt sätt följde på varandra, 
och intervjuerna antog därför karaktären av ordnade samtal. Bandspelare använ-
des. Eftersom informanterna är doktorander och uppfostrade i en akademisk mil-
jö ansåg jag mig som intervjuare kunna tillåta mig att kommentera informanter-
nas svar, som: ”Du menar väl 80%!”, ”Gjorde handledaren inte någonting då?”, 
”Får ni ingen sherry vid spikningen?” och liknande. Den typiska intervjun tog 
90 minuter. Ingen intervju varade längre än två timmar och ingen intervju var 
kortare än en timme. Alla intervjuer har transkriberats av mig, och de samlade 
intervjuutskrifterna utgör ca 130 A-4 sidor. Transkriberingen har utförts så att 
talspråk har omvandlats till skriftspråk. Oftast har talspråkstypiska omtagningar 
reducerats, och ordomkastningar och meningsbyggnadsfel typiska för främman-
de språk har justerats till korrekt(are) svenska. Jag har ändrat sådana uppgifter 
som skulle underlätta identifieringen av informanternas eller andra inblandades 
identitet, t.ex. byter jag ibland kön på informanter och på personer de talar om, 
Uppsala kanske är ändrat till Göteborg, osv. I en del citat har jag infört förtyd-
liganden inom [hakparenteser]. Intervjuerna ägde rum mellan december 2002 
och mars 2003, transkriptionerna var klara i slutet av mars månad och analysar-
betet och rapportskrivningen började efter referensgruppens sammanträde den 3 
april. En andra undersökning av handledarna inleds i början av sommaren 2003. 
 
1.3.3 Språkbruk 
I det följande talar jag ofta i termer av ”några”, ”flera”, ”många” doktorander. 
Det är inte ett försök att kvantifiera undersökningens resultat utan det är bara så 
man talar. Det kan också vara, men måste inte vara, skillnad om en enda dokto-
rand framför en uppfattning eller om femton gör det. Citaten kortar jag genom 
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att ange uteslutna partier med /…/. Uteslutningar beror på att hela eller delar av 
citaten saknar relevans eller att vissa partier utesluts av sekretesskäl. 
 
1.3.4 Etiska avvägningar 
Att vara doktorand innebär att man står i en beroendeställning till handledaren 
och även andra personer, och därför är informanternas identitet skyddad i denna 
undersökning. Inga uppgifter om doktorandernas identitet finns med i rapporten, 
och i sådana fall där det indirekt skulle kunna framgå vem doktoranden är har 
jag ändrat sådana uppgifter som kan röja identiteten.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

HSV kommer att granska och analysera de institutionella ramar inom vilka fors-
karutbildningen vid Hälsouniversitetet verkar. Det är dels fråga om en ren orga-
nisatorisk granskning, men HSV intresserar sig också för hur organisationen 
upplevs av dem den gäller. Av intresse för denna undersökning är alltså hur dok-
toranderna uppfattar den organisation som de verkar i. Hälsouniversitetet är en 
fakultet inom Linköpings universitet. Här finns utbildningar för arbete inom häl-
so- och sjukvård och social omsorg samt medicinsk naturvetenskaplig utbildning 
i medicinsk biologi. Hälsouniversitetet finns i Linköping och Norrköping. Några 
grundfakta: 

• Ca 2500 studenter i grundutbildning varav ca 500 studenter i Norrköping  
• Ca 50 doktorsexamina per år varav ca 50% kvinnor  
• 70 professorer varav 13 kvinnor  
• 9 utbildningsprogram  
• ca 80 fristående kurser  
• ca 50 utbytesuniversitet i 25 länder  

 
Hälsouniversitetet beskriver sin organisation på följande sätt: 
 

Hälsouniversitetets nämnd- och kansliorganisation 
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Av särskilt intresse är naturligtvis Forsknings- och docenturkommittén (FOD) 
som är uppdragsgivare för denna undersökning.  

2.1 Forsknings- och docenturkommittén - FOD 
FOD skall på Hälsouniversitetets fakultetsnämnd vägnar verka för hög forsk-
ningskvalitet, god forskningsetik, god forskningsmiljö och hög kvalitet i fors-
karutbildningen. FOD skall också verka för att det finns ett nära samband mellan 
forskning, utbildning, hälso- och sjukvård samt främja det internationella forsk-
ningsutbytet och förståelsen för andra länder. FOD bereder allmänna ärenden 
som berör forskning och forskarutbildning och som skall behandlas av Hälso-
universitetets fakultetsnämnd. FOD handhar bl a följande områden: - Forskarut-
bildning - Oavlönad docentur - Forskarutbildningsämnen - Forskarutbildnings-
kurser. Doktoranderna har givetvis studentfackliga intressen i FOD, och dessa 
företräds inom ramen för studentkåren Consensus. 

2.2 Studentkåren - Consensus, och DOMFIL 
Medlemskap i studentkår är obligatoriskt för den som studerar vid universitet 
och högskolor. En doktorand vid Hälsouniversitetet måste vara medlem i stu-
dentkåren Consensus under minst åtta terminer, där den sista terminen är den 
sista terminen med aktivitet i forskarutbildningen. För licentiatexamen krävs 
medlemskap under minst fyra terminer. Inom Consensus finns en sektion för 
doktorander, DOMFIL (doktorandföreningen vid medicinska fakulteten i Linkö-
ping). På DOMFILS hemsida kan man bl.a. läsa följande: 
 

Under läsåret 2002/2003 skall DOMFIL: 
1. Utföra utbildningsbevakning enligt avtal med Consensus  
2. Representera doktoranderna i de nämnder, styrelser och övriga organ där forskarstude-

rande skall finnas representerade.  
3. Arbeta för ökad informationsspridning till alla doktorander tex genom att regelbundet 

uppdatera DOMFIL:s hemsida med relevant information och tillse att epost-listan över 
forskarstuderande kontinuerligt uppdateras  

4. Arbeta för samordning mellan institutionerna när det gäller processen för övergång till 
doktorandanställning samt fortsätta driva frågor rörande bättre finansieringsvillkor för 
forskarstuderande, speciellt för de som har utbildningsbidrag  

5. Arbeta för bättre villkor för kliniska doktorander  
6. Fortsätta att arrangera "HU Research Symposium"  
7. Arrangera en doktoranddag då relevant information kan spridas till doktorander och så-

dana som funderar på att börja med forskarstudier  
8. Fortsätta att utveckla samarbetet med doktoranderna vid Linköpings universitets övriga 

fakulteter  
9. Verka för sammanhållning mellan forskarstuderande tex genom att anordna gemen-

samma aktiviteter  
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Denna verksamhetsplan antogs vid sektionsmötet den 28 maj 2002.  
 
I enlighet med utbildningsbevakningsavtalet mellan DOMFIL och Consensus har 
DOMFIL anordnat val för valkretsen samt utsett utbildningsbevakningsansvarig, Camil-
la Janefjord, som varit ledamot i Consensus utbildningsutskott. DOMFIL har dessutom 
haft representanter i Hälsouniversitetets fakultetsnämnd (HUF), i Forsknings- och do-
centurkommittén (FOD) samt i institutionernas styrelser, där dessa verkat för bibehållet 
och förstärkt studentinflytande i utbildningsfrågor. Sedan november har DOMFIL också 
haft representation i HU:s brukargrupp för biovetenskap och bibliotek som arbetar med 
planering av om- och tillbyggnader på HU. 

2.3 Strategidokument  
Från HU:s hemsida kan man ladda ner HU:s strategidokument Visioner och 
strategier för Hälsouniversitetet,1 ett dokument som tar upp frågor som rör 
grundutbildningen, forskarutbildningen och samverkansuppgiften. Dels är det 
naturligtvis bra om HU:s medarbetare känner till detta strategidokument, dels 
ger det en väldigt bra relief till denna undersökning. Här kan nämnas två saker 
som har betydelse för förståelsen av texten längre fram i dokumentet. Om fors-
karutbildningen kan vi bl.a. läsa följande: 
 

En målsättning för Hälsouniversitetet är att bedriva högklassig grundvetenskaplig och 
klinisk forskning. Särskild tonvikt läggs vid tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande 
forskning i ljuset av LiU:s livsvetenskapliga och hälsovetenskapliga satsningar. 

 
Samverkansuppgiften tas upp på följande sätt: 
 

För Hälsouniversitetet är samarbetet med Landstinget i Östergötland det klart domine-
rande inslaget i samverkansuppgiften. För utbildningarnas kvalitet har Hälsouniversite-
tet också samarbete med kommuner i Östergötlands län. /…/ Inom den offentliga sek-
torn sker ett utbildningssamarbete med kriminalvård och polis /…/ Samarbete med när-
ingslivet finns framförallt inom det medicintekniska området och med läkemedelsindu-
strin. 

 
Vidare berörs det internationella samarbetet, publika föreläsningar och speciella 
riktade satsningar mot skolorna i syfte att rekrytera nya studenter. Linköpings 
universitet skriver i årsredovisningen, kapitel 6, mer utförligt om samverkans-
uppgiften, och detta kapitel kan hämtas på nätet under följande adress:  
 
http://www.liu.se/basfakta/redovis/ar02_kap6.pdf 

                                           
1 URL: http://infoweb.unit.liu.se/hu/filarkiv/univers_verksamhetsplan.pdf (030521) 
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2.4 Doktoranderna om utbildningens organisation 
Den bild av doktorandernas uppfattning om utbildningens organisation som 
framträder efter 20 intervjuer är skiftande. Alla intervjuade kände till såväl 
HUF, FOD, Consensus som DOMFIL, och några hade varit aktiva i både 
DOMFIL och FOD, en del i mindre, andra i större utsträckning. Flera av dokto-
randerna sa rent ut att de inte alls var intresserade av facklig aktivitet och att de 
använde sin tid till annat. De flesta menade att det fanns goda möjligheter att 
påverka sin studiesituation, men att det krävs ett engagemang.  
 

Jag skulle nog kunna påverka den [forskarutbildningen] om jag engagerade mig. Jag är 
inte speciellt väl insatt i organisation och runtom, därför jag har ju, jag är ju kliniker, jag 
har fått stjäla mig till forskningstid förutom det sista året.  

 
Jag tycker att man får påverka men måste se till att ta tag i det, för det blir inte gjort av 
sig självt. Man måste aktivt påverka. DOMFIL funkar i vissa lägen men inte i andra. 
Det är bra att det finns och att man kan föra fram åsikter, och de försöker påverka, och 
jag tycker DOMFIL funkar bra och vill lyssna på doktorander och föra fram och ändra.  

 
När det gäller ansvarsfördelningen på institutionen råder viss generell okunskap 
om situationen bland de intervjuade 20 personerna. Den kan ha flera olika orsa-
ker. Doktoranderna har varken tid eller incitament att ta reda på hur beslutsord-
ning och medinflytande fungerar så länge studierna fungerar, och utbildningens 
organisation är de facto krånglig att sätta sig in i. Beslutsordningen är oklar 
ibland. Professorn kanske är både handledare och klinikchef. Det finns en uni-
versitetssida och en landstingssida av verksamheten, ibland med en otydlig an-
svarsfördelning. När forskar man och när bedriver man vård? Detta kan vara 
omöjligt att skilja åt. I vissa situationer är man kollegor, i andra doktorand och 
handledare.  
 

Min handledare som också är professor för min avdelning och också ämnesföreträdare 
för mitt ämne, han har rätt mycket att säga till om. Och mycket ansvar. Vi andra har rätt 
mycket att säga till om gentemot honom, men högre upp så är det han som har rätt så 
mycket att säga till om eftersom han också är ämnesföreträdare.  
 
Jag har ju en kombinerad tjänst, jag har ju en landstingsfinansierad tjänst, de finansierar 
ju min forskning, så jag är inte på något sätt anställd av universitetet, men jag är förstås 
bunden dit, knuten till min institution via min handledare, men… jag känner inte någon 
stor samhörighet med HU eller att jag känner att jag har så mycket med HU att göra 
egentligen utan jag har ju min bas, min bas den är inom kliniken faktiskt.  

 
Någon rapporterar att olika bestämmelser verkar råda mellan landsting och uni-
versitet när man är t.ex. sjukskriven, och detta är i synnerhet tydligt om en del av 
doktorandens tjänst är en anställning på kliniken, och forskarutbildningen be-
drivs på stipendiemedel.  
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2.4.1 Forskarutbildningskoordinatorerna 
De 20 doktoranderna har också dålig insikt i till vem de ska vända sig om det 
uppstår problem. De sex forskarkoordinatorernas existens var det bara en infor-
mant som spontant nämnde när jag frågade om hur doktoranderna förhöll sig till 
studierektor, handledare och andra personer. På den mer direkta frågan om man 
kände till forskarutbildningskoordinatorerna svarade dock flera jakande. Vi tala-
de egentligen inte om forskarkoordinatorernas olika funktioner i undersökning-
en, men det finns ändå anledning att fundera över dessa och vad de innebär när 
det gäller neutralitet. Det kan alltså finnas en poäng med att en forskarutbild-
ningskoordinator inte samtidigt har andra uppdrag inom institutionen som t.ex. 
att vara prefekt. 
 
2.4.2 Undervisningsmängd 
I forskarutbildningsvärlden som helhet är undervisning en mycket vanlig syssla 
bland doktorander. Det finns flera skäl till det. En allmän uppfattning är att man 
inte lär sig ett ämne ordentligt förrän man undervisat i det. Minskade anslag till 
studenterna gör det mycket billigare att anlita doktorander i undervisning än pro-
fessorer. De heltidsanställda (eller heltidsengagerade) doktoranderna undervisar 
vanligtvis ca 20%. Klinikerna, särskilt läkarna, undervisar vanligtvis inte inom 
ramen för sin forskarutbildning även om de bedriver mycket undervisning.  
 

Ca 20%. Jag har viss tjänstgöring på avdelningen. Jag har en sådan där 80-40, 80% dok-
torand, 40% forskarassistenttjänst. Fast de där 40% ska motsvara 20% då. Men jag del-
tar i metodutveckling på rutinanalyser på avdelningen också och sådant, och jag är den 
som kan mitt område. Det finns en massa rutinanalyser som knyter an till mitt forskar-
område, och jag är den enda som sysslar med det, och det innebär att jag får en roll i ru-
tinanalyserna som den som hoppar in och hjälper till när det stöter till problem och så.  
 
Ingenting. Jag har haft undervisningsansvar för samtliga AT-läkare de senaste [x antal] 
åren, men det är min kliniktjänstgöring.  

2.5 Ekonomi 
Den finansiella situationen inom forskarutbildningen är mycket problematisk. 
De regler som finns för hur forskarutbildningen ska bedrivas passar dåligt forsk-
ningsfinansiärernas sätt att dela ut forskningsmedel. När en doktorand ska antas 
måste det göras troligt att denne kan klara sin finansiering under fyra års heltids-
studier, eller åtta års halvtidsstudier. De stora forskningsfinansiärerna ger emel-
lertid sällan eller aldrig pengar för mer än tre års heltidsforskning. Ofta finns 
inte heller pengar till material och andra omkostnader. I praktiken innebär detta 
att man sjösätter ett fartyg för en längre resa, utan att utrusta det med bränsle för 
hela färden.  
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Inom ”heta” områden behöver inte detta innebära några problem, men inom 
andra områden kan kassan plötsligt sina, och det blir en besvärlig situation för 
såväl institutionen, handledaren som för doktoranden. I synnerhet verkar me-
delstilldelningssystemet passa läkare som genomgår forskarutbildning utomor-
dentligt dåligt eftersom läkarna i allmänhet samtidigt arbetar på kliniken. Dessa 
problem är strukturellt relaterade och drabbar all medicinsk forskarutbildning i 
Sverige, och man kan knappast klandra HU:s ledning för dessa finansiella pro-
blem.  

Dessutom är Linköpings universitet av historiskt betingade skäl sällsynt miss-
gynnat av de forskningsfinansieringssystem som råder, och detta gäller HU i hög 
grad. Det så kallade fakultetsanslaget är lägre för Linköpings universitet än för 
de större och äldre universiteten. De som drabbas hårdast av denna monetära 
oordning är doktoranderna. Handledarna är pressade av finansiärerna att produ-
cera forskningsresultat, och de tvingas kanske i för hög grad att bortse från dok-
torandernas situation. På sikt hotas den goda forskningen. Här nedan följer några 
citat från typiska heltidsdoktorander: 
 

Jag har 80% utbildningsbidrag och 40% forskarassistenttjänst. Hur det ska fortsätta att 
se ut har vi inte diskuterat än, men förhoppningen är väl att den ska övergå till en dokto-
randtjänst efter halvtidskontrollen, och jag känner från min handledare att han vill gärna 
att det ska bli så också, för han är noga med att vi ska vara nöjda och så där.  
 
Jag har doktorandtjänst sedan två år. Det betalar FOD ihop med min handledare. Ja, han 
får forskningsmedel. Jag vet inte var han får pengarna ifrån, Rådet tror jag det är, och 
innan var det Stiftelsen för strategisk forskning, men det har tagit slut nu. Nu har jag 
ingen insikt i finansieringen, men innan hade jag ju sökt finansiering som varade i tre år, 
och då visste jag ju, då hade jag koll.  

 
Dessa doktorander är naturvetare. De ekonomiska villkoren uppfattas visserligen 
som kärva, men som det mestadels handlar om unga studenter som för kanske 
första gången i sitt liv får en inkomst överhuvudtaget så ser man det ändå som 
något positivt. Man får i typfallet ett utbildningsbidrag 80% kombinerat med 
assistenttjänstgöring på mellan 20 och 40%. Dessa villkor förmår sällan attrahe-
ra de (mer eller mindre) färdiga läkarna att påbörja en forskarutbildning. De 
forskarstuderande läkarna verkar ofta ha en rörig situation, inte bara vad gäller 
ekonomin: 
 

1994 började jag som doktorand och då hade jag ju egentligen så mycket tid, då fick 
man ju ta sin komp-tid och sedan tror jag att ett par månader blev jag friställd från kli-
niktjänstgöring då jag gjorde mitt första, insamlade mina första data, och sedan gjorde 
sådan där forskar-AT och då hade jag 15-20% av tiden avsatt till forskning. Forsknings-
AT innebär att man har en minskad kliniktjänstgöring med ca 20%, fast jag jobbade del-
tid, så det blev ändå längre. Sedan fick jag mitt specialistutbildningsblock för ca fem år 
sedan, och så efter ett år så konverterades det till ett sådant där forskar-ST block, och 
det fanns då [X] stycken här på universitetssjukhuset. Det är ju få kliniska doktorander 
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som kommer ifråga för en doktorandtjänst. Det gäller att man får externa anslag, eller 
den här typen av landstingsfinansiering, så att man kan frikopplas från sin kliniska 
tjänst, men det där kan ju vara svårt. Det är ju ont om doktorer [läkare] och alla behövs. 
Det är svårt att frikoppla någon, så det finns en tendens till att forskningstiden äts upp 
av andra åtaganden. Det är ju i realiteten så idag att de som vill doktorandanmäla sig 
inte kan det för man har ingen klar finansiering.  

 
Och bland klinikerna är det inte bara läkarna som har det rörigt… 
 

Externt helt och hållet. Denna termin har jag utverkat 10% från FoU-tid, men den har 
redan gått åt till undervisning, så när jag ska få ut den vet jag inte. Det är det gamla van-
liga problemet. Forskningstiden har delvis finansierat undervisningen. Jag har en jätte-
bra relation med min handledare. Vi har diskuterat det här förra veckan. ”Du är faktiskt 
också min chef”, säger jag, ”och därför måste du prata med den som är studierektor över 
mig och bestämmer över min undervisning.” Vi måste ju komma överens om hur min 
situation ser ut, men de två har aldrig pratats vid någon gång, utan det är ju jag som får 
lösa det hela. Det har inte varit något stort bekymmer, men… att försöka jobba deltid är 
hart när omöjligt. Just nu får jag 80% lön men jag jobbar mycket mera. Men – jag job-
bar inte 60 timmar utan bara 40 timmar.  

 
Finansieringen är över huvud taget ett problem med många facetter. Låt mig ge 
några exempel. En sak är vad doktoranden tjänar, och hur de uppfattar det. I den 
ena extremen har vi unga doktorander som nyss genomgått grundutbildning i 
t.ex. biologi eller kemi och som upplever att ett utbildningsbidrag ändå är en 
stadig inkomst, i den andra extremen har vi läkare och kliniker som är klara med 
sin ST-tjänstgöring och som är vana vid en jämförelsevis hög inkomst och som 
har studerat i den längsta grundutbildningen och sedan arbetat och vidareutbildat 
sig under ytterligare ca sju år (AT + ST). Denna person är knappast purung läng-
re och förväntar sig och får också ofta en högre doktorandinkomst än den i typ-
fallet yngre biologen. Här kommer en överslagsberäkning. De yngsta doktoran-
derna är 19 år gamla efter gymnasiet, plus tre år för en fil. kand. vilket gör dem 
till 22 år när de antas till forskarstudierna. Den yngsta läkaren med specialist-
kompetens är med samma beräkningsgrunder 19 år efter gymnasiet, 24 och ett 
halvt efter läkarexamen, 26 och ett halvt efter AT och 31 och ett halvt när ST-
tjänstgöringen är klar. Om allt går på räls vill säga. Det finns genvägar i det här 
systemet som t.ex. forsknings-AT, och många bedriver sin ST-tjänstgöring sam-
tidigt som de bedriver forskarstudier, men jag vill här beskriva några av extre-
merna i utbildningssystemet. I verkligheten har många biologer och andra natur-
vetenskapare mer än tre års grundutbildning, vissa lärare och civilingenjörer har 
nästan lika långa grundutbildningar som läkarna, och åtminstone civilingenjö-
rerna är också inställda på jämförelsevis högre inkomster. I sammanhanget kan 
man också nämna att vissa klinker går på s.k. LUS- och ALF-medel. Dessa me-
del kommer från landstinget. Sammanfattningsvis råder stora skillnader i löne-
sättningen mellan doktoranderna, och även om vissa löneskillnader är välmoti-
verade så förekommer svårbegripliga orättvisor ibland.  
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2.5.1 Ekonomiskt ansvar 
Assistenttjänstgöringen innebär som tidigare nämnts för det mesta undervisning. 
Undervisning handlar också om pengar. Det är billigt att låta doktorander bedri-
va undervisning, och doktorander som undervisar drar in pengar till sin egen 
försörjning. Bland doktorander på filosofiska fakulteten är det i högsta grad 
brukligt att doktoranden själv söker pengar till sin forskning. Ansökningarna rör 
typiskt ett enmansprojekt med avsikt att studera en enskild företeelse, t.ex. hur 
begreppet uppoffring behandlas i Vedaskrifterna, på sanskrit. Doktoranden reser 
ensam runt i Indien och skriver sedan en monografi om detta.2 För många av 
HU:s doktorander gäller att de blir antagna till projekt som redan existerar, och 
ofta är det frågan om projekt med flera, ibland många, personer inblandade. Av 
detta följer att doktoranderna vid HU, och inom naturvetenskap i övrigt, mer 
sällan har ansvar för sökandet av externa medel. Bland de 20 doktorander som 
jag intervjuade var det vanligast att handledaren sökte externa pengar till projek-
tet. Doktoranderna kan sedan allt eftersom sätta sig in i projektets finansiering, 
och doktoranderna förutsätts vanligtvis söka bidrag till materialkostnader och 
resor.  
 

Nej. Då jag söker pengar gör jag det för att hjälpa till lite, det blir s.a.s. extrapengar.  
 
80% är ju utbildningsbidraget, s.a.s., och det är ju statligt. De andra 40% kommer till 
stor del från externa anslag som min professor har. Jag är ju garanterad min finansie-
ring, så det är inga problem, men däremot så hjälper vi ofta vår professor att söka peng-
ar. Vi söker också egna pengar, och det ser jag också som en del i utbildningen att lära 
sig sådana saker, så det tycker jag är positivt.  
 
Från början förstod jag inte vad det här med ALF och LUS-veckor stod för, men nu 
tycker jag att jag har en ganska bra kläm på det. Huvudansvaret har min handledare 
även om vi skriver våra ansökningar tillsammans. Det är ett pyssel varje år. Jag söker 
också annan sponsring till material och experiment.  

 
Men uppfattningen att ett tungt ansvar vilar på doktoranden finns också: 
 

I praktiken har jag det [ansvar för finansieringen]. Fixar jag inte pengar finns det inga 
pengar.  
 
Jag har inte haft något ansvar eftersom det har kommit pengar automatiskt i fyra år. Nu 
tog de pengarna slut i höstas på något konstigt sätt, för jag har ju varit föräldraledig, och 
sedan så när jag kom hit så skriker sekreteraren att nu är pengarna slut. Men jag har ju 
inte rört några pengar och de skulle fortsätta komma till slutet av året, så antagligen har 
väl de använts till att fylla andra hål, men jag vet inte, jag vet inte. /…/ Jag anser inte att 

                                           
2 Se t.ex. The efficacy of sacrifice. Correspondences in the Rgvedic Brahmanas där Clemens Cavallin har läst 
texter på engelska, tyska, franska och framförallt studerat de religiösa ritualerna i de Vediska skrifterna skrivna 
på sanskrit. Han har också rest runt i Indien och samlat information till sitt projekt. 
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jag har någon skyldighet att dra in pengar för det har ju funnits medel för att finansiera 
mig, och då tycker jag det är deras problem. Jag har sökt externa medel och sådant ock-
så och fått en del, men jag anser inte att jag är skyldig att betala min lön, men de gruffar 
ju om pengar, det hör man då och då, och jag har blivit pressad att jag ska vara färdig nu 
snart. 

 
Sammanfattningsvis verkar det medföra betydande problem att bedriva forskar-
utbildning med de strukturella motsättningar som finns i forskarutbildningssy-
stemet. Forskarutbildningen varar fyra år, med assistenttjänstgöring tar det fem 
år, medan externa projektmedel betalas ut för ett, två och tre år. Finansiärerna 
vill ofta inte heller betala andra kostnader än just doktorandens lön, men univer-
sitetet debiterar stora summor för lokaler, kopieringsmaskiner och annat. Situa-
tionen är litet lättare för de heltidsanställda doktoranderna, i synnerhet när de 
fått doktorandtjänst, och besvärligare för klinikerna. I synnerhet verkar kliniker-
nas finansiella situation präglas av ad hoc lösningar.  Det vore önskvärt att ta 
fram en modell för upprättande av ett avtal mellan de olika typer av finansiärer 
och ansvariga som är inblandade när en kliniskt verksam person påbörjar sina 
forskarstudier. Detta avtal bör hantera ett regelverk reglerande tidsåtgång, tids-
fördelning, föräldra- och sjukledighet, semester, undervisningsskyldighet, kli-
niktjänstgöring, jour, tillgång till datorer och Internetuppkoppling, m.m. Dokto-
randerna har idag inte tillräcklig kompetens att inse hur det komplicerade finan-
sieringssystemet kommer att påverka deras arbete, forskning och liv, och man 
kan säga att de går in i en situation utan att ha tillräcklig kunskap för att veta vad 
de egentligen ger sig in i. Den individuella studieplanen verkar vara ett sådant 
instrument som kan modifieras för att ta vara på alla inblandade parters intres-
sen. Den går att bygga ut med eller kopplas till ett regelverk som stämmer av 
den forskarstuderandes situation på en rad viktiga punkter.  

2.6 Antagning 
Det finns flera olika modeller för hur doktorander antas till forskarutbildningen. 
Ett sätt är att studenten sökt doktorandtjänst som har annonserats ut, och dokto-
randerna antas i konkurrens med andra sökande.  
 

Det var ju en nationell utlysning i det här nätverket. Som Stiftelsen för strategisk forsk-
ning hade. Grejen var ju att när de startade de här biomedicinska forskarskolorna var ju 
att vi som gick igenom dem skulle ha första tjing på de här platserna som sedan skulle 
komma. Så det var ju ett uttänkt program.  
 
I och med att den här stiftelsens nätverk startade utlystes det doktorandtjänster med ut-
bildningbidrag de två första åren, och påföljande doktorandanställningstjänst, och jag 
sökte och fick en sådan tjänst.  
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Ett annat sätt är att studenten kommit i kontakt med sin blivande handledare un-
der grundutbildningen och har antingen frågat handledaren om det finns möjlig-
heter att doktorera, eller har rekryterats av handledaren.  
 

Jag gjorde ex-jobb här först, och när jag var klar undrade jag om jag kunde få vara kvar. 
Jag började på ett forskarförberedande stipendium, sedan blev jag antagen som dokto-
rand. Det var inte Forskarskolan. Stipendiet fick man ha max ett år. Jag hade det från 
hösten 97 och så blev jag antagen februari 98. Man kan säga att jag började min fors-
karutbildning under stipendietiden.  

 
Ett tredje sätt är att studenten har gått en forskarförberedande utbildning, t.ex. 
den biomedicinska forskarskolan. De studenter som har gått den biomedicinska 
forskarskolan har haft förtur på de forskarutbildningsplatser som uppstått, de har 
redan träffat sina möjliga handledare, de har hunnit känna sig för i något projekt 
och de har läst basblocket, eller andra kurser som de sedan kan tillgodoräkna sig 
i forskarutbildningen.  
 

Ja det var att min handledare var basgruppshandledare, och han var nyinflyttad till insti-
tutionen, och så frågade han mig om jag var intresserad av forskning, så kom det sig att 
jag gjorde en fördjupningsstudie och sedan fick jag ett sommarstipendium och var här 
och småpysslade lite, efter, sedan blev det så att jag var där varje sommar, och så växte 
det fram och så fick jag ett eget projekt, jag började försöka göra egna mätningar, och 
jag utvecklade en egen metod tillsammans med en kompis på sommaren, sedan efter 
termin sju då man officiellt hade tillräckligt med poäng för att kunna börja en dokto-
randutbildning så tog jag studieuppehåll och fick stipendium och sedan mot slutet av 
den perioden så hörde jag om den här forskarskolan och tyckte den lät intressant med ett 
tvärvetenskapligt perspektiv och allting och sedan så… Jag sökte på en annons, och det 
var många sökande.  

 
För läkarstuderande och färdiga läkare finns också flera olika ingångar till fors-
karutbildning. Det finns möjlighet att söka s.k. forskar-AT vilket innebär att 
20% av tiden reserveras för forskning, det finns forskar-ST som innebär att spe-
cialistutbildningen på olika sätt anpassas till doktorandens behov. Flera infor-
manter refererade till kollegor ”som kanske håller på lite med något projekt” och 
som efter några år låter sig registreras som doktorand. Flera informanter nämnde 
att studenter kan gå på stipendium eller korta projekt, och sedan när det resulte-
rat i ett eller ett par ”pek” (dvs. artiklar i vetenskapliga tidskrifter) så registreras 
man som doktorand. Eftersom denna undersöknings informanter valts ut ifrån en 
LADOK-utskrift så var ju alla doktorander registrerade, och inte någon av dem 
rapporterade att de varit verksamma som ”skuggdoktorander” (alltså bedrivit 
forskarstudier utan att vara officiellt registrerad som doktorand) även om flera 
hade startat med ett projekt eller med ett stipendium, men de hade inte i något 
fall varat längre än ett år.  
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Jag började forska hösten xx för att jag tyckte att området var väldigt spännande, och 
det var därför jag gick upp och frågade om det fanns något utrymme, och jag visste att 
det fanns forskar-AT-tjänster med en 20%-ig forskningsdel, dvs. var femte vecka under 
hela AT-tjänstgöringen som var vikt åt forskning. Då fanns det någonting, så började 
jag och så skrev jag in mig 199x.  
 
 
Jag var här, jag gick först någonting som kallas för forskningsförberedande kurs, och då 
ingick att man kunde ha stipendium på sommaren. Jag läste medicin. Tre år, sex termi-
ner. Sedan fick NN en doktorandtjänst som utannonserades till folk, egentligen, som 
hade gått den här biomedicinska forskarskolan, om du hört talas om den, så primärt 
skulle inte sådana som jag ha den, men det var ingen som sökte den så då pratade jag 
med NN och så…  
 
Vi hade en ST-doktor som var här och fick mig intresserad av den här typen av forsk-
ning. Jag kände mig för med metoder och lite grann under ett och ett halvt år, sedan 
blev jag anmäld som doktorand. Då kände jag att det här kunde vara någonting. Under 
det första året innan jag blev registrerad fick jag känna mig för, jag fick odla celler och 
gjorde olika experiment och utvärdera olika metoder och sådana här saker, och det var 
det jag fick känna på då och lära mig. Jag var klar med min ST ungefär då också, så det 
kuggade i. Det här är ett tufft upplägg det här också, men då blir det ännu tuffare om 
man inte har sin ST klar.  

 
Antagningskraven rapporteras vara de formella: att man har gått grundutbild-
ningen, (läkarexamen, lärarexamen, civilingenjörsexamen) eller att man har en 
fil.kand. (120 poäng och en 10 poängs uppsats på C-nivå) eller en magisterexa-
men (160 poäng och en 20 poängs uppsats på D-nivå, eller två 10 poängs upp-
satser på D-nivå). Flera nämner att de har gått den biomedicinska forskarskolan, 
eller någon annan forskningsförberedande utbildning, och då kan man säga att 
dessa har uppfyllt högre krav än de formella. 
 
2.6.1 Konkurrens vid antagningen? 
Bland de 20 intervjuade doktoranderna så var det en konkurrenssituation för 
några, men inte för de flesta. Om detta avspeglar situationen i stort kan jag inte 
uttala mig om. Så här ter sig svaren: 
 

Det kan man väl inte säga. Traditionen här och på HU i stort är väl att man kommer in 
på kontakter, man gör projekt och sedan blir man kvar. Det diskuteras ju nu att göra om 
hela systemet.  

 
Nej, den här typen av doktorandtjänst jag har den är så speciell. Det är ju en tjänst som 
inte är vikt för så många, man måste liksom vara specialist va, det är ju liksom, jag är ju 
inte alls på något vis finansierad via institutionen utan det är via statliga och landstings-
pengar.  

 
Nej, det var ett projekt som skräddarsyddes till mig, kan man säga.  
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Det vet jag inte för jag blev ju tillfrågad. Jaha, sa jag.  
 

Nej det tror jag inte. Jag tror jag dök upp och så fanns det utrymme och så passade det 
ganska bra så att jag upplevde inte då att det var någon konkurrens, men det vet jag se-
nare att det har funnits dem som velat komma in men inte har liksom kunnat få möjlig-
het. På något sätt gick det mig ganska spårlöst förbi, det bara blev så 94.  

 
Om antagningen kan man sammanfattningsvis säga att den ter sig traditionell i 
den meningen att doktoranderna träffar sin handledare under grundutbildningen, 
och att de senare blir antagna till forskarutbildningen ”om tycke uppstår”. I vissa 
fall förekommer mer uttalad konkurrens och större öppenhet i antagningssitua-
tionen och mindre risk för subjektiva bedömningar.  

2.7 Doktorandernas studie- och arbetssituation 
Under rubriken doktorandernas studie- och arbetssituation tas en lång rad frågor 
upp. Under intervjuerna diskuterades frågor om arbets- och forskningsklimatet, 
relationen till kollegorna, rollen som forskarstuderande, respekt och uppskatt-
ning, huruvida doktoranderna upplever att de kan få något socialt stöd från sam-
hället, institutionen och hemifrån. Vi diskuterade också om konkurrens, hur det 
står till med självförtroendet, hur handledaren hanterar sitt sociala ansvar och 
rent allmänt om trivseln på institutionen. 
 
2.7.1 Arbetsklimat 
Att arbets- och forskningsklimatet är en viktig sak behöver inte betvivlas, men 
det är samtidigt svårbedömbart. Flera av de kliniska doktoranderna rapporterar 
att det är olika klimat på kliniken och institutionen, och att förståelsen för forsk-
ningen inte alltid är den mest optimala på kliniken. Vissa doktorander har en 
mycket bra situation: 
 

Det har varit bra tycker jag, hela vägen, om man tittar på handledare och … tid och så. 
Det har funkat. Det har tagit mycket fritid och så, helger och kvällar. Samtidigt har jag 
haft bra klimat tack vare min handledare, han har hela tiden liksom uppmuntrat och stöt-
tat så att man alltid har gjort det där lilla extra utan att det känts jobbigt på något sätt, så 
det har bara varit kul, förutom nu på slutet. Sista biten innan disputationen, det är klart 
att, hahaha, det inte är så roligt! Det hör ju till liksom.  
 
Det är, tycker jag, det får man beskriva som gott. Mitt forskningsklimat, det är ju både 
det som jag upplever på det ställe där jag forskar men också hur min situation blir på 
kliniken när man nu har den här extra sysselsättningen, men summa summarum så får 
man väl säga att det är väl övervägande gott. Men det kräver rätt mycket egna uppoff-
ringar för att få ihop det. Man brukar säga att man är ”ledig” för forskning när man till-
bringat kvällar och helger till detta. Denna terminologi verkar vara inkörd, men jag tar 
inte åt mig av det där längre faktiskt. Man blir lite luttrad.  
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Andra verkar ha det sämre: 
 

Det är obeskrivligt! Det är ett mycket hårt klimat. Man får stryk på allt. Man får stryk 
när man vill ha ledigheter, när man vill ha kurser, när man vill ha någonting annat. /../ 
Ingen här är intresserad av forskning, ingen, definitivt ingen, och alla tycker att det är en 
sådan här syssla som leder ingenvart, det är inget värt. T.ex. när vi satte upp kriterier för 
lönen, vad som räknas som plus, så från läkarförbundets sida och sjukhusets sida så är 
forskning en merit, förutom på min klinik där det räknas som en privat angelägenhet, 
och egentligen ett minus eftersom jag använder tiden för annat. Så här är det rakt sagt, 
framför hela kollegiet! Alltså ett mycket hårt klimat. /…/ Man måste vara stenhård för 
att klara av det här!  

 
En slutsats man kan dra av detta är att de doktorander som delar sin forskarut-
bildning med kliniskt arbete kan ha problem att växla mellan de olika verksam-
heterna, och att de kan ha problem att vinna gehör för sin forskning på kliniken. 
Men det kan också vara tvärtom så att det fungerar bra på kliniken medan kon-
takten med institutionen inte är den bästa: 
 

Institutionens arbetsklimat, liksom institutionen och avdelningen är väl en källa till irri-
tation. Det är mycket att i kontakten med det administrativa så blir man, så undviker jag 
att ha kontakt så mycket, bara det som jag absolut måste. Det kan vara ett jätteproblem 
att få en konferensavgift betald eller att liksom betala för att skicka in den där artikeln 
osv. så att den biten undviker jag och de administrativa kontakterna fungerar riktigt 
uselt tycker jag  

 
Mitt bestående intryck från intervjuerna är att de doktorander som delar sin tid 
mellan kliniken och institutionen har många svårigheter att ta itu med: 
 

Det är en väldigt rörig arbetsplats. Dels finns det en universitetssida och en landstings-
sida som är integrerad i samma korridor, om vartannat. Sedan är det ganska många yr-
kesgrupper, sedan är det labbgrupper som jag inte har något att göra med och så är det 
en liten klott xx.  
 
Våran avdelning är uppdelad i en landstingsanknuten, och en universitetsanknuten, och 
verksamheten ser väldigt olika ut, och det gör att kopplingen till de här landstingsan-
ställda kan vara lite…, ja det är svårt att komma varandra in på livet, att umgås, för man 
har så olika intressen har det visat sig. Sedan är det också en väldigt stor åldersskillnad, 
en generationsskillnad helt enkelt, men de som sysslar med forskning, de få doktoran-
derna vi är och de som är anställda för att hålla på med forskningen i form av laborato-
riearbete, där har vi väldigt fin kontakt och väldigt bra klimat mellan oss, det tycker jag.  

 
De heltidsengagerade doktoranderna hade alla bättre arbetsklimat än de som 
hade en uppdelad situation.  
 
Relationen till kollegorna kan också vara problematisk, och detta gäller för alla 
sorters doktorander: 
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Den är mycket god förutom till professorn. Det är i stort sett han som är jobbig, och det 
har blivit en bättre sammanhållning på grund av att det varit struligt och så. Han har inte 
särskilt mycket sociala interaktioner över huvud taget med folk, så jag tror inte han 
skulle märka om han blev utfrusen.  
 
Forskningsklimatet är jättebra. Sedan är det en doktorand till i samma projekt, och han 
sitter på en annan plats. Vi samarbetar väldigt mycket han och jag, och det har väl inte 
alltid varit alldeles gnisselfritt, det har det inte varit.   
 
Ja, vi har ju väldigt mycket undervisning på vår avdelning, och sedan har vi väldigt 
mycket utländska forskare också, men det har de väl på många avdelningar. Då blir det 
väldigt mycket, i och med att vi har väldigt stor arbetsbörda på få personer som kan del-
ta, för de här utländska forskarna kan inte delta så mycket, och det är många personer 
som inte kan delta av olika anledningar, så då blir det väldigt stor börda på de andra 
personerna i gruppen. Beställa hem saker, städa, göra sådana saker som inte alla kan 
delta i som är gästforskare under en viss tid, och undervisning också, så ofta är det väl-
digt mycket tjafs, så här allmänt.  

 
När det kommer till den roll man har som doktorand vittnar många informanter 
om att det är fråga om flera roller, och det hänger samman med att dessa dokto-
rander både arbetar kliniskt och går forskarutbildning.  
 
Några doktorander vittnar om att de är eller har blivit väldigt självständiga, vil-
ket inte alltid är oproblematiskt. 
 

I…, hur då? Jag har ju varit här i fyra år drygt, så jag är väldigt självständig. Det tycker 
jag är bra. Jag har i och för sig varit självständig redan från början. Jag tror min handle-
dare har den approachen att handledaren inte vill detaljstyra folk. Jag tycker det är bra, 
men det är inte alla det passar, en del får det svårt. Det bygger på att man får göra försö-
ken själv. Är man dåligt motiverad är det en dålig typ av sätt att arbeta. Det är ingen 
som håller ständig koll på vad man gör utan det är upp till en själv att fixa. Inga strama 
tyglar.  

 
Jag tycker nog att… jag har hela tiden haft en väldigt stor grad av frihet i projekt och 
vad jag gör forskningsmässigt,/…/. Och min handledare har haft en väldigt… inte lagt 
sig i, till en början handledaren kanske lade sig i lite för lite. Så det var en väldigt lång 
startsträcka. Nu däremot fungerar det jättebra i och med att jag är självgående och vet 
vad som är intressant och kan lägga upp vad jag vill titta på och liksom…  

 
Min professors handledarstil är ju… Väldigt höga krav. Men väldigt självständigt. Min 
handledare som är professor på institutionen är också klinikens chef. Professorn jobbar 
ju hela tiden. När man ska rekrytera nya professorer i framtiden så kommer man finna 
att inga unga människor vill arbeta under sådana förhållanden, ingen kommer att accep-
tera att axla en sådan arbetssituation. Då är man ju korkad, rent ut sagt.  
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2.7.2 Respekt och uppskattning 
Att vara doktorand innebär att man är beroende av andra människor i hög ut-
sträckning. Naturligtvis står doktoranden i ett särskilt beroende till sin handleda-
re som en gång har antagit doktoranden, satt denne på spåret, och har så skilda 
roller som kollega, idégivare, anslagssökare, medförfattare och examinator. 
Doktoranden är också i hög grad beroende av administrativ personal, och av pa-
tienter där dessa ingår i forskningen, samt ofta också av andra doktorander i pro-
jektet. Många har dock övervägande positiva erfarenheter av respekt och upp-
skattning: 
 

Absolut! Det tycker jag.  
 

Från vem! En del kliniska kollegor har nu när jag börjat skriva på avhandlingen börjat 
prata med mig på ett lite annat sätt! Där har jag flyttat positionen lite.  

 
Det hindrar förstås inte att en del upplever att de får anstränga sig för att få re-
spekt och uppskattning: 
 

Jag får tillkämpa mig respekt alltså. Så är det. Uppskattning… njäe, egentligen inte. Det 
är nog en kombination av systemet och av personerna.  

 
Nej, det är väl inte så mycket av det. Men det är åt andra hållet också. Det är inte så att 
man kan säga explicit att det här är kritik, och det här är lite allvarligare kritik och det 
här är hård kritik, utan det är liksom en sådan här… zombietillvaro nästan.  

 
En doktorand berättade om hur kollegor inom andra medicinska områden såg 
ner på doktorandens forskning. 
 

Ja och nej, det beror på från vem Jag känner respekt från xx, där jag är, jag känner re-
spekt från yy, även om det jag håller på med, zz-forskning är någonting jag är ensam 
om, men däremot upplever jag att det inte är särskilt respektingivande forskning jag be-
driver, framförallt inte gentemot läkare, utan den högklassiga och fina forskningen, då 
har man möss och laboratorier och väldigt kemiskt-molekylärt, det är spännande och in-
tressant och accepterat utan att man är så där överdrivet kritisk. Medan zz-forskning är 
någonting som man torkar fötterna på vid dörren, tveksamt, tveksam metodik, man kan 
inte visa någonting, man tycker att det går över mer på den kvalitativa sidan på något 
sätt. Jag har varit inbjuden på sådana där lunchforskarseminarier där jag blivit fullkom-
ligt nermejad och inte fått en syl i vädret av folk som varit ivriga att tala om att det jag 
pysslar med inte är värt någonting och inte kan ge någonting. Det beror på okunskap till 
en del. Det var rätt komiskt, men det var inte så himla roligt att stå där just då eftersom 
jag bokstavligen inte fick en syl i vädret till slut. Men det var rätt kul och tänka tillbaka 
på det och se den där scenen med den där professorn som satt där uppeldat och pushade 
fram sina adepter att de skulle kläcka ur sig mer och mer kritiska frågor gentemot mig 
som kom dit och satt vid ena ändan av bordet och var alldeles häpen. Han tussade sina 
hundar på mig, den bilden har jag. I botten är det en okunskap om zz som ligger bakom 
den attityden. Det är någonting som man blivit bristfälligt utbildad i i grundutbildning-
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en, och det som man kommer i kontakt med är någonting som läkare generellt betraktar 
som mjukvara, det är frågan om sociala faktorer och sjukskrivningar och den typen av 
forskning som då blir aktuellt, och det ses inte lika fint, rent traditionellt sett tror jag, 
och man saknar kunskap om det och man betraktar det som väldigt mjukt och fluffigt 
och oseriöst. Man kan inte och vet inte kopplingarna till klassisk logik och vetenskaps-
teori och att det är i gränslandet till xz eller hur etablerade och genomarbetade metoder-
na är, utan man avfärdar det som lite flum och mjukt. Man tror betydligt mer på en stu-
die som kommer fram till något kontroversiellt där man tittat på genetiken på tre möss, 
det tycker man ger mer än t.ex. en gigantisk enkätstudie. Det är lite fascinerande. Det 
ena ska man granska kritiskt och det andra sväljer man med hull och hår. Man tycker 
man borde slå på bromsarna där också.  

 
Om detta är en beskrivning av en vanlig attityd är svårt att bedöma. Men under 
alla omständigheter är detta en beskrivning av en attityd som passar illa vid Lin-
köpings universitet som har just tvärvetenskap som adelsmärke. Tvärvetenskap 
förutsätter en vilja till samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner och en 
nyfikenhet på andra discipliners forskningsområden, metoder och resultat. 
 
2.7.3 Sociala villkor 
Många doktorander, de flesta kanske, befinner sig i ett socialt aktivt läge i livet. 
De har flyttat hemifrån och har genomgått en grundutbildning på minst tre år, 
ofta längre - för läkarna har minst sju år gått sedan de lämnade gymnasiet om de 
gjort klart sin AT-tjänstgöring - doktoranderna träffar sina livspartners, de byg-
ger bo och skaffar barn, och deras föräldrar börjar bli sjuka och går bort. Dokto-
randerna skiljer sig också. Många saker händer samtidigt och ibland kan det vara 
svårt att räcka till. Samhället tillhandahåller omfattande trygghet för människor i 
utsatta situationer, hälso- och sjukvård, socialförsäkringssystem, barnomsorg, 
föräldraledighet och anhörigdagar är alla exempel på detta. Många rapporterar 
att den typ av stöd man kan behöva får man också. 
 

Jag tror det skulle funka rätt bra om jag skulle behöva vara pappaledig, eller om någon 
anhörig dör. Men det skulle bli en fråga mellan enbart mig och min handledare. Normalt 
sett jobbar jag väldigt mycket mer än jag borde, och om jag skulle behöva ta två veckor 
någon gång så har jag semester sparad, och jag skulle inte dra mig för ta ut lite mer un-
der det året. Men jag har inte testat.  
 
Kanske eftersom min handledare är kvinna och också har barn så möter jag stor förstå-
else för sådana frågor. Jag har nyss varit pappaledig i tre månader, och det var inga pro-
blem.  
 

Unga människor uppfattar det sociala trygghetsnätet som samhället står för som 
en självklarhet. 
 

Den [institutionen] får väl helt enkelt följa lagarna.  
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Kanske finns det en inbyggd motsättning i och med att det å ena sidan finns lag-
stadgade rättigheter för doktoranderna, men å andra sidan finns det hårt ställda 
krav från finansiärerna att forskning ska produceras. 
 

Handledaren har nog en press på sig uppifrån, så han fungerar säkert som en buffert. 
Prefekten är säkert på honom om jag skulle få problem att bli färdig. Skuggdoktoran-
derna som går på stipendium, de har helt enkelt inte det här stödet. Jag vet andra männi-
skor som har behandlats riktigt illa. Samtidigt vet jag att FOD-doktorander är väldigt 
skyddade och det fungerar väldigt smidigt med föräldraledighet och andra saker, men 
jag vet andra som har en svårare situation. Situationen är betydligt bättre på LiTH, si-
tuationen på HU är ju som jag ser det för de flesta… i början är den ju helt kass. /…/ 
[Tek. fak.] ligger ju långt före på hur man ser på doktorander, hur man ser på hur fors-
karutbildning och hur man ser på anställda överhuvudtaget, att de inte är enbart medel 
utan något värda i sig också. Det är en väldig kulturskillnad på hur man ser på dokto-
randerna.  
 
Jag har fött två barn under den här tiden, och det första kom efter två års studier och jag 
talade om nyheten att jag var gravid. Min handledares första spontana reaktion var: 
”Men O vad roligt – men det ska jag ju inte säga, jag är ju din handledare.” Professorns 
kommentar var: ”Jaja, det är ju inte mycket att göra åt förstås.” Det hade han ju rätt i! 
Där kände jag att min handledare kom i någon slags lojalitetskonflikt mellan å ena sidan 
dem hon representerar där hon känner att hennes roll är att pusha fram mig och prestera 
resultat, och gentemot mig glädje över att jag skulle bli förälder och vara föräldraledig. 
Jag kände väldigt stor press på mig då, och jag lät mig också känna en stor press. Jag 
förväntades skriva mina första manus och få ut dem samtidigt som jag var föräldraledig 
med mitt livs första alldeles levande lilla spädbarn hemma och inte hade tid och möjlig-
het till det, att jobba.  

 
På flera ställen menar doktoranderna att även om det finns rättigheter att vara 
t.ex. föräldraledig så finns det ett mer eller mindre uttalat tryck från handledaren 
att doktoranden inte bör skaffa barn under doktorandtiden. 
 

Att skaffa barn och så, det är lite svårt att få in i pusslet. Om det händer vet jag inte rik-
tigt hur det ska funka. Men händer det så händer det, och då får vi lösa det. Det är ett 
stort problem. Om man ser på hela doktorandperioden, om man ser på hela karriären 
från det man börjar plugga tills man har etablerat sig så är det egentligen under dokto-
randperioden som är den bästa tidpunkten att skaffa barn, men samtidigt känner åtmin-
stone jag att jag har inte tid och ro med det. Till viss del är det mina egna krav.  
 
Jag tror mitt projekt skulle finnas kvar om och när jag skulle återvända från en föräldra-
ledighet. Men där är min handledare inte alltid så rolig att ha att göra med alltid, heller. 
Faktiskt. Jag upplever det som om jag skulle gå och bli gravid så skulle inte han bli spe-
ciellt glad. Om man uttrycker det så. Samtidigt vet jag det att om jag blir gravid så löser 
det sig på något sätt, och det är inte hans sak, egentligen, det tycker inte jag! Men nu har 
det ju inte blivit så. Det här är nog ett vanligt problematiskt område för doktorander. Jag 
har hört talas om dem som fått jättebra stöd från sina handledare som tycker att jaja, 
forskningen är inte allt här i livet. Det löser sig. Och så har vi motsatsen där handleda-
ren blir vansinnig! Om det skulle vara så om doktoranden blir gravid, och jag tror att 
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min handledare ligger någonstans mitt emellan där. Om någon anhörig dör eller blir då-
lig – ja, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag vet inte vad som skulle hända.  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att de doktorander som delar sin tid mellan 
arbete på kliniken och forskarstudier har ett sämre arbetsklimat än de som mer 
eller mindre ostört kan koncentrera sig på sin forskning. Ansvarsfördelningen är 
ofta oklar, och doktoranderna upplever lojalitetskonflikter. Av de tjugo dokto-
randerna upplevde de flesta att de möttes av respekt och uppskattning, men det 
fanns några undantag. Det kan finnas en disciplinrelaterad oförståelse för vikten 
av andra discipliners forskning. Alla doktoranderna menade att de har ett gott 
socialt stöd, både från kamrater och hemmet. De som hade erfarenhet av skils-
mässa, anhörigs bortgång, m.m. sa att stödet från institution och samhälle funge-
rar tillfredsställande.  
 
2.7.4 Familjen 
Det sägs att den genomsnittliga längden på ett äktenskap i Sverige nu är kortare 
än handledare-doktorandrelationen, och även om det nog ska ses som ett slags 
skämt så är det tankeväckande.  

Forskarutbildningen ses av många som ett ”kall”, och få, om några, doktoran-
der klarar av att genomgå en forskarutbildning som vore det ett åtta-till-fem-
arbete, fem dagar i veckan och med fem veckors semester och lediga helger på 
fyra år heltid räknat. I mina undersökningar3 och i övrigt har jag personligen ta-
lat med kanske 200 doktorander och forskarutbildade om dessa frågor, och jag 
har förvisso träffat några som klarat av forskarutbildningen på fyra år, och nå-
gon, kanske två, har gjort det ännu lite fortare, men då har det varit fråga om 
personer som arbetar jämt, som ”sover på kontoret” och som inte har familj. De 
flesta doktorander jag har intervjuat (ca 75) har en partner, en sambo eller äkta 
make/maka. Att doktoranden har barn är knappast ovanligt.  

Familjen tar tid, om man vill ha den kvar. Men den är också ett stöd. 
 

Jag lever i ett väldigt bra äktenskap så att… Vi brukar kunna prata ut om det mesta, så 
där, och min fru hon är lite av en ventil för alla möjliga känslor som man kan gå och dra 
på sig under en arbetsdag. Jag kan prata om alla möjliga saker, både det som är på klini-
ken och det som gäller forskningen. Bara genom att man pratar om det så blir saker och 
ting mycket lättare. Sedan är det ju att det är väldigt mycket dramatiska situationer på 
den här avdelningen. Det är ju kris runtomkring en också, så det gäller att reda upp alla 
känslostormar, och ibland kan det vara svårt.  
 

Men ibland kan familjen upplevas som oförstående: 
 
Min man har inte alls, han är akademiker, men han har aldrig bedrivit någon forskning, 
så han är inte så där väldigt intresserad av vad jag håller på med tror jag. Han tycker väl 
att det är bra att jag gör det och han vill att jag ska prestera resultat och komma någon 

                                           
3 126 intervjuer med doktorander, nydisputerade och handledare. 
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vart, s.a.s. Men han förstår inte riktigt premisserna, han ser det som ett jobb, och ett 
jobb gör man gentemot en arbetsgivare och då ställer man krav och det är ett givande 
och tagande. Som det här nu när jag tror att jag kommer att disputera nu till hösten så 
kommer jag behöva satsa väldigt mycket, och då är det inte bara arbetstid, 40 timmar i 
veckan nu när jag går upp på heltid, utan det är tid därutöver också, och att vi kanske 
inte ska förvänta oss att vi ska ha fyra veckors lång semester den här sommaren om jag 
ska disputera i höst. Det kan han inte förstå. Han ser det som att jag jobbar gratis, han 
förstår inte att jag jobbar för mig själv, som jag ser det. Det är ju ingen som kräver nå-
gonting. Och jag skulle i och för sig kunna lägga av utan att drabbas av repressalier för 
det, men jag drivs ju framåt av mitt eget intresse och att jag är beredd att offra någon-
ting. Han kan inte se att jag jobbar för mig själv.  

 
De förändringar av forskarutbildningen som skett de senaste åren har bland an-
nat haft som syfte att underlätta för doktorander som har familj. Tryggare an-
ställningsförhållanden och klarare regler kring finansiering och andra omstän-
digheter har varit ett av regeringens mål med förändringarna.  
 
2.7.5 Konkurrens 
När vi diskuterade frågan om konkurrens så nämnde de flesta, men inte alla, att 
det förekommer på forskningsområdet, från andra grupper, internationellt. Det 
handlar ofta om att ”komma först” med ett forskningsresultat.  
 

Från andra grupper är det ganska stark konkurrens, och det kan jag uppleva som lite 
obehagligt, och vi är i en väldigt tydlig sådan situation just nu. Om vi kommer ut först 
med någonting så blir det någonting som blir jättebra, och om de andra kommer en må-
nad innan så är det inte alls mycket att ha. Ur ett doktorandutbildningsperspektiv är det 
precis samma arbete man gör, men det värderas olika. Det är viktigt att få in saker i bra 
tidskrifter och det är någonting som man inte kan styra, och det kommer ligga en själv 
som plus eller minus om de där borta i Japan eller USA om de ligger en månad före el-
ler efter. Det är naturligtvis ett väldigt orättvist system. Som student fick man betyg ef-
ter en tenta efter hur bra man skrev. Här är det inte bara beroende av hur bra man är utan 
det är beroende av så väldigt mycket annat som man inte kan styra över själv. Här på 
avdelningen är det ingen större konkurrens.  

 
Någon gång nämndes konkurrens från kollegor, från doktorandkollegor, eller 
från andra avdelningar, men jag uppfattade inte att detta var någon stor fråga. 
 

Ja det upplever jag. Vi var två doktorander som blev antagna samtidigt och som ligger i 
samma tidsintervall och därför blir det mycket som ska ske samtidigt för oss, s.a.s., och 
där kan det ju bli en viss konkurrens då. Vem ska få åka på den konferensen, och den, 
och lite sådär. Men det där var mer i början. Nu har jag varit doktorand i två år. I början 
var det mer så att man kände att man ville visa framfötterna och man ville se till att det 
var jag som fick göra saker, men nu har man hittat någon slags balans i det där.  
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2.7.6 Självförtroende 
Doktoranderna tillfrågades om deras självförtroende hade påverkats av att de är 
just doktorander. Svaren kan indelas i fyra kategorier. Jag kan inte heller komma 
på några fler möjliga svarskategorier. Det finns de som (1) menar att självförtro-
endet har stärkts,  
 

Ja, det har stärkts naturligtvis. Jag har utvecklats. Jag tycker det är roligt att lära mig nya 
saker. Jag tycker hela tiden att jag utvecklats och lärt mig saker. Jag har fått tillfälle att 
lära mig zz, och olika metoder. /…/ så jag har hela livet läst i princip. Det har inte varit 
någon utstakad väg, men det har blivit så. Och jag tycker det är roligt fortfarande.  

 
de som (2) menar att det försämrats,  
 

Ja, det tycker jag. Negativt. Det blir sämre på grund av att man känner hela tiden från 
kollegorna att du jobbar bara halvtid och du är ju bara… Jag är bara… 
 
Självklart! Man tvivlar ju på sig själv, och vad man håller på med!!! Jaaadu, jo… Man 
pendlar ju. Framförallt neråt!  

 
de som (3) menar att det går upp och ner beroende på hur det går för tillfället  
 

Ja! Både uppåt och neråt måste jag säga. Ibland när det går så himla bra och man får så 
mycket uppskattning och blir inbjuden som föreläsare, då åker ju självförtroendet upp 
alltså, och då växer man. Att vara doktorand är ju att man växer otroligt som människa 
för man lär sig så mycket, och man gör ju de flesta stegen själv också, det är ingen an-
nan som gör dem åt en. Men däremot de stunder när det går verkligen dåligt så åker 
man desto djupare ner på något vis. Då känner man ju att åh vad allt ligger på mig, och 
vilket ansvar, och är det här mitt fel som har hänt här, det är ju jag som gjort alla försö-
ken, ja vad är det för någonting egentligen!  

 
och de som (4) menar att det inte påverkas alls  
 

Jag är så pass trygg i mig själv så jag tror inte att det påverkas. Om jag skulle få sparken 
i morgon så skulle jag ändå tänka att jag fick ett par bra år här.  
 
Nej, det gör det inte alls. Att vara doktorand är inget som jag ser som något särskilt, 
som en slags merit, det känner jag inte alls. Möjligen vad det kan leda till så småningom 
när jag har en avhandling. Nu innebär det mest bara arbete.  

 
Gemensamt för dem i första kategorin (1) verkar vara att de ser forskarutbild-
ningen som en utmaning och så har de känt att de växt i takt med att de har kla-
rat av det. De som tillhör kategori (2) verkar ofta ha negativa upplevelser av sin 
handledare. För dem i kategori (3) relaterar självförtroendet till hur tidskrifterna 
tagit emot deras artiklar, och till den fjärde kategorin (4) hör typiskt något äldre 
doktorander.  
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2.7.7 Trivsel 
Som doktorand vistas man ca fem-sex år på en och samma arbetsplats. Då är det 
viktigt att arbetsplatsen är trivsam och att den fungerar. Det sista, om arbetsplat-
sens infrastruktur, kommer upp till behandling lite längre fram i rapporten, och 
här fokuseras trivseln. Alltså saker som ”fredagsfralla”, ”onsdagsfika”, vårupp-
takt, höst-kickoff, internat, disputationsfester och annan social samvaro. Många 
rapporterar att det var bättre förr. Man talar om en den sociala umgängets guld-
ålder, och något till åldern komna doktorander kan vittna om hur skoj och triv-
samt det kunde vara.  
 

Vi fick en kaffeautomat installerad för ett tag sedan. Fredagsfika har vi periodvis. Det 
fungerar ett tag och så rinner det ut i sanden. Disputationsfester. I samband med spik-
ning brukar det vara spikningstårta. [Intervjuaren upprört: Ingen sherry?!?] Nej, det är 
spiktårta och pommac! I samband med att pek blir accepterat så brukar det vara någon-
ting. Men det går lite upp och ner. I samband med disputationer så anordnar vi spex och 
sådär och då är jag med.  
 
Trivseln är god inom den här gruppen som sysslar med forskning. Jag tror att på grund 
av de stora generationsklyftorna så är det väldigt svårt att få till gemensamma aktivite-
ter, gemensamma saker där alla umgås. Jag har själv försökt få det där till stånd att vi 
går och hittar på saker tillsammans, men det är precis hopplöst. De visar på sätt och viss 
att de vill så gärna umgås, men när man sedan ordnar någonting så kommer de inte med. 
Trivseln är god, men inte helhjärtad.  
 
Jag tror dock det har haft sina glansdagar den här avdelningen. Man hör berättelser om 
utflykter man gjorde, maskerader man hade tillsammans, det går fortfarande historier 
om hur roligt det var. Sedan är det väl en stor grupp, säg att de var en 30-40 när det be-
gav sig, sedan har det gått ett par decennier. Vi har haft en väldigt duktig professor men 
han är väldigt kritisk och han ser sin stora roll att varna för farorna och grynnorna och 
skären härute när man ska ge sig ut i forskningsvattnen och det är väldigt besvärligt, 
väldigt tungt och svårt, och ja, hur ska det gå, åh, och det lägger sin sordin. Det har varit 
mycket strukturellt, man har bytt organisationstillhörighet och annat, och chefen har 
bytt skepnad flera gånger och det har varit mycket turer, och det där har ackompanjerats 
av en väldig tyngd, och puhh, och det där har satt sin sordin över hela institutionen och 
det är som jag sa inte så där inspirerande att vi jobbar tillsammans och har roligt, eller 
att man är engagerad, eller att det är stimulerande forskningsprat som lyfter utan alla sli-
ter tungt och gör sin del och folk är verkligen engagerade i det de gör men det är en 
dämpad stämning och det är väldigt liten social samvaro kring det hela.  

 
Saker kring vilka ett umgänge uppstår är typiskt veckovisa träffar, disputations-
fester och olika slags möten med avdelningen eller institutionen. De två senaste 
av de ovanstående citaten implicerar att personalens genomsnittsålder har höjts, 
och att det påverkar förutsättningarna för att trivsel ska kunna uppnås. Det finns 
anledning att uppmärksamma de sociala förändringar som kommer att uppstå i 
samband med de stora, snart kommande, pensionsavgångarna. Vad som uppfat-
tas som trivsamt skiljer sig åt mellan unga och gamla, men ännu är det de gamla 
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som har privilegiet att definiera vad som ska anses som trivsamt vid våra institu-
tioner och avdelningar. Det finns anledning att tänka över detta. 
 
2.7.8 Handledarens sociala ansvar 
När jag hade talat med doktoranderna en bra stund om studie- och arbetssitua-
tionen, relationerna till kollegorna, respekt och uppskattning, konkurrens, själv-
förtroende och hur sociala problem hanteras på arbetsplatsen och i hemmet så 
var det naturligt att fråga om vilka krav man kan ställa på handledaren i sådan 
situationer som vi talat om. Vilket ansvar är det rimligt att förvänta sig att hand-
ledaren ska ta? Är handledaren bara en slags arbetsgivare? Har handledaren mer 
ansvar än en arbetsgivare, och i så fall varför och vad innebär det? Svaren från 
doktoranderna är ganska lika. Handledaren ska definitivt inte agera som psykia-
ter eller psykolog (inte ens om han/hon är det). Inte heller bör relationen bli för 
intim. En viss distans är bra. Handledaren har inte med doktorandens privatliv 
att göra. Å andra sidan ska handledaren stödja doktorandens personliga utveck-
ling och kreativitet under en lång tid. Chefsansvaret måste kombineras med per-
sonlig förståelse och empati, det är de flesta överens om. Handledaren måste 
som handledare ha förmåga att lotsa doktoranden ur vetenskapsrelaterade kriser, 
handledaren måste som chef kunna ta tag i arbetsplatsrelaterade konfliktsituatio-
ner som när osämja mellan olika doktorander uppstår, handledaren måste som 
medmänniska visa förståelse för att doktoranden kanske inte kan åka på en kon-
ferens eller bli klar med ett pek på utsatt tid om doktoranden drabbats av en an-
hörigs död eller skilsmässa, men handledaren ska inte agera kurator för dokto-
randernas personliga problem. Jämförelsevis upplevde jag det som om de 20 
doktoranderna vid HU tryckte mindre på behovet av handledarens sociala kom-
petens än de 40 doktoranderna vid LiTH och de 15 vid filosofiska fakulteten 
gjorde. Om det är slump eller om det finns fakultetskulturella skillnader är svårt 
att säga, men man kan inte utesluta det sistnämnda.  
 

Jaa, jag vet inte riktigt. Det är naturligtvis önskvärt att handledaren tar ett visst ansvar, 
men man kan inte tillsätta tjänster efter psykologiska meriter hos handledaren, det vore 
ju ganska absurt. Men visst ett ansvar, det har man ju hört om konstiga reaktioner hos 
handledare när någons förälder har dött, och jag menar, de är ju ändå chefer så ett visst 
ansvar har de ju. Särskilt om det blir osämja på arbetsplatsen. Det är ju en sådan grej när 
man är lite i händerna på sin handledare. Hur det skulle hanteras här vet jag inte. Blir vi 
osams kanske vi skulle lösa det själva. Jag tror handledaren skulle ta tag i det.  
 
Det beror på vad det är för trassel. Om man kommer i konflikt med någon i gruppen el-
ler i samma korridor, då tycker jag handledaren ska gå in och lösa den här konflikten i 
första hand. Chefsansvar helt enkelt. Är det trassel hemma så tycker inte jag att jag stäl-
la krav på min handledare att han ska försöka reda ut konflikten hemmavid, det tycker 
jag inte, men jag tycker ändå att händer det något hemma i forma av att jag skulle bli 
gravid eller att mina föräldrar skulle dö så tycker jag att handledaren ska ställa upp på 
det sättet att han ska ta sitt ansvar som arbetsgivare. Händer det någonting hemma så 



Förutsättningar 

 
 
 

Hälsouniversitetets doktorander om forskarutbildningen. En undersökning vid Linköpings universitet. Av Jan Perselli 

 

29 

vill jag veta att han stöttar mig så jag inte behöver ha dåligt samvete för att inte jag be-
finner mig på jobbet.  

 
Det är naturligt att handledaren utbildar sig i konsten att handleda, och vid Lin-
köpings universitet har HU gått före de andra fakulteterna genom att kräva att de 
anställda som vill ansöka om docentkompetens måste gå CUL:s handledarut-
bildning. De äldre handledarna har dock sällan gått en sådan utbildning. Och 
även om handledarna har gått CUL:s utbildning så är det inte säkert att dokto-
randen vet om det. Eftersom jag medverkat i CUL:s kurs vid två tillfällen har jag 
träffat en del handledare som gått CUL:s kurs och vars doktorander jag nu inter-
vjuat och som på frågan om doktoranden tror att hans/hennes handledare ge-
nomgått någon handledarutbildning svarat nekande. Onekligen lite intressant.  
 
Sammanfattningsvis tycker jag mig se att det förekommer betydande svårigheter 
att åstadkomma en optimal arbetssituation för doktoranderna vid HU. De sitter 
ofta trångt och många befinner sig i en situation med dubbla lojaliteter mellan 
universitetet och landstinget. Att vara forskarstuderande är också en mycket 
krävande verksamhet, och ofta även mycket tidsödande. De doktorander som 
hunnit skaffa sig familj har svårt att räcka till. Vid jämförelser med LiTH och 
filosofiska fakulteten visar det sig att den studiesociala situationen är bättre vid 
de andra fakulteterna än vid HU i många avseenden. Dock har HU gått före med 
krav på obligatorisk handledarutbildning. 

2.8 Jämställdhet och mångfald 
Jämställdhetsfrågorna uppfattas som mycket viktiga av våra myndigheter. När 
Wennerås och Vold fick sin artikel Nepotism and sexism i peer-review publice-
rad i Nature 1997 så rönte det stor uppmärksamhet i Sverige, och sedan dess har 
diskussionen om jämställdhet fått en större tyngd inom medicinska fakulteter 
landet runt.4 För att komma åt föreställningarna om genus tillfrågades doktoran-
derna om de kunde se och beskriva skillnader mellan män och kvinnor som är 
doktorander, och om möjligt redogöra för om forskningen påverkas av dokto-
randens kön.  
 

Inte generellt, men direkt när vi kommer till barn, där är det skillnad. Vad gäller forsk-
ningen så har jag svårt att se någon skillnad överhuvudtaget.  
 
Ja, jag antydde det lite innan. Det här med att som jag håller på nu skulle jag inte ha 
kunnat göra med mina barn, men de är utflugna nu, men nu tar jag mig tid. Nu är det 
min tur, s.a.s. hemma. Jag hade aldrig kunnat göra det innan. Min man, han har inte 
forskat, men han har ju varit ute och rest jättemycket i sitt arbete. När en man åker iväg, 

                                           
4 Wennerås, Christine and Vold, Agnes, ”Nepotism and sexism i peer-review”, Nature, 387, May 1997, pp 341-
343. 
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då åker de iväg, de packar sin väska och åker iväg. Är borta i 14 dagar. Inte skriver de 
upp vad ungarna ska göra! Ser till att man passar de tider som finns. Aldrig! Så jag hade 
inte kunnat jobba som doktorand, det kan jag säga.  

 
De skillnader man lyfter fram rör alltså föreställningar om det sociala livet, 
egentligen inte forskningen. Barn och familjebildning nämns genomgående. Det 
i särklass vanligaste svaret är dock motfrågor: ”Hur då påverkas? Hur menar 
du?” Då frågade jag om man kan se skillnad på forskningen, om man t.ex. kan 
se på en avhandling om den är skriven av en man eller kvinna. 
 

Men ett vetenskapligt arbete kan man inte se på om det är en man eller kvinna, på kap-
pan kanske, på dedikationerna kan det smyga sig fram, men inte vetenskapligt. Det är 
ett så pass formaliserat språk.  
 
Men det kan absolut finnas viktiga skillnader vad det gäller forskningen, i vissa projekt, 
det tvivlar jag inte alls på, men jag har svårt att i mitt fall se några större skillnader på 
vår avdelning. Jag har aldrig tänkt på om man kan se skillnad på en avhandling om den 
är skriven av en kille eller en tjej, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Kanske färgen på 
omslaget, hahaha.  
 
Men hur man bidrar till forskningen hoppas jag är på samma sätt. Jag har aldrig studerat 
pek så [om de är skrivna av en man eller en kvinna]. Ofta är pek skrivna av män, ofta 
har man en man som handledare, så det är liksom filtrerat. Men ofta kan man se på an-
sökningar. Jag kan tänka mig att om man har en kvinnlig handledare, och jag tror att 
man kan se det på ansökningar som kommer från våran grupp, för vi är mest kvinnor. 
Det tror jag nog, för att kvinnor använder mycket ”det skulle kunna vara så”, ”troligt-
vis”, ”kanske”, ”eventuellt”, medan män säger ”så här är det!”. Det har jag sett när jag 
läst ansökningar. Jag har sett att detta är sådant som brukar redigeras bort.  
 

På frågan om det anses vara manligt eller kvinnligt att vara doktorand handlade 
flera svar om huruvida det är flest män eller kvinnor på institutionen. 
 

På HU är det kvinnligt, det är kvinnodominans, det känns som kvinnodominans.  
 
Inte ur min synvinkel. Förr i tiden var det mer män, men nu har det blivit fler kvinnor. 
Sedan är det väl lite så att kvinnorna har inte hunnit upp till de högre positionerna, där 
är det mycket män.  

 
Flera uppfattade frågan på ett något annat sätt och talade om ”manlig” och 
”kvinnlig” forskning, men ändå mest i termer av om forskningsmiljön är mest 
dominerad av män eller kvinnor: 
 

Nej, det tror jag väl ändå är mer personbundet. Men som jag sa tidigare om vad som är 
”riktig” och ”fin” forskning, ja, en mansdominerad forskning finns. Men det har kanske 
jämnats ut. Men de här mindre ansedda områdena, den kvalitativa forskningen, Birgitta-
skolan, där är det ju kvinnor, och det är kvinnor som bedriver forskning som det ses ner 
på också. De som har gjort karriär den vägen betraktas nog inte som något särskilt tungt 
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vägande, va. Så på så vis kan det… Men ingenting som rör min epidemiologiska forsk-
ning.  
 
Den vanliga uppfattningen… jag vet inte, när man tittar på det så… att vara doktorand 
på cellbiologen är typiskt kvinnligt skulle jag säga. Att vara doktorand på kliniken är 
typiskt manligt skulle jag säga.  

 
Vi diskuterade vidare om trovärdighet är något som uppfattas som bundet till ett 
visst kön. Svaret var genomgående ”nej, det tror jag inte”. Det är kompetensen 
som talar, och den har inget kön: 
 

Nej, det tror inte jag. Det är ju kompetensen som talar, inte könet. Sedan kan man lägga 
upp det på olika sätt, mer eller mindre smidigt beroende på vilket kön man är, men det 
tror jag är svårt att säga, och jag tror det är mer personbundet än könsbundet.  

 
Efter viss eftertanke kunde dock svaren bli mer nyanserade:  
 

Men en man visas det mer respekt för från början, medan en kvinna får inarbeta lite 
grann, men när det gått fem minuter så kan känslan infinna sig, det tycker jag, men en 
man på något sätt en självklar respekt, medan en kvinna får förtjäna den, förstår du vad 
jag menar? Det har inget med personen att göra utan det har med föreställningar och 
gamla traditioner att göra.  

 
När jag ställde om frågan, men s.a.s. flyttade den geografiskt till söder om Al-
perna så menade många att det nog är en rätt tydlig skillnad, och flera kunde re-
dovisa egna sådana erfarenheter.  
 

Jag vet inte faktiskt. Jag har varit på ett par konferenser i Spanien och Italien, och sär-
skilt i Italien var känsla att det var de stora elefanterna som hade talan, och det var inte 
många kvinnor som släpptes in. Jag tror att det är väldigt mansdominerat och att män-
nen inte har något emot det.  
 
Har ingenting med kön att göra. Söder om Alperna är det skillnad.  
 
Nej, det tror jag inte. Kanske söder om Alperna. Där finns det förmodligen större skill-
nader i förtroendet, både som professorer och docenter och doktorer.  
 

Några menar att det gäller nog äldre svenska män, att de lyssnar hellre till andra 
män, och tjejer bemöts på ett annorlunda sätt av just dem. 
 

Nej! Jag tror faktiskt inte det. Jag skulle inte bry mig. Jag kan tänka mig att lite äldre 
manliga professorer lyssnar mer på en man. Man blir säkert bemött på ett annat sätt som 
tjej. Jag har jobbat rätt mycket ihop med en tjej här och om vi framför en poster på en 
konferens tillsammans så får vi lite olika frågor. Tjejer kan få frågor om de varit ute och 
tittat på sevärdheter i omgivningarna, men en kille får inga sådan frågor. Man räknar 
med att tjejerna är lite mer intresserade av sådant medan killarna är mer intresserade av 
det vetenskapliga.  
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Vi diskuterade också atmosfären på institutionen, kan den vara ”grabbig” eller 
”tjejig”? Även här framkom att det kan vara en generationsfråga kopplad till ge-
nusfrågan. 
 

Professorn är ganska grabbig, lite grabbigt. Jag reagerar ju inte så mycket. Framförallt 
är det dåligt ledarskap. Allting som en vanlig chef ska ta hand om, arbetsskador, det 
skojas bort. Det är nog lite grabbigt. Tjofaderittan, nu brinner det på labbet! Så går han 
iväg.  
 
Det kan bli en sportjargong ibland.  
 
Det är nog en tjejig atmosfär, för vi är fler kvinnor på vår avdelning.  
 
Jag har varit med om värre. Praktiskt känner jag inte av något sådant, utom på festerna, 
men det är ingen grabbig atmosfär heller utan det är en gubbig atmosfär. Men den är 
genusrelaterad. Det kanske är så att folk tycker om att dansa och professorn den bjuder 
inte upp professorn den utan det blir att professorn den bjuder upp doktoranden den ef-
tersom könsfördelningen är så. Jag tycker det är problematiskt, men jag hoppas och har 
inte erfarit att några toalettdiskussioner som jag skulle associera med en grabbig atmo-
sfär, inget drängaktigt så. Gubbigt, men det är inget som att jag sugs in i. Inte heller 
uppfattar jag det som om något kackel, som någon kvinnlig atmosfär heller. Någon skit-
snacksatmosfär känner jag inte.  

 
Sammanfattningsvis verkar frågan om en könsrelaterad atmosfär vara av mindre 
betydelse för doktoranderna. Som intervjuare upplevde jag ett jämförelsevis 
mindre engagemang i genusfrågor, och min bedömning är att genusmetvetenhe-
ten är större både på LiTH och på den filosofiska fakulteten, men eftersom mitt 
material är så litet tror jag inte man ska göra någon stor sak av detta. 
 
2.8.1 Etnicitet och mångfald 
Att redogöra för frågan om etnicitet och mångfald är på flera sätt problematiskt. 
I de kriterier som referensgruppen fastställde ingick att jag skulle intervjua ca 
20% med annan än svensk bakgrund. Men det var svårt att finna så många dok-
torander som uppfyllde både detta kriterium och de andra kriterierna (aktivitets-
grad, kön, institutionell tillhörighet, klinisk verksamhet och aktivitetslängd). Det 
blev inte så många kvar på min LADOK-lista. Flera av dem som jag ändå fann 
visade sig ha flyttat, eller kunde inte tänka sig att ställa upp på en intervju. Det 
var inte bara doktorander med utländsk bakgrund som inte gärna ville låta sig 
intervjuas, detsamma gällde också de lite äldre doktoranderna och de manliga 
klinikerna. Jag fick t.ex. helt enkelt inte tag på någon lite äldre, manlig kliniker 
med utländsk bakgrund. Dessutom tror jag mig kunna säga att de doktorander 
med utländsk bakgrund som jag intervjuade var mycket väl integrerade i det 
svenska samhället, de kunde alla tala bra svenska och hade god kännedom om 
svensk kultur och samhällsliv. Därför kan man säga att det urval av respondenter 
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som är med i denna undersökning inte är riktigt representativa för den urvals-
grupp som var önskvärd. Av detta skäl borde kanske denna grupp studeras ännu 
en gång, och det beroende på att de synpunkter som ändå kom fram är så pass 
starka. Låt mig redogöra för vad jag menar. Många doktorander börjar svara lite 
tveksamt, men så börjar de berätta om kineser och balter och andra asiater och 
öststatsbor. Den bild som målas upp av var och en är i stort sett densamma och 
täcks in av följande tre citat.  
 

Också med erfarenhet tagen från den här avdelningen är skillnaden väldigt stor, och det 
beror på att professorn har en förkärlek för att anta gärna kinesiska doktorander som 
gärna inte har så mycket annat för sig här i livet än att hålla på med forskning, som bor i 
små tråkiga lägenheter och som mer än gärna tillbringar 20 timmar om dygnet på job-
bet. Det är lite professorns standard för forskning. Man ska vara så hängiven, tycka att 
det är så kul att man vill jobba så mycket. Med språksvårigheterna som finns är det svårt 
att övertyga dem, eller att informera dem om att det behöver faktiskt inte ha det så här. 
De tycker att det är kul att forska, visst, men man behöver inte jobba så hårt eller göra 
allting som professorn säger. Det är en kulturell skillnad tror jag. Vi har haft ett par ki-
nesiska rumskamrater som vi pratat ganska mycket med, och man märker ju att de skri-
ver sitt pek, lämnar det till professorn, det kommer tillbaka med rättelser och de gör alla 
rättelserna. Om jag lämnar mitt pek till handledaren och får tillbaka det sitter jag och tit-
tar och tycker jag att det är bra så ändrar jag, men jag ändrar bara det jag tycker är bra, 
så det är ganska stor skillnad. En kille från Östeuropa är det lite liknande med, men 
ändå inte riktigt likadant, han verkar komma lättare in i det svenska systemet. Han är 
inte registrerad som doktorand, och han har gått någon mastersutbildning. Han säger att 
han fått löfte att bli registrerad, men vi har varnat honom för professorn går snart i pen-
sion, och då har inte längre någon försörjning.  
 
Jag tycker väl inte det är någon skillnad. Vi har ju många utländska doktorander också, 
och det tycker inte jag att det är någon skillnad. Skillnaden blir ju då den utländske dok-
toranden väljer att inte lära sig språket så att det blir svårt att kommunicera, kanske och 
kan väldigt knackig engelska. De kan hamna lite utanför och får en sämre position, och 
kan inte delta i undervisning och har svårt att få en tjänst. Killen här intill kommer från 
ett annat svenskt universitet men så försvann hans handledare och vår avdelning för-
barmade sig över honom, och nu traskar han omkring på stipendium eller något sådant 
sedan några år. Han kan inte svenska och han kan inte heller våra lagar och sådana sa-
ker, och han är glad bara över att få vara här. Det är ju inte jag. Jag säger till honom vet 
du liksom om du blir sjuk. Han är från ett mycket fattigt land. Han har inget socialt 
skyddsnät. Honom kör de med kan man säga, han får gå på stipendium mot bättre ve-
tande, höll jag på att säga. Han har nackdel och om han varit svensk och lite för sig så 
hade han kunnat få reda på detta. Skulle du tala med honom kan jag tänka mig att han 
skulle klä våra chefer i vackra ord, det kan jag tänka mig, han är så glad bara för att vara 
där. När han tillsattes då vet jag att det var prat om hur han skulle finansieras, och då 
hörde jag att cheferna sa, ja honom kan vi köra på stipendier för det kommer inte att bli 
några problem. De vet alltså vad de gör!  
 
Men, visst det går ju rykten om kinesiska doktorander. ”Ta hit tio sådana så sätter de 
ihop ett pek på en vecka!” Det finns ju dem som utnyttjar det, tyvärr, alltså. De har en 
liten annan roll. Kineser och japaner har rykte om sig. Jag har faktiskt varit med om det 
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när, jag har upplevt det själv när jag hade en utländsk handledare och han tyckte att 
svenska doktorander bara latar sig. Han skulle aldrig ha en svensk doktorand, utan han 
satsade på östeuropeiska. Han var från ett sådant land själv. Jag svarade emot för myck-
et, ingen underordnad roll och bugade. Så att, visst det kan vara skillnad, men jag hop-
pas att det inte ska påverka hur man bidrar till forskningen.  
 

Dessa citat vittnar om att det bland HU:s doktorander finns föreställningar om 
att asiatiska och östeuropeiska doktorander regelmässigt rekryteras för att de 
jobbar hårt och producerar bra men billig forskning utan att ställa till besvär. Det 
är så pass många doktorander som säger ungefär samma saker att man bör ta det 
på allvar. Om det finns fog för den kritik som finns implicit i informanternas 
yttranden är svårt att säga, men klart är att det finns en utbredd föreställning att 
utländska doktorander systematiskt diskrimineras och detta måste hanteras. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att jämställdhetsfrågorna i mångt och mycket 
har funnit tillfredsställande lösningar. Ofta uppfattas de snarare som en genera-
tionsfråga. Det hindrar inte att särskilt kvinnliga doktorander uppfattar att man-
liga doktorander har det bättre förspänt. Synen på hur genusaspekterna påverkar 
de vetenskapliga produktionen är i stort sätt enhetlig. Skillnaderna mellan mäns 
och kvinnors vetenskapande anses vara små och sällan märkbara. Man kan tänka 
sig att män och kvinnor väljer att bedriva vetenskap inom olika områden. Frågan 
om etnisk mångfald bedömer jag att den behöver undersökas ytterligare.  

2.9 Infrastruktur 
Här följer ett försök till beskrivning och analys av doktorandernas tillgång till 
och användning av biblioteksresurser och annan vetenskaplig informationsför-
sörjning, datorer och övrig utrustning samt lokaler och studieplatser. En del dok-
torander har god försörjning av egna rum, datorer, m.m. Andra har sämre, och 
flera har det riktigt dåligt. Alla svar redovisas i sin helhet. 
 
Min fråga löd så här: Har du egen dator? I ett eget rum? Internetuppkoppling? 
 

Ja, ja, ja.  
 
Ja. Ja. Ja.  

Egen dator, ja, Internet, ja.  
 

Min dator är forskningsfinansierad. Inte av 
min arbetsgivare. Eget rum och Internetupp-
koppling.  

 
Andra har det lite sämre, de har en egen dator med Internetuppkoppling, men 
inte eget rum: 
 

Ja, nej, ja.  
 

Jag har egen dator, vi delar på ett rum två 
stycken, Internet, javisst.   
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Ja, nej, ja.  
 
Ja. Inget eget rum. Internet, ja.  
 
Nej jag delar rum. Ja, jag har egen dator 
med Internetuppkoppling.  
 
Nej, jag delar med en kollega. Jag har 
fått för några månader sedan. Internet, 
ja.  
 

 
Inget eget rum, egen arbetsplats, egen dator 
tack vare xxx. Internetuppkoppling.  
 
Ja, men det har jag inte alltid haft. Jag har 
eget rum – nu. Detta sista året. Mm, jag har 
Internetuppkoppling.  
 

Flera har haft det besvärligt med denna typ av infrastruktur. Flera doktorander 
berättar att de först efter tjat har fått drägliga materiella förutsättningar för att 
kunna bedriva forskarstudier. 

 
Det har jag haft, men det hade jag inte från början. Jag fick tjata, så jag fick datorn först 
efter ca två år när jag hade tjatat mig halvt fördärvad. Inget eget rum, och jag har fått 
flytta runt mycket. Internet, ja.  
 

En slags besvärlighet är att den dator man har tillgång till inte fungerar mot uni-
versitetets uppkoppling vilket t.ex. innebär att dessa doktorander inte kommer åt 
de ca 7000 tidskrifter som universitetsbiblioteket prenumererar på. En bidragan-
de orsak till detta är att landstingsdatanätet har högre krav på sekretess och att 
det därför hittills inte varit tillåtet att ha tillgång till landstingets och universite-
tets respektive nätverk i en och samma dator. 

 
Ja, inget eget rum, men Internetuppkoppling, både här och hemma. Men det där är ju ett 
aber. Vi har ju landstingsuppkopplade datorer, och vi kommer inte in på universitetsnä-
tet. Det där är ju faktiskt jättetjafsigt. I stället för att man ska kunna gå in och titta på 
elektroniska tidskrifter och printa ut så får man hålla på och springa till bibblan och be-
ställa.  
 
Ja. Nej, vi är tre som sitter där permanent, plus en som får sitta där så länge han är sti-
pendiat, men han är inte där så himla ofta. Plus att vi har två datorer som vi delar på vil-
ket innebär att när vi har studenter så kan det faktiskt ibland vara två personer till som 
sitter vid varje dator. Vilket gör att det rent teoretiskt kan vara sex personer därinne, och 
det är ett väldigt litet rum. Kontor är det väldigt dåligt med här. Man får vara glad att 
man har någonstans att sitta. Jag har lite andra perspektiv för jag har varit på en del 
andra ställen, och det finns sådan ställen där man inte får ett eget skrivbord förrän ett 
halvår innan man disputerar, så jag är faktiskt glad att jag har ett skrivbord, men visst 
jag tycker ändå att det är under all kritik. Det har blivit bättre. Vissa handledare har sett 
till att skrika högre än andra och fått större utrymmen till sina doktorander. Jag har In-
ternetuppkoppling.  

 
Följande doktorand har haft det riktigt uselt, och man får hoppas att inga andra 
doktorander delar dessa erfarenheter: 
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Jag har ingen egen dator här. Jag fick en för ett och ett halvt år sedan till hemmet, s.a.s., 
men innan dess hade jag ingen, jag har inte heller haft något rum. I och med att jag inte 
haft någon doktorandtjänst utan varit inskriven som doktorand så har jag inte haft något 
rum utan när jag har varit här har jag fått flytta runt, ibland har jag fått sitta vid handle-
darens dator, ibland har jag suttit i bakjoursrummet där det står en dator, en universi-
tetsdator. I samband med att jag blev kliniker och fick min ST-tjänst, och ytterligare se-
nare, för ett och ett halvt år sedan så fick jag klämma in mig i ett rum tillsammans med 
tre andra ST-läkare där det står två datorer, så att på mitt skrivbord har jag ingen egen 
dator, men jag har fått en bärbar. Jag har haft tillgång till dator, men jag har fått gå och 
släpa mina pärmar fram och tillbaka och inte haft något eget ställe att ställa mina saker 
på, så har det varit. En pärm försvann med en massa artiklar och var borta, och jag tyck-
et det var konstigt, för jag slarvar inte bort saker, och hur en hel pärm kan försvinna?! 
Visst den har stått där i det där rummet där borta som många har tillgång till. Alla som 
är här har nycklar, även doktorander och studenter sitter där och skriver sina fördjup-
ningsuppgifter på den där datorn, och då är det klart att står det en pärm med en massa 
artiklar som kanske berör just deras område så kanske det är lätt att ta med sig den, jag 
vet inte, men rätt vad det var, ett halvår senare så stod den där igen! Kanske var det ett 
år den var borta, och jag återskaffade många av artiklarna. Den dök upp två månader 
före min disputation, så det var i alla fall inte jag som hade slarvat bort den. Det har 
känts som en otrygghet att man inte har kunnat veta att var jag haft mina grejer. Men 
pärmen var det ju någon som hade norpat och lånat ett tag. Nu har jag en egen bokhylla 
i alla fall! Man vill ju ha ett eget ställe, man vill ju ha ett skrivbord, en bokhylla och en 
dator och en telefon. Nu är det tre skrivbord och fyra doktorander som delar på det, en 
har en dator, jag har ett skrivbord, och en tjej som inte har något skrivbord över huvud 
taget, och så står det en dator som är gemensam för oss tre på det tredje skrivbordet. 
Men där kan man inte sitta och jobba för det är ju inte mitt skrivbord, där ligger det en 
massa grejer på det. Så har det varit de sista ett och ett halvt året faktiskt. Jag har ju ing-
en Internetuppkoppling.  
 

2.9.1 Informationskompetens 
Alla 20 doktorander säger att de har en bra och väl fungerande kontakt med bib-
lioteket. Ingen av dem säger sig ha speciell kontakt med någon särskild bibliote-
karie. Alla har fått någon slags undervisning i konsten att söka på Internet, an-
tingen när de gick basblocket eller motsvarande eller av kunniga kollegor eller 
andra på institutionen. Färdigheterna varierar visserligen något, men min profes-
sionella uppfattning (jag är ju bibliotekarie också!) är att informationskompeten-
sen överlag är stor. När jag frågade om doktoranden kan söka i bibliotekets da-
tabaser efter en vetenskaplig artikel, finna den i fulltext om den är tillgänglig i 
fulltext, ladda ner den och skriva ut den så svarade de flesta att just detta gör de 
dagligen. Det var framförallt kunskapen om Medline (och Pubmed) som var 
god, och för många verkar detta vara tillräckligt. Problem fanns det för dem som 
endast hade tillgång till en landstingsuppkoppling. Flera av doktoranderna rap-
porterade om olika sorters ”privata lösningar”. Någon datorkunnig person mix-
trade med datorn så att man via den kom in på universitetsdatanätet utan att den 
formella behörigheten fanns, några hade flick- eller pojkvänner som hade uni-
versitetsuppkoppling och som kunde bistå med sökningar.  
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2.9.2 Vetenskaplig informationsförsörjning 
Jag diskuterade med doktoranderna hur deras vetenskapliga informationsför-
sörjning fungerade, och de flesta nämnde då Medline och Pubmed, många 
nämnde att deras forskarkollegor förser dem med information om vad som hän-
der på fältet, handledaren kan ibland (men många påstod att deras handledare 
snarare var tärande än närande avseende den vetenskapliga informationsförsörj-
ningen) bidra med goda tips. På konferenser, som f.ö. alla kunde åka på, fick 
många veta vad som händer på forskningsfronten.  

Jag frågade doktoranderna hur de skulle reagera om opponenten under dispu-
tationen höll fram en artikel som för flera månader sedan, eller år, hade visat just 
det respondenten kommit fram till. Alla medgav att den situationen är skräm-
mande och tyvärr omöjlig att helt gardera sig mot, men de flesta menade dock 
att de visste mycket väl vad som hände på området. Jag undrade då om de hade 
full kontroll på vad som ges ut i Frankrike, Ryssland och Japan, och på dessa 
länders språk. Nej, det var ju många som medgav att den typen av total kontroll 
saknades. Ett flertal nämnde här att en del av dessa problem kan lösas när man 
skriver kappan. Beroende på hur kappan kommer att se ut kan man möta tänkbar 
kritik som riktar in sig mot brister i den egna kunskapen. Det är helt enkelt inte 
möjligt att känna till allting som ligger i nära anslutning till den egna problem-
frågeställningen.  

2.10 Sammanfattning 
Det vore önskvärt om doktoranderna hade bättre kunskaper om hur forskarut-
bildningen vid HU är organiserad. Organisationen är dock inte lätt att sätta sig in 
i. Doktorandernas ekonomiska situation saknar ofta genomskinlighet, och präg-
las ibland av ad hoc lösningar. Antagningsförfarandet är traditionellt och indivi-
duellt men skulle kunna vara öppnare och mer konkurrensbetonat. Doktorander-
nas studie- och arbetssituation varierar mycket beroende på institutionell tillhö-
righet och beroende på om doktoranderna är kliniker eller prekliniker. Trång-
boddhet råder, och lojalitetskonflikter måste hanteras bättre. Jag kunde inte se 
några skriande brister avseende jämställdhet, men jag blev oroad av vad dokto-
randerna berättade om hur frågorna kring etnisk mångfald hanteras i vissa fall. 
De infrastrukturella förutsättningar som råder kan kritiseras. Jag har redan tagit 
upp att doktoranderna sitter trångt, ofta fler i varje rum vilket innebär att de mås-
te dela på telefon och ofta även på datorkraft. Dessa förhållanden är generellt 
sett mycket bättre både vid LiTH och vid filosofiska fakulteten. Det speciella 
förhållandet att somliga doktorander inte ens har en uppkoppling mot universi-
tetsdatanätet, eller att de måste tillgripa oegentliga metoder för att få det torde 
behöva åtgärdas omedelbart. HU:s doktorander har dock jämförelsevis bättre 
informationskompetens, och kunskaperna att söka, finna och värdera informa-
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tion var hög bland de 20 doktorander som jag intervjuade, och av svaren att 
döma uppfattas dessa kunskaper som självklara varför det finns anledning att tro 
att även andra bland HU:s doktorander har en god informationskompetens.  
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3 PROCESS 

Under rubriken process beskrivs kursinslagen i forskarutbildningen. Omfattning 
och innehåll diskuteras, något om undervisningsmetoder och examination tas 
också upp. Den största uppmärksamhet ägnas relationen mellan doktorander och 
handledare. Samverkansuppgiften belyses, samt det internationella samarbetet. 
Vidare förs en diskussion om utvärderings- utvecklings- och kvalitetsarbete. 

3.1 Kurser, undervisning och examination 
Jämförelsevis är kraven på antalet kurser och kurspoäng inom HU lägre än inom 
LiTH, och mycket lägre än vid den filosofiska fakulteten. Min egen forskarut-
bildning vid tema Hälsa och samhälle (som då var fil. fak.) innehöll 80 kurspo-
äng, LiTH-doktoranderna tar mellan 40 och 80 poäng.  

HU:s doktorander har krav på mindre än 20 poäng.  
En jämförelse rakt av är dock inte rättvisande. Inom filosofiska fakulteten och 

inom LiTH är det inte ovanligt att man går kurser som innebär att man läser in 
sig på en sak som man sedan mer eller mindre direkt använder sig av i sitt av-
handlingsarbete. Detta gäller naturligtvis inte alla kurser, utan de flesta kurserna 
är av ämneskaraktär, så att fysikern blir just fysiker och litteraturvetaren blir just 
litteraturvetare och inget annat. Olika institutioner och olika ämnen inom såväl 
fil. fak som LiTH har olika traditioner vad gäller detta, så man kan inte generali-
sera på något enkelt sätt. Men man kan dock fortfarande säga att hur man än ser 
på kurserna så är kraven på antalet kurser väsentligen lägre på HU jämfört med 
såväl LiTH som med den filosofiska fakulteten. Följande forskarutbildningskur-
ser, hämtade från HU:s hemsida, anordnas på Hälsouniversitetet under 
2003/2004: 

 
Grundläggande biostatistik, 2 p  
Etik, allmän forskningsmetodik, 3 p  
Vetenskaplig kommunikation och informationssökning, 2 p  
Multivariat statistik, 3 p  
Principles and methods in gene regulation, 3 p  
Flödescytometri, 3 p  
Physiological methods in cardiovascular research in man, 2 p  
Epidemiologi, 3 p  
Försöksdjurskunskap, 3 p5 

                                           
5 URL: http://infoweb.unit.liu.se/hu/forskarutbildningskurser_vid_halsouniversitetet_2003_2004 (030521) 
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Man kan läsa på hemsidan att forskarutbildningskursernas omfattning och upp-
läggning varierar. Kurserna organiseras i form av föreläsningar och/eller semi-
narier under dagtid eller kvällstid. Kurserna ges som heltids- eller deltidskurser. 
Deltagarantalet på de olika kurserna är beroende av såväl utbildningsbehovet 
som resurserna. Vidare får vi veta att kurser av föreläsningskaraktär vanligtvis 
tillåter ett stort deltagarantal, medan kurser som omfattar kvalificerade, laborati-
va moment ofta är begränsade till ett tiotal deltagare. Uppgifter om genomgång-
en kurs införes i studiedokumentationssystemet Forskar-Ladok efter bekräftelse 
av examinator på genomgången kurs. Intyg på genomgången kurs utfärdas vid 
Linköpings universitet. Alla kurser kan inte garanteras. Om en planerad kurs 
skall ges eller inte beror på antalet sökande till kursen. Beslut om att en kurs inte 
skall ges fattas av kursledaren i samråd med ordföranden i FOD. Forskarutbild-
ningskurserna står öppna för forskarstuderande inom Hälsouniversitetet och 
andra medicinska fakulteter i landet. I mån av utrymme kan ett begränsat antal 
kursplatser inom de basala kurserna utnyttjas av andra intresserade. 

 
En generell önskan bland de intervjuade doktoranderna är dels att kursutbudet 
bör vara bredare, dels att det bör vara djupare. Det är kanske inte så svårt att öka 
bredden, men det kan vara betydligt svårare att öka djupet med tanke på alla 
möjliga riktningar som det går att fördjupa. En del tycker att det har varit bättre: 
 

Det har varit bättre. Det var bättre tidigare när FOD:s budget var större. Det som blev 
sämre var möjligheten att dra iväg till andra orter, det interna utbud ströps nog under 
Flodströms andra år, tror jag, när man lade rätt mysiga sparbeting. Sedan har man skurit 
ytterligare då, genom att de interna avgifterna började bli så stora så att folk sätter inte 
sina anslag på HU längre, utan man sätter dem på landstingssidan om det går. Uttaxe-
ringarna är i alla fall lägre om de står på landstingssidan, och det gör i sin tur att budge-
ten för FOD och andra sådana där paraplysaker minskar och så slår det tillbaka.  
 

Andra menar att det har blivit bättre: 
 
Det har ju inte funnits så mycket här. Det har ju blivit lite bättre nu. Jag har ju fått dem 
som finns som är relevanta, och sedan har jag  sökt mig utanför.  

 
Och många är överens om att det kan bli bättre: 
 

Det är riktigt dåligt tycker jag. Linköping är ett litet universitet, och det märks i det här 
fallet. Kursutbudet är ju nästan bara naturvetenskapligt och medicinskt, och det passar 
ju inte alls oss. Men jag har kunnat gå mina kurser på annat håll, så det har ändå inte va-
rit några problem.  
 
Här på HU är det inte så himla muntert med utbudet av forskarutbildningskurser egent-
ligen. Det finns ju, men jag menar oftast vill man ju gå något bra, liksom, inom sitt om-
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råde, och då får man ju åka någonstans. Det finns ju basutbudet, men jag menar, det är 
ju inte mer.  

 
3.1.1 Examinationer 
När vi talade om examinationerna var svaren samstämmiga. Forskarutbildnings-
kurserna examineras oftast antingen med en inlämningsuppgift eller att man pre-
senterar någonting på ett seminarium. Det förekommer också skriftliga prov, 
men de rapporteras vara mer sällsynta.  
 
3.1.2 Grundutbildningspoäng 
Man kan ta med sig poäng från grundutbildningsnivån om de inte ingår i den 
egna grundutbildningsexamen. Uppgifterna för hur det här går till varierar något, 
men i regel kan man ta med sig de poäng som man får när man går den forsk-
ningsförberedande kursen, eller om man går t.ex. den biomedicinska forskarsko-
lan.  
 

Det har inte jag fått. Jag hade 20 poäng forskarförberedande kurs. Men den som då var 
ordförande i FOD vägrade att man skulle få ta med sig någonting. Sedan kom fors-
karskolan, så blev det diskussion och så började man släppa på detta, och det är ju fånigt 
att läsa om sådana saker som man redan har poäng på. Jag har fått läsa om statistiken, 
för att få det formellt på forskarutbildningsnivå. Det är samma kurs.  

 
3.1.3 Önskvärda kurser 
När vi talade om vilka kurser som skulle vara bra om de funnes så framkom 
dels, vilket redan nämnts, sådana specifika kurser som just den doktoranden 
kunde behöva inom ramen för sitt projekt, dels sådana kurser som rörde just den 
doktorandens speciella ämnesområde. Vidare framfördes att bland de kurser som 
redan ges så skulle några av dem kanske ha flera olika profiler. De vetenskaps-
teoretiska kurserna var en sådan sak, likaså kurser med etisk profil. Både veten-
skapsteoretiska och etiska problem kan te sig väldigt annorlunda för mikrobio-
loger och samhällsmedicinare. På min direkta fråga om behovet av kurser i le-
darskap och projektledning svarade flera ungefär så här: 
 

Ja, det skulle vara jätteroligt! Som doktorand, som människa. Jag tror att det är utveck-
lande!  
 

Andra tycker att en sådan kurs passar bättre efter forskarutbildningen om och 
när man inser att man kan behöva en sådan. 
 
3.1.4 Individuella studieplaner 
Vi talade också om de individuella studieplanerna. Det var egentligen inte någon 
av de 20 doktoranderna som talade om de individuella studieplanerna som ett 
fungerande instrument. Även för dem som följde sin individuella studieplaner 
tedde det sig mer som ett tvång. 
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De funkar hyfsat. Jag har fått ändra min flera gånger.   
 
Det har jag ju skrivit en, och den talar vi om regelbundet.  
 
Vi följer upp den en gång per år, och sedan har vi, vad kallar vi det nu, sittningar, då 
man diskuterar hur projekten fungerar, och de inträffar med jämna mellanrum.  
 

Flera doktorander framför åsikter som går ut på att det nog är bra med individu-
ella studieplaner men att de kanske inte har så stor betydelse i alla fall: 
 

Vi har sådana. Man skriver ihop en sådan, men jag vet inte ens var jag har min. Jag är 
otroligt dålig på hålla reda på papper. Det är en bra idé, men det följs ju inte upp, vilket 
gör att det inte har någon verkan, liksom. Det händer ju inget om det inte följs upp. Den 
enda gången studieplanen är viktig är ju när man ska disputera, och då ska man titta på 
den. Därför är det många som reviderar studieplanen ett halvår.  

 
Det är också flera doktorander som har en, ska vi säga cynisk, attityd till studie-
planerna: 
 

Den man skrev i början? Den har inte följts upp någonting! Jag har inte fått någon som 
helst uppföljning på mitt projekt, för det har också varit lite av ett krav från nätverket att 
det ska följas upp, men det har blivit så att min handledare har kommit in på mitt rum 
och sagt vad har du gjort i år, kan du mejla över de artiklar du har skrivit och de möten 
du varit på till mig så skickar jag in någonting. Så det har varit uppföljningen av mitt 
projekt. Det har inte varit ambitiöst. Det var tänkt från nätverket att man skulle ha dit en 
referensgrupp utifrån som skulle granska det varje år och sådant, men det har inte skett. 
Jag har tjatat. I början tjatade jag väldigt mycket, men sedan tänkte jag att nu skiter jag i 
det.  
 
Det är inget som gäller mig. Men vi har någon slags individuell studieplan, det har vi.  
 
Det finns men det är ingenting vi följer. Det är bara läpparnas bekännelse. Det är sant, 
och jag kan inte ändra på det. Vi har följt de där papperena och vi har klippt och klistrat.  
 
Hahaha, det man skrev från början stämmer ju inte alls, och det vi skrev från början 
stämmer ju inte något vidare längre, men jag ska göra det nu inför halvtidsbedömningen 
har vi bestämt.  

 
De individuella studieplanerna har det emot sig att när forskarutbildningen fun-
gerar så behövs de inte och upplevs som onödiga. De är ett instrument för att få 
saker och ting rätt när det gått fel. Man kan tänka sig att de ibland medverkar till 
att det inte går fel. 
 
3.1.5 Forskarutbildning på fyra år - en bra idé? 
Sedan april 1998 måste forskarutbildningen klaras av på fyra år heltid räknat. 
Åtta år om man räknar halvtid, och längre tid än så får det inte ta. Denna ordning 
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passar inte optimalt de förhållanden som gäller för de kliniskt verksamma dokto-
randerna, och andra doktorander klagade också. När jag frågade hur de ställer 
sig till själva idén att forskarutbildningen ska ta fyra år så nämnde jag också att 
svaret på den här frågan hänger ihop med hur man ser på forskningen i stort i 
flera viktiga avseenden. Jag lovade dem att återkomma till frågan senare under 
intervjun. Svaren handlar t.ex. om att det kommer att bli tidspress även om tiden 
är satt till fem eller sex år och att en tidsgräns är bra av det skälet att det är plåg-
samt att dra ut på det.  
 

Det kan ju vara svårt att klara sig på utsatt tid, och det är ett av mina stora problem. Men 
visst är det som du säger att man skulle hamna i tidsbrist även om man hade sex år på 
sig. Fyra år är ändå en rimligt utmätt tid för att doktorera. Det tycker jag.  

 
Ett annat skäl mot en tidsmässigt längre forskarutbildning är att de forskningsre-
sultat man kommer fram till hinner bli gamla.  
 

Som grundidé tycker jag det är bra. För många av oss kan ju gå och släpa i tio år med 
sina doktorandstudier, och ska man verkligen lägga fram en avhandling om man har ma-
terial som är spritt på tio år? Då blir ju många saker föråldrade när de kommer ut, det är 
ju en viss färskhet också som gäller. I alla fall när det gäller medicin.  

 
Från en motsatt position argumenterar vissa doktorander och menar att den strikt 
utmätta tiden är ett statiskt och fyrkantigt sätt att se på forskningsprocessen, ny 
kunskap får man inte fram på det sättet. Inte heller är det säkert att tidskriftsar-
tiklarna hinner bli publicerade. Har man bråttom kanske man inte kan satsa på 
att få in peken i tidskrifter med hög impact factor. Blir de refuserade förlängs 
hela publiceringsprocessen.  
 

Det är för fyrkantigt och borde kunna vara mer flexibelt därför alla projekt ser inte lika-
dana ut. Det är också problem med att man ska ha fyra pek publicerade eftersom det är 
går olika fort beroende på vad man håller på med. Antalet pek borde inte vara normen 
om det ska ta fyra år, och ser man det som något som ska ta fyra år då är det en utbild-
ning man talar om. Man har fortfarande samma krav på vad en avhandling ska innehålla 
som förut man har bara ökat tidspressen. Men det är lite dubbelt, för även som dokto-
rand vill man ju bli färdig. Jag kan inte tänka mig att man vill vara på samma ställe och 
hålla på i tio år.  

 
Andra doktorander trycker på att just publiceringsprocessen ställer till det. Har 
man bara fyra år på sig hinner man helt enkelt inte uppfylla samma höga krav på 
antal publicerade artiklar som gällde tidigare.  
 

Det beror på vad man menar med färdig. Här på HU har ju FOD fortfarande de rekom-
mendationerna att man ska ha två accepterade tidskriftsartiklar och ytterligare två färdi-
ga manus, och det har jag svårt att se att man ska hinna med på fyra år. Det tror jag är 
någonting som är nationellt för det förekommer ju mer och mer nu att universitetet ac-
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cepterar avhandlingar med färre antal och jag har hört rykten om det, jag vet inte alls 
hur mycket det ligger i det men att det är någon som har lämnat in anmälan om disputa-
tion till FOD nu med fyra till fem helt opublicerade arbeten. Det återkommer ju till den 
här frågan om det är en forskarutbildning eller om det är en pekproduktionsperiod som 
forskarutbildningen går ut på. Är det en forskarutbildning så är den fyra år, visst, det 
tycker jag.  
 

Flera av doktoranderna pekar på utbildningsaspekten här. Att sköta ett arbete 
samtidigt är som sagt inte enkelt. 
 

Samtidigt tror jag inte det är genomförbart att kräva av någon som är kliniskt verksam 
som läkare att man ska kliva av arbetet under en fyraårsperiod. Det är två helt olika kul-
turer. I början när jag var doktorand på heltid så var jag med i Domfil och gick på mö-
ten, och från de doktorander som är doktorander på heltid finns det en väldigt bristande 
förståelse för hur verkligheten fungerar på den kliniska sidan, och den kliniska sidan ser 
inte ut så att man kan gå ifrån, att man kan gå på Domfilmöte klockan 10.00, en förmid-
dag, det funkar liksom inte. Ronden ska skötas, patienten ska omhändertas, skötas och 
skrivas ut och det ska fixas, det rullar och du kan inte som individ bryta dig ur det där, 
och jag tror det är väldigt hårt att kräva att du ska lämna det fyra år, för det är också ett 
område där det händer väldigt mycket. Jag gjorde ju det, och det var roligt att komma 
tillbaka och fräscha upp gamla kunskaper. Det gick rätt smärtfritt ändå, man har kunnat 
någonting och så dammar man liv i det, men det är ju svårt att komma tillbaka, det är 
det alltså.  

 
De hårdare kraven på att den utmätta tiden ska hållas innebär samtidigt att ut-
bildningsaspekten av en forskarutbildning betonas. Denna fråga kom upp till 
diskussion senare under intervjun då doktoranderna fick värdera vad som är 
forskarutbildningens viktigaste ”produkt”: en ny medicine doktor, ny kunskap, 
eller en ny avhandling. Se vidare under punkt 4.1.1. ”Vad är en forskarutbild-
ning?” 
 
3.1.6 Kontakten med grundutbildningen 
Vi har tidigare sett hur doktorandernas ekonomi är relaterad till undervisningen. 
Det verkar generellt vara så att doktorander som är kliniskt verksamma har 
mindre tid till undervisning inom ramen för sin forskarutbildning, men de kan 
ändå vara basgruppshandledare eller handledare för studenter i sin kliniska verk-
samhet. De doktorander som genomgår sin forskarutbildning på heltid (minst 
80%) medverkar i de flesta fall som lärare i grundutbildningen. Ingen av de 20 
intervjuade doktoranderna sade sig ha några problem i kontakten med grundut-
bildningen. Någon kunde ha problem med för mycket undervisning, och att den 
kom i konflikt med forskarutbildningen. Särskilt klagade man på att det var svårt 
att få ostörd tid i tillräcklig mängd.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kraven på genomgångna kurser är läg-
re på HU än vid LiTH och filosofiska fakulteten, och bland doktoranderna finns 
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önskemål om ett både bredare och djupare kursutbud. Kurserna examineras på 
lite olika sätt, men olika sorters inlämningsuppgifter eller redovisningar rappor-
teras vara vanligast. Det finns goda möjligheter att ta med sig poäng från grund-
utbildningsnivån, åtminstone om dessa poäng inte ingår i den egna grundutbild-
ningen. Frågan om hur lång forskarutbildningen ska vara diskuterades, och å ena 
sidan är det bra med en bestämd tid, å andra sidan passar den tiden olika bra be-
roende på forskningsprojektets uppläggning och förutsättningar. Publicerings-
processen är olika lång inom olika områden, och det är inte alltid rättvist. De 
flesta kliniker verkar inte bedriva undervisning i någon större omfattning utanför 
sitt kliniska arbete. Ändå kan man säga att relationen överlag verkar vara god till 
grundutbildningen.  

3.2 Seminarier och konferenser 
Missnöjet med seminarierna är inte stort men utbrett. Seminarierna har svårt att 
samla folk, det blir antingen en för liten verksamhet med intellektuell inavel och 
rundgång, eller det blir för stort och anonymt. Flera seminarier verkar livas upp 
då och då när någon eldsjäl tar tag i det, sedan falnar glöden och seminariet blir 
en trist tillställning tills nytt blod förs in och det lever upp igen. Beroende på var 
doktoranderna befinner sig i den egna forskarutbildningen har seminariet olika 
betydelse. I början är det en arena där doktoranden lyssnar och lär, och vågar sig 
på att säga någonting ibland, sedan lyckas doktoranden i bästa fall etablera sig 
och sin forskning bland kollegorna. Mot slutet avtar betydelsen av seminariet, 
och doktoranden ransonerar sin seminariemedverkan och prioriterar det egna 
projektet. Ett citat belyser det mesta av det jag tagit upp här: 
 

Sisådär. Inte så bra. Jag har varit på andra ställen där det fungerat bättre. I och med att 
jag gick forskarskolan har jag varit i USA och i Uppsala. Så jag har sett lite andra, och i 
Uppsala var det väldigt bra seminariekultur, det var jättemycket seminarier, det var väl-
digt mycket kändisar, nobelpristagare som föreläste blev inbjudna och det var väldigt 
välbesökt. Här är det sämre. Vi har en seminarieserie som träffas varje vecka, nästan 
varje vecka, där det från början var sagt att man var tvungen att hålla två seminarier. Jag 
hade mitt första redan efter några månader. Från början var det ett krav. Man sattes upp 
på en lista och passade det inte fick man byta med varandra. Men nu är det inte så läng-
re för det är andra personer som har tagit över, så nu får man en förfrågan, men det är 
väldigt många som backar ur och säger att nej men jag vill inte ha nu. Så det är inte så 
välbesökt. Man har försökt komma tillrätta med det här genom att ge mackor till de 20 
första. Det är bra. Men jag måste erkänna att i och med att vi är en så stor institution, 
och det är lite gnäll om det, för att de är förlagda på andra sidan sjukhuset eftersom xx 
tillhör vår institution så ska xxarna kunna komma och lyssna, men det gör de inte. 
Xxarna kommer inte när det är yyarna, och det leder till att yyarna kommer inte när det 
är någon från xx, och jag måste erkänna att jag slänger de där mejlen när det är ett se-
minarium… /…/ Det har blivit bättre. Men överhuvudtaget, alla seminarier i alla for-
mer, det är ju pinsamt, man vill ju inte bjuda hit någon från utlandet, så kommer det 
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några få personer och så sitter man och skäms fastän man är där. Det är dålig uppslut-
ning, från professorer, från andra grupper. Tyvärr.  

 
3.2.1 Resor 
Vad gäller resor så har nästa alla de doktorander jag intervjuat goda eller mycket 
goda möjligheter att komma iväg . Förutsättningen är att man har någonting att 
presentera, att det är en relevant konferens och att man söker pengar till resan. 
 

Ja, jag har hittills åkt varje år. Vi har en konferens i USA som jag brukar åka på. Men 
man kan kanske inte åka på så många fler. Jag har också varit på kurser i USA, så det är 
ganska bra.  
 
Jag får resa. Inom mitt fält så finns det ett antal, två stora konferenser per år. En som 
ligger i USA, och en som ligger i Europa. Har jag någonting att presentera och det finns 
ekonomiska möjligheter så får jag åka.  
 

Min uppfattning är också att man utan stora besvär kan åka på kurser som ges 
vid andra universitet. Hur det ordnar sig med själva resan och boendet frågade 
jag egentligen inte om, men några kliniskt verksamma doktorander klagade på 
att deras klinik inte gärna ville bidra med resurser. 

3.3 Drivkraft och intresse 
Det finns många olika anledningar till att någon blir doktorand. En del har alltid 
tänkt sig en forskarkarriär, andra har hamnat där av en slump. Och alla tänkbara 
orsaker däremellan. 
 

Vi hade en disputation förra veckan, och på festen sa NN:s make att han trodde att det 
fanns tre anledningar till att bli doktorand. Att det var status att skriva doktor framför 
namnet, att man inte hade något bättre för sig, eller att man verkligen var intresserad av 
forskning. Sedan diskuterade vi det här en annan doktorandkollega och jag förra veckan 
och kom fram till att vi valde båda två alternativ två, vi hade liksom inget annat för oss. 
Jag gjorde ju mitt exjobb här och jag visste inte vad jag skulle göra efter det, och visst, 
det var ju intressant med forskning, men det var inte så att jag var oerhört biten, utan det 
var snarare, ja vad bra jag får vara kvar, då är jag gärna det. Ja, du vill anta mig som 
doktorand, ja jag har inget bättre för mig.  
 

Många nämner att nyfikenheten är en viktig ingrediens, liksom friheten att själv 
driva ett projekt och att själv disponera sin tid.  
 

När jag kom så hade jag kommit ganska långt i min kliniska karriär och jag kände att 
jag ville lägga till den där biten med forskning också. Jag har alltid tänkt att jag skulle 
forska också, men så blev det inte för det var underbemannat, men sedan blev det lite 
bättre och då fick jag möjligheter. Nyfikenhet måste man säga.  
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Som jag sa, jag har alltid varit intresserad av det fast jag har inte kunnat säga att det var 
forskning jag var intresserad av. En grundläggande nyfikenhet, absolut.  
 

När vi talade om hur intresset kan bibehållas nämnde flera av de doktorander 
som var nära disputationen att de var trötta på sina projekt, att de helst av allt 
ville bli färdiga, och att det var slutmålet som var det som i sig drev dem framåt.  
 

Ja, vad ska man säga, man är väl inte riktigt så på hugget som man var en gång i tiden, 
och man börjar bli lite trött på sena nätter och helgarbete. Jag tror att ska jag forska i 
framtiden så blir det mera lågintensivt.  
 

En del av de tankar som doktoranderna hade kring denna fråga kom kanske bätt-
re till uttryck när vi litet senare under intervjun talade om hur framtiden ser ut. 

3.4 Handledning 
Mina tidigare undersökningar har visat att handledningen är den i särklass vikti-
gaste och känsligaste delen av en forskarutbildning. När relationen fungerar bra 
upplevs den både av doktoranden och handledaren som naturlig. När det kärvar 
vill både doktoranden och handledaren förlägga problemen hos den andre. Duk-
tiga och bra handledare kan hjälpa fram mediokra doktorander, och duktiga och 
bra doktorander kan lyckas med sin forskarutbildning trots usla handledare. Om 
doktoranden t.ex. på grund av ungdom och brist på erfarenhet saknar självstän-
dighet och initiativförmåga och handledaren är frånvarande och oengagerad kan 
detta tillsammans spoliera bra forskningsresultat och en lovande forskarkarriär. 
En bra handledningssituation kräver alltså inte bara (1) en bra handledare med 
tid för handledning utan också (2) att handledaren och doktoranden kan samar-
beta, och (3) att doktoranden klarar av de höga krav som ställs i en forskarut-
bildning. När vi talade om handledning så är min uppfattning den att doktoran-
derna, alla 20, uppfattade att vi enbart talade om (1) och (2), trots att jag nämnde 
att när misstag begås i handledningssituationen så måste det inte vara handleda-
ren det är fel på. Detta innebär implicit att självförtroendet är ganska gott hos de 
20 jag talade med, och man kan också konstatera att ingen valde att ställa sig 
utanför sig själv när vi talade om handledning trots att jag försiktigtvis inbjöd till 
det, ingen talade egentligen om hur handledarens situation kan vara. Jag må ju 
här klädsamt bekänna att jag själv aldrig tänkte på handledarnas situation förrän 
jag började med dessa undersökningar! Forskarutbildning är en egocentrerad 
historia för såväl doktorander som handledare. Vi började dock tala om hand-
ledningen utifrån en neutral fråga. Hur många doktorander har din handledare?  
 
• Jag tror att det är en åtta-nio stycken. Han 

är huvudhandledare för alla vad jag vet. 
Om han är bihandledare för några fler vet 

• Jag vet inte faktiskt, men jag vet att han är 
bihandledare till några.  

• Det är lite svårt att säga. Han har ganska 
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jag inte.  
• Hon har bara en.   
• Det är tre till tror jag. Så är det två som 

har flyttat.  

många med läkarbakgrund, många som 
håller på med sin AT, och det gör att det 
blir lite halvgjort liksom. Rent formellt 
har han säkert ja… ja… ja…  

 
Koncentrerar man alla svaren blir det så här: 
 

3 
8-9+? 
1 
1+? 

4+2 
1 
4-5 
6-7 

5? 
1+några 
(5) 2 
2 

3+1 
1+1? 
2+? 
4?+? 

1-2?+? 
1+?+? 
1 
1+? 

 
Som man kan se av svaren svävar doktoranderna en smula på målet, approxima-
tivt blir det två, tre doktorander per handledare i snitt. Handledningen sker indi-
viduellt för samtliga 20 doktorander. Någon gång kan en grupp doktorander träf-
fas tillsammans med sin handledare och få handledning. 
 
3.4.1 Handledarbyte 
Alla 20 doktorander meddelar att handledarbyte är teoretiskt möjligt. Några 
nämner att det också är praktiskt möjligt, medan andra menar att det i praktiken 
är svårt och riskabelt att byta handledare. 
 

Ja, det har vi försökt. Jag har alltså en bihandledare från början som inte varit inne en 
endaste dag eller engagerat sig för fem öre. Denne har vi försökt bli av med under flera 
år, men inte lyckats. Han vill inte stiga åt sidan. Antagligen får han pengar, och jag vet 
att huvudhandledaren har pratat med honom att..  men jag har förstått att han måste 
skriva någonting själv och avsäga sig, men det vill inte han göra.  
 
Ja, det kan man, men det kan vara svårt. Om hon dör, ja, vi har faktiskt pratat om det ef-
tersom hon arbetar så jäkla hårt. Ja, jag vet inte riktigt.  
 
Ja, men det kan man väl säkert göra, men man sätter igång en himla cirkus. Om man sä-
ger att jag tycker inte att du ska vara min handledare, men däremot kan man säga att 
man vill ha en bihandledare. Man byter inte huvudhandledare så där hej hoppsan. Det 
blir ju problem med finansiering också.  
 

3.4.2 Vad är bra handledning? 
De flesta doktoranderna lyfter fram engagemang, förmågan att entusiasmera och 
stora kunskaper om forskningsområdet som de viktigaste egenskaperna hos en 
bra handledare. 
 

Engagemang, och vad ska jag säga mer? Kunskap, förstås.  
 
Entusiasmerande och lagom krav.  
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Men handledaren måste också vara lyhörd och ha förmåga att lotsa doktoranden 
förbi svårigheterna som dyker upp. 

 
Det viktigaste är att man verkligen har kunskap om det man ska göra, och åtminstone i 
början är det viktigt att handledaren har förstått frågeställningen och vet om alla fallgro-
par. Sedan är det så att man kan upptäcka fallgropar allt medan projektet går, som att 
metoden inte funkar som man hade trott. Men det är väldigt mycket fallgropar som man 
kan se redan från början, och dem, fallgroparna, ska man som doktorand inte ramla i för 
att handledaren inte var kunnig och saknade erfarenhet. Som handledare måste man ha 
tänkt igenom området ordentligt, behärska litteraturen, vara lite up to date och frontlin-
jekunskap, det är absolut viktigaste.  
 
En förmåga att kunna ge frihet men ändå ha ett slags övergripande grep om situationen, 
att kunna ge den nödvändiga strukturen men ändå ge friheten att göra själv, och det tror 
jag är väldigt svårt. Jag tycker inte att min handledare har lyckats så bra med det heller, 
hon är lite… Det som passat mig bra är att jag haft frihet men jag har gått på smällar 
som sådana där idiotsaker som jag lagt tid på när det finns praktiska arbetshjälpmedel 
som hade kunnat underlätta och sparat många timmar åt mig om jag känt till dem. Här 
hade jag behövt visats in på hur man gör...  
 

Handledaren ska inte bara vara insatt i området, entusiasmerande och engagerad 
och ha sådana personliga egenskaper att han/hon kan lotsa doktoranden förbi de 
vetenskapliga grynnorna, handledaren måste också ha TID för doktoranden! 

 
Ja… tillgänglighet tycker jag är bra, det är en förutsättning för att det ska fungera. Och 
att vara engagerad.  
 
Kunskaper inom området och att man har tid.  
 
Tid för doktoranden, vilja att ta sig tid när det behövs. Påläst, up to date. Det tycker jag 
är viktigt. Förmåga till struktur och ett visst ledarskap.  

 
3.4.3 Vad är dålig handledning? 
Föga överraskande svarar doktoranderna på denna fråga på samma sätt som fö-
regående fråga, fast tvärtom, s.a.s. Alltså bristande engagemang, dåligt chefs-
skap eller att handledaren är upptagen med andra saker. Frågorna hade förmod-
ligen gett intressantare svar om de separerats från varandra. En särskild aspekt 
som dock framkom hos flera doktorander rörde det ansvar som handledaren har 
för projektet.  
 

Det är väl det här att man startar upp projekt när man inte behärskar området.  
 
Just flykten från projekt som inte fungerar, att man smiter från det här, det är oförlåtligt.  

 
Handledaren har lockat in doktoranden i ett projekt som visat sig inte hålla måt-
tet, och handledaren vill inte inse att det var projektidén som var dålig. 
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3.4.4 Rollfördelningen, vem ställer kraven och vem äger processen? 
Vi diskuterade om rollfördelning, om vem som ställer krav på vem och vem 
”som äger processen” under forskarutbildningen. I mina tidigare undersökningar 
har dessa frågor gett upphov till ganska långa och intressanta resonemang. Så 
var inte fallet i denna undersökning. Jag tror kortfattat att denna undersöknings 
svar skiljer sig åt en smula beroende på doktorandens egen ålder, beroende på 
handledarens ålder och beroende på åldersskillnaden mellan doktorand och 
handledare. Andra saker som spelar in är beroende av hur närvarande handleda-
ren är och hur mycket självständighet handledaren förväntar sig av sin dokto-
rand. När jag talade om denna relation gav jag några exempel på hur relationen 
kan vara: chef-anställd, mästare-gesäll, förälder-barn, mentor-adept eller kolle-
gial. Mina exempel styrde svaren som blev litet ”platta”. Två saker framkommer 
som är intressanta. Den ena är att flera doktorander menar att relationen har för-
ändrats över tiden vilket jag bedömer som en naturlig förändring och som stäm-
mer bra med hur doktoranderna säger sig ha upplevt det i mina tidigare under-
sökningar. Den andra handlar om att flera doktorander upplever att kvinnliga 
handledare tenderar att inte ge raka besked, något som jag inte hört tidigare. Här 
är ett citat: 
 

Jag kan tycka att det har legat för mycket hos mig. Nu ligger den helt hos mig. Jag har 
uppskattat friheten, men det hade varit bättre med lite mer ramar. Min handledare har 
varit lite kvinnlig i sitt sätt att uttrycka sig med ”nog” och ”borde” och ”kanske”. Det 
hade underlättat med något mer distinkt, du ska nog göra så här, men det har lindats in i 
ett kvinnligt paket och jag har uppfattat det som valmöjligheter. Lite rakare kommuni-
kation hade underlättat.  

 
Handledarutbildning är obligatorisk vid HU, och det uppfattas som en bra sak av 
dem som känner till det. Ingen av dessa 20 doktoranders handledare har fler än 
högst 9 doktorander, och vanligast är två-tre doktorander per handledare. Att 
man kan byta handledare kände alla till, och att det är förenat med svårigheter 
kände också alla till. Till bra handledning räknas engagemang och goda kunska-
per på forskningsområdet. Lyhördhet för doktorandernas situation och behov är 
också viktigt. Om handledaren nonchalerar sin doktorand uppfattas det som nå-
got mycket negativt. Relationen till den egna handledaren är väldigt individuell. 
Yngre doktorander har en något annan relation till sin handledare än äldre dok-
torander, och relationen förändras också över tiden. 

3.5 Avhandlingar och avhandlingsarbete 
Ingen av de 20 intervjuade doktoranderna sa att de tänker avlägga licentiatexa-
men, och alla berättade att det finns en halvtidskontroll. Licavhandlingen betrak-
tas som en ”nödutgång”. 
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Nej, jag måste inte lica. Man ska antingen lica eller göra halvtidskontroll, så även om 
man inte formellt sett är behörig så har jag gjort den där halvtidskontrollen. Men känner 
man att det här är ingenting för mig så licar man så att man har en examen när man 
kommer ur systemet.  

 
Alla 20 ämnade också göra en sammanläggningsavhandling.  
 
3.5.1 Impact factor 
Det är olika faktorer som avgör till vilka tidskrifter man skickar sina artiklar. 
Har man inte någonting revolutionerande skickar man i allmänhet inte till Scien-
ce eller Nature utan till andra tidskrifter som är relevanta för området.  
 

Dels är det tidskrifter för ämnesområdet, och också efter vad man tror att de kan tänkas 
acceptera. Det finns ingen anledning att skjuta på de allra högsta om man inte tror att 
man kommer in där. Då lägger man sig på några nivåer längre ner.  

 
Eftersom doktoranderna lider av tidspress mer än handledarna så kan det skilja 
sig åt hur man bedömer vikten av impact factor: 
 

Det är en viss grupp av tidningar som vi riktar oss mot. Det är väl så här att professorer 
och doktorander prioriterar lite olika. Som doktorand vill man ju publicera sin artikel så 
fort som möjligt, som handledare eller professorn vill man ha den publicerad i så fin tid-
skrift som möjligt. Om det sedan tar en hiskelig tid att få in den där artikeln gör inte så 
mycket för handledaren, men det gör det för doktoranden som vill se ett slut.   

 
Jag frågade hur många författare det är på en typisk artikel. Nedan har jag for-
maliserat samtliga6 svar: 
 

Många 
3-5 
4-5 
 

3-7 (kan vara >20) 
Många 
4-10 
Många 

3-7 
2 
3-5 
2 
 

3-5 
3-4 
Många 
3-4 

3-5 
2-7 
4 

Publicerings- och arbetsformerna medför att doktoranderna ofta forskar och 
skriver artiklar tillsammans, och insatsernas betydelse regleras i rangordningen 
bland författarna till en artikel. Ordningen på författarna är alltså viktig. Den 
som gjort mest ska stå först, och det är i allmänhet doktoranden som står först. 
Professorn eller handledaren står sist. 
 

Jag har fyra arbeten som ska ingå i avhandlingen och jag är först på tre av dem. Sedan 
har jag ett utanför avhandlingen som jag är först på och så har jag ett till där jag är tred-
je.  

 

                                           
6 Bara 18 doktorander svarade på denna fråga 
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Det kan förstås uppstå problem med medförfattare: 
 

Det har vi också blivit mer noggranna med, eftersom vi från början åkte på att få med en 
på en artikel som inte gjort någonting. Inför nästa som jag håller på med så har vi tagit 
upp det direkt, nu när vi ska skriva den här artikeln, hur ska vi ha det med författarord-
ning, och vilka som ska vara med, så vi diskuterar det från början.  

 
Inom vissa områden, särskilt inom naturvetenskap, finns traditionen att dokto-
randen tar en lic-examen som en halvtidskontroll, men ingen av de 20 HU-
doktoranderna hade sådana planer. Synen på avhandlingsarbetet var påfallande 
homogent bland dessa doktorander. Någon nämnde problem med medförfattare, 
och tidigare i samband med hur lång forskarutbildningen är, under punkt 3.1.5., 
har jag nämnt att några talade om problem med långa publiceringstider. 

3.6 Samverkan och internationalisering 
Forskarutbildningen vid HU bedrivs under många olika former och med olika 
förutsättningar. Kunskapsområdena skiljer sig inte bara från varandra, de är 
ibland helt olika som farmakologi och kirurgi och existerar också i skilda tradi-
tioner som molekylärbiologi och omvårdnadsvetenskap. Linköpings universitet 
trycker hårt på sin tvärvetenskapliga profilering i sin marknadsföring. Tvärve-
tenskap är alltså ett nyckelord vid Linköpings universitet, också vid Hälsouni-
versitetet, vilket uttrycks i HU:s startegidokument Visioner och strategier för 
Hälsouniversitetet. Olika traditioner, olika vetenskapssyn och olika arbetssätt 
jämkas samman, och ur detta ska det komma ny och spännande forskning.  

Är samarbete möjligt över disciplingränserna? Hur hanteras de paradigmatis-
ka skillnaderna mellan olika discipliner? Av 20 doktoranders svar kan utläsas att 
tvärvetenskapligt samarbete förekommer, och att det också förekommer mono-
disciplinär forskning. Flera doktorander kanske inte fullt ut förstod frågan om 
hur de paradigmatiska skillnaderna mellan olika discipliner hanteras. Tvärveten-
skap är inte alldeles enkelt att förstå. Kanske föreligger här ett informationsbe-
hov. 

Det förekommer uttalad tvärvetenskaplig forskarutbildning vid flera, men inte 
alla, institutioner, och vid flera forskarskolor (i betydelsen forskarutbildnings-
forskarskola) som Forum Scientum. Så här skriver Forum Scientum om sig själ-
va på sin hemsida: 
 

Forum Scientium is a multidisciplinary graduate school of natural sciences, engineering, 
and biomedicine that was established in 1996 by Linköping University, and the Swedish 
Foundation for Strategic Research. It focuses on the professional career preparing as-
pects of the PhD training. The research projects are planned so that at least two students 
with different backgrounds (e.g., a physicist and a biologist) work closely together, each 
on discipline oriented issues of the problem studied. This approach generates basic 
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knowledge and novel applications in medicine, biotechnology and environmental tech-
nology.7  

 
Här är det dessutom fråga om fakultetsövergripande tvärvetenskap. Det före-
kommer också initiativ att skapa tvärvetenskapliga miljöer mellan flera olika 
områden i de så kallade livsvetenskaperna. På universitetets hemsida kan vi läsa 
följande om de initiativ som tagits vid LiU angående livsvetenskaperna: 
 

A coordinated initiative that comprises 16 new professorships. It aims at creating inter-
nationally competitive researchgroups by intensifying and expanding the links between 
molecular life sciences, medicine and technology.8  
 

Frågan är förstås hur tvärvetenskapen synliggörs i forskarutbildningen? Vid 
IMK bedrivs t.ex. följande forskning som är uttalat tvärvetenskaplig i barn- och 
ungdomspsykiatri: 
 

Ämnet barnpsykiatri är till sin karaktär tvärvetenskapligt och inrymmer såväl medicins-
ka, psykologiska som samhälleliga aspekter på barns och ungdomars psykiska hälsa. 
Avdelningens forskning är inriktad på tre huvudområden: psykosomatisk forskning, be-
handlingsforskning och social barn- och ungdomspsykiatri.9 

 
Vid IHS hemsida finner vi följande information om 2003 års forskningsområ-
den: 
 

Tre områden har hittills utvecklats för institutionens gemensamma forskningsverksam-
het. Ett syfte är att utveckla tvärvetenskapliga angreppssätt. Inom dessa områden avses 
doktorandprojekt med samverkan mellan doktorander med olika disciplinär bakgrund 
att utvecklas. De tre forskningsområdena är tentativa och skall ses som en inledning på 
utvecklingen av en gemensam hälsovetenskaplig forskning vid institutionen, vilken för-
väntas omfatta många andra institutioner och enheter även utanför Linköpings universi-
tet. 10 

  
Men det är också lätt att hitta information om forskarutbildning som saknar 
tvärvetenskapliga ideal, men det ska jag inte ge exempel på. Några av doktoran-
derna uttrycker sig så här: 
 

Ja, vi har inte så där jättemycket över ämnesgränser. Vi är väldigt låsta i vårt område, 
vilket är synd på sätt och vis. Jag upplevde att när vi gick på forskarskolan så, det som 
var väldigt bra med den var att då tog de in studenter från alla områden. Det gör ju att 
även om man sysslar med ganska lika saker i och att med att det var ju en biomedicinsk 
forskarskola så de flesta sysslade med s.a.s. livsvetenskaperna, och det blev så olika in-
fallsvinklar på det, och det tycker jag, det är ju jättekul om det kan vara så för då får 

                                           
7 http://www.ifm.liu.se/scientium/ (2003-04-24) 
8 http://www.liu.se/lst/ (2003-04-24) 
9 http://www.liu.se/hu/ihm/barn_ungdomspsyk/fguiden/ (2003-04-24) 
10 http://infoweb.unit.liu.se/ihs/forskning (2003-04-24) 
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man ju helt nya perspektiv och idéer och sådär, och det upplever jag väl att det tyvärr 
blir väldigt lite av. Sedan samarbetar man med olika grupper, men det är ju ändå inom 
ramen för det man gör.  
 
Jag samarbetar inte med några andra vetenskaper. Ingenting.  
 

Andra uttrycker sig så här: 
 

Ja, det gör vi. Vi har ganska bra samarbete med lite mer molekylärbiologiskt/biokemiskt 
inriktade forskare. Det har verkligen gjort skillnad i en del projekt.  
 
Ja, det är klart, det är nästan nödvändigt. /…/ det är ju mycket samarbete mellan läkare 
och beteendevetare och psykologer och socionomer och statistiker.  

 
Den tvärvetenskapliga forskningen är kännetecknande för Linköpings universi-
tet, och det är också den tvärvetenskapliga forskningen som gett Linköpings 
universitet dess profil i forskningssammanhang. Det kan finnas anledning att 
vara tydligare med detta i den information som utgår till nya doktorander. 
 
3.6.1 Samarbete med andra universitet och högskolor, även internationellt 
I sammanhanget är det naturligt att också tala om samarbete med andra svenska 
universitet och universitet i andra länder. En avdelning skriver explicit på sin 
hemsida att de samarbetar med universitetssjukhuset i Örebro inom området 
gastroenterologi och hepatologi: 
 

Ämnet är inriktat på mag-, tarm- och leversjukdomar - deras uppkomst, förlopp, följder 
och behandling. Avdelningen omfattar inte bara den forskning och undervisning som 
bedrivs på området i Linköping, utan också motsvarande vid Regionsjukhuset i Öre-
bro.11 

 
Av de 20 doktoranderna har lite drygt hälften något slags samarbete med andra 
universitet. Sju doktorander har haft kontakt med utländska universitet, men i 
några fall är det fråga om kurser som man gått i t.ex. Oslo eller på kontinenten i 
Tyskland eller Frankrike. I den här gruppen är det ett ganska klent samarbete 
med andra universitet tycker jag, och den internationella kontakten tämligen li-
ten. Men detta gäller i huvudsak svenska doktoranders kontakter med andra uni-
versitet. Antalet doktorander som kommer från andra länder är ändå ca 20%, 
vilket implicerar att HU är mer närande än tärande i internationella samman-
hang. Jag tror dessutom att analysen från mitt lilla material behöver komplette-
ras ordentligt innan man drar några slutsatser alls! Frågan behöver belysas ytter-
ligare. 
 

                                           
11 http://www.liu.se/hu/ihm/gastro/fguiden/welcome.html (2003-04-24) 
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3.6.2 Samverkansuppgiften  
Förståelsen för den ”tredje uppgiften” är i denna grupp doktorander dålig. Flera 
doktorander visade liten kunskap för denna uppgift, några kände inte ens till 
den. Flera doktorander hade gjort framträdanden och presenterat sin forskning 
på Lions varifrån man erhållit något resestipendium eller liknande. Kontakter 
med läkemedelsindustrin var inte heller intensiva i denna grupp. Detta överras-
kade mig, men det kan förstås lika gärna vara slumpen som givit detta resultat. 
Det verkar viktigt att ytterligare stärka det regionala samarbetet, men också kon-
takterna med läkemedelsindustrin kan behöva gynnas på olika sätt. 

3.7 Utvärdering, utvecklings- och kvalitetsarbete 
Vi talade om vad som händer med kursutvärderingarna, och om doktoranrepre-
sentanterna träffar de kursansvariga. Vad som händer med kursutvärderingarna 
är anmärkningsvärt dåligt känt i denna grupp doktorander, och här kommer 
samtliga svar i sin helhet: 
 
• Det vet jag inte faktiskt. 

Inte en susning. Jag har 
aldrig varit kursansvarig, 
bara för labdelar. 
Labblock.  

• Det är ju en bra fråga!  
• Haha! Jag hoppas att de 

som håller i kursen läser 
den! Och drar nytta av de 
synpunkter som kommer 
in. Det är vad jag hop-
pas… Om det är så, där-
emot, det vet jag inte.  

• Har ingen aning om vad 
som hände med dem.  

• Ingen aning.  
• Ja, bra fråga. De hamnade 

hos, dels så hamnade de 
hos sekreteraren för ut-
bildningen, och så arkive-
rades de där efter att 
kursansvarig tittat på 
dem. Jag har engagerat 
mig i sådana frågor.  

• Ja, den hoppas man ju 
sammanställs och behand-
las av FOD.  

• Ja, det har jag undrat väl-
digt mycket. Vart hamnar 
de? Vem ser dem?  

• Jaa… ja det kan man ju 
undra. Jag har ingen 
aning.  

• Jaaa, den där baskursen 
var vi väldigt kritiska till, 
och den tror jag de har 
gjort om en del, men jag 
vet inte på vilket sätt då.  

• Jaaa, vad händer med 
dem? Nej, det… jag för-
modar att de analyseras 
på något sätt och att det 
utgör grunden för om man 
ska ge fler kurser av 
samma sort, men nej det 
vet jag faktiskt inte.  

• Jadu, det var en bra fråga. 
Jag hoppas de kommer 
fram dit de ska!   

• Vart de tog vägen? Jaha 
du! Jag vet inte om jag 
har sett de där samman-
ställningarna, men det är 
möjligt att jag gjort det 
och glömt.  

 

• Jag vet inte.  
• Jag vet inte. Jag saknar 

också återkoppling när 
jag undervisat. Det sam-
manställs säkert, men se-
dan vad som händer vet 
jag inte. På en kurs fick 
jag en skriftlig utvärde-
ring. Jag fick rätt bra, 
men de såg ju rätt trötta 
ut, det minns jag. Jag såg 
nog också trött ut som 
student även om jag tyck-
te det var bra.  

• Jag är väldigt dålig på det 
där.  

• Just nu vet jag inte, men 
under en period lät man 
alla kursutvärderingarna 
gå till FOD, och då satt vi 
ett gäng doktorander till-
sammans med kursansva-
rige på FOD och gick 
igenom dem.  

• Nej. Jag vet inte.  
• Jag har nog inte följt upp 

det där ordentligt. 
• Vilka kursutvärderingar? 

Haha!!  
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Träffar doktorandrepresentanterna de kursansvariga? Svaren ter sig mycket lika 
svaren på den fråga som redovisats i sin helhet ovan. Vad det här beror på bör 
man fundera på. Information finns onekligen att tillgå, men saken verkar ha väl-
digt låg betydelse för doktoranderna.  

3.8 Sammanfattning 
Doktoranderna anser att antalet forskarutbildningskurser bör utökas, och en jäm-
förelse med LiTH och filosofiska fakulteten ger vid handen att man på andra 
håll anser det viktigt att doktoranderna där tillägnar sig ett större antal forskarut-
bildningskurser. HU måste naturligtvis också jämföra sig med andra medicinska 
fakulteter i landet, men man kan ändå säga att ett något utökat kursutbud både 
skulle tillfredsställa doktorandernas önskemål och i viss mån utjämna de skill-
nader som råder mellan fakulteterna vid samma universitet. Forskarutbildnings-
kurserna kommenteras ytterligare nedan. Om examinationerna finns inget annat 
att säga än att de ter sig som vid andra fakulteter. Huruvida man kan ta med sig 
grundutbildningspoäng in i forskarutbildningen har tidigare setts som ett delvis 
konfliktfyllt spörsmål, men sedan magisterutbildningarna har blivit regel snarare 
än undantag vid antagningen till forskarutbildningen har skiljelinjen mellan 
grundutbildning och forskarutbildning luckrats upp och gränserna mellan det 
ena och det andra har blivit mer flytande, och att föra med sig poäng från en 
nivå till en annan har blivit mer självklart. Ledarskapskurser stod högt i kurs 
bland de doktorander jag intervjuade även om somliga anser att en ledarskapsut-
bildning hör hemma efter en doktorsexamen. De individuella studieplanerna be-
höver bättre rykte! Min övertygelse är också att de kan kompletteras på viktiga 
sätt och att de då kan komma att fylla en betydligt mer uppskattad roll av alla 
inblandade! Kontakten med grundutbildningen verkar tillfredsställande. De dok-
torander jag talat med har alla goda möjligheter att resa på konferenser och kur-
ser, och har man bara någonting att presentera så verkar det vara enkelt att få 
pengar till en resa. Resorna innebär förvisso ingen lyx, doktoranderna förväntas 
t.ex. ofta dela rum med varandra liksom ta de billigaste biljettalternativen, men 
om detta finns knappast något att erinra. Nyfikenhet anges som den typiska 
drivkraften för doktoranderna, och för dem som befinner sig i slutskedet kan en 
viss känsla av ”mättnad” med projektet noteras. I dessa avseenden skiljer de sig 
inte från doktorander vid andra fakulteter. Att handledningen fungerar tillmäts 
den största betydelse, men inget särskilt missnöje med handledningen kan mär-
kas. Handledare som initierar fruktlösa eller omöjliga projekt anses som särskilt 
usla handledare. De flesta av de 20 doktoranderna anser att de har ett stort mått 
av frihet, ibland kanske väl stort, och de anser att de själva i hög grad ansvarar 
för sina projekt. Alla doktorander i denna grupp avser att skriva en samman-
läggningsavhandling och ingen av dem avser att ta en licentiatexamen. Det är 
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naturligtvis viktigt att publicera sig i tidskrifter med hög impact factor, men i 
denna grupp var impact factor inte det enda kriteriet, och för många inte heller 
det viktigaste kriteriet, för valet av tidskrifter. Samarbetet med andra universitet, 
med andra discipliner och med andra länder var lägre än jag förväntat mig, men 
det kan bero på slumpen. För att slutligen återvända till forskarutbildningskur-
serna så verkar uppföljningen av dem, av kursutvärderingarna vara en eftersatt 
sak. 
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4 RESULTAT 

Under rubriken resultat beskrivs och kommenteras genomströmningen. En dis-
kussion om kostnaderna för forskarutbildningen i en fakultetsjämförelse genom-
förs också. Jag redogör för doktorandernas uppfattning om vilka krafter som 
driver dem, och jag diskuterar tämligen utförligt den stora frågan om vad en 
forskarutbildning egentligen är. Arbetsmarknadssituationen tas också upp till 
behandling. 

4.1 Genomströmning och kostnader 
Genomströmningen är det av olika skäl fortfarande en smula svårt att få en kor-
rekt uppfattning om, t.ex. ansöker vissa kliniskt verksamma doktorander om re-
gistrering som forskarstuderande först en bit in i sin forskarutbildning. När den 
reform som kom 1998 är genomförd i sin helhet kommer det bli lättare att se den 
verkliga genomströmningen. Enligt årsredovisning 2002 ser det ut så här:12 
 

År 1999 2000 2001 2002 
 

Doktorsexamen 42 40 48 51 
Licentiatexamen 6 3  9 
Totalt antal  
examina 

 
39 

 
36 

 
48 

 
60 

 
Antalet examina har ökat. Enligt regleringsbrevet skall HU ha genomfört 175 p 
(där en licentiatexamen ger 0,5 p och en doktorsexamen ger 1,0 p) under perio-
den 01-04. Redan nu har antalet 100,5 p uppnåtts och det indikerar att exa-
mensmålet kommer att uppnås.13 
 
Forskarutbildningen vid HU, oavsett vilken, är en tuff och krävande utbildning 
som kräver extraordinära insatser från doktoranden, och det är därför varken 
förvånande eller orimligt att några slutar utan att ha uppnått examensmålet. Det 
är dock som nämnts svårt att få exakta och korrekta uppgifter om genomström-
ningen eftersom det fortfarande finns doktorander som är antagna enligt det 
gamla systemet före 1998, och det finns också doktorander som publicerat ett 
eller två pek innan de registreras som doktorander.  

                                           
12 Årsredovisning 2002, s 9. Omväxlande anges såväl 49 som 51 doktorsexamina för år 2002 i årsredovisningen. 
13 Se vidare sidorna 28-45, dvs. hela kapitel 4 i Årsredovisning 2002. 
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Det är förvisso angeläget att så många som möjligt av dem som antas också 
slutför utbildningen. Att bedriva en forskarutbildning kräver extraordinära insat-
ser även från utbildningsanordnaren, och forskarutbildningen är mycket kost-
sam, både räknat i pengar och i mänsklig ansträngning. Docent Sven-Erik Karls-
son har i sin rapport Kostnader för en forskarexamen14 beräknat hur mycket 
pengar som går åt. Karlssons rapport ger också en fingervisning om hur omfat-
tande och komplicerad en forskarutbildning är. Här nedan redogör Karlsson för 
hur han beräknat kostnaderna: 
 

I begreppet forskarexamen inräknas licentiat- och doktorsexamen, där omfattningen av 
examen ges av ett poängsystem, enligt definition i regleringsbrev. En licentiatexamen 
ger 0,5 poäng, en doktorsexamen efter föregående licentiatexamen 0,5 poäng och en 
doktorsexamen utan föregående licentiatexamen 1,0 poäng. 
 
Med antalet examina under ett år menas antalet uttagna examina under året. 
 
I kostnaderna för forskarutbildning ingår:  
1. Lön och ersättningar avseende forskarutbildning till doktorand. Lönekostnader av-

ser för innehavare av anställning som doktorand lön + lkp (för Linköpings universi-
tets del 47,58%, inkl premie för de statliga avtalsförsäkringarna) till den del den 
avser forskarutbildning. För innehavare av utbildningsbidrag med eller utan assi-
stenttjänst ingår erhållen ersättning minskad med den del av assistenttjänst som av-
ser undervisning eller institutionstjänstgöring. I ersättningen för utbildningsbidrag 
inkluderas ålderspensionsavgift som erläggs via Uppsala universitet. För doktoran-
der med annan anställning inom universitetet ingår den del av lönen som avsatts för 
forskarutbildning. För doktorander utan anställning eller med anställning utanför 
universitetet (t ex industridoktorander, läkare) beräknas lönekostnaden som om de 
skulle haft anställning som doktorand vid universitetet (med lön enligt avtal och 
med den procentuella omfattning som dess insats inom forskarutbildningen inne-
bär). 

2. Kostnader för handledning (i kostnaderna inkluderas alla former av handledning 
från professor till forskningsingenjör samt interna forskarutbildningskurser (inom 
institutionen) där inga direkta kostnader registrerats). 

3. Direkta kostnader för forskarutbildningskurser. 
4. Direkta kostnader i samband med utbildningen såsom kostnader för antagning och 

rekrytering, ev halvtidsprövning och för examina. 
5. Kostnader för doktorandens resor, deltagande i sommarskolor, konferenser m m 

under utbildningen (även kostnader för handledares deltagande i konferenser mm i 
den mån deltagandet enbart förorsakats av forskarutbildningen (normalt ingår inte 
sådana kostnader)). 

6. Övriga icke projektbundna kostnader för doktoranden i den mån de ersätts av uni-
versitetet (ex viss litteratur, programvaror). 

7. Doktorandens andel av kostnaderna för de forskningsprojekt som han/hon deltar i 
som ett led i sin forskarutbildning (t ex kostnader för att kunna driva projekten och 
för avskrivning av utnyttjad utrustning).  

                                           
14 Karlsson, Sven-Erik, Kostnader för en forskarexamen, Rapport 2001-05-08. Linköpings universitet. 
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8. Doktorandens andel av ev gemensamma kostnader på olika nivåer (forsknings-
grupp, avdelning, institution, fakultet, universitet, bibliotek, ev forskarskola) an-
tingen de täcks via avsättningar eller debiteras som avgifter. Här inkluderas också 
lokala lönekostnadspålägg (för Linköpings universitets del, 4,15%). 

9. Doktorandens andel av lokalkostnader. 
 
Att beräkna kostnaderna för en forskarutbildning innebär alltså att många saker 
måste tas i beaktande. Karlsson redovisar kostnaderna i ”Fortvarighetstillstånd”, 
och uppgifterna gäller för år 2000. Min poäng här är att visa vilken stor apparat 
en forskarutbildning egentligen är, hur stora resurser som går åt, såväl ekono-
miskt som i personligt engagemang. Karlsson skriver: 
 

För att få en uppgift om kostnaden för forskarutbildningen enbart måste en fördelning 
mellan forskning och forskarutbildning göras. Det är inte lätt att göra en sådan uppdel-
ning, då verksamheterna till stor del överlappar varandra. En stor del av forskningen ut-
förs av de forskarstuderande och en stor del av forskarnas arbete utgörs av forskarhand-
ledning. De båda verksamheterna lever ett symbiotiskt förhållande så att det utan forsk-
ning inte kan finnas någon forskarutbildning och forskningsverksamhet vid universitet 
och högskolor bör åtföljas av forskarutbildning. Kostnader inom forskning och forskar-
utbildning kommer ofta till nytta för såväl forskning som forskarutbildning och får ofta 
därigenom ett mervärde.15 

 
Tabellen på nästa sida har jag konstruerat utifrån Karlssons tabell 1 (som dess-
utom specificerar ett mycket större antal ämnesområden). I tabellen förekommer 
några kostnadsuppgifter som är svåra att förstå, t.ex. ”Gemensamma kostnader”  
utan att man läser rapporten i dess helhet, vilket jag varmt rekommenderar, men 
jag väljer ändå att presentera dem här. 

                                           
15 Ibid. s 7-8. 
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Tabell 1. Kostnader för forskarutbildning (per helårsekvivalent) inom några valda om-
råden och fakultetsvis år 2000 och i fortvarighetstillstånd. 
 
Ämnesområden och fakultet 

Medi-
cinsk 

cellbio-
logi 

Pedia-
trik 

Filoso-
fisk fa-
kultet 

Teknis-
ka hög-
skolan 

Hälso-
uni-

versi-
tetet 

 
År 2000 
 
Antal aktiva forskarstuderande (aktivitet ≥10%) 
Antal forskarstuderande (helårsekvivalenter) 
Antal examina (poäng) 

 
 
 

38 
30,6 
6,5 

 
 
 

28 
11,9 

2 

   

 
Direkta lönekostnader för forskarstuderande 

 
273 

 
394 

 
335 

 
339 

 
336 

 
Övriga kostnader 
 
Kostnader handledare (inkl lkp) 
 
Kostnader forskarutbildningskurser 
 
Antagningskostnader (inkl ev rekryteringskostnader) 
 
Kostnader i samband med examen eller halvtidspröv-
ning 
 
Rese- och konferenskostnader 
 
Övriga driftskostnader (doktorandernas andel) 
- Övriga icke-projektbundna kostnader för dokto-

rander 
- Projektkostnader inkl avskrivningar 
- Gemensamma kostnader 
- Forskarskola (om del av sådan) 
 
Lokalkostnader (doktorandernas andel av institutio-
nens lokalkostnader om den ej ingår i gem kostn 
ovan) 
 
Centrala kostnader (doktorandernas andel) 
- Kostnader fakultet (inkl del av avsättning av uni-

versitetsstyrelse till Forum f kvinnl forsk o kvinno-
forskn.) 

- Kostnader för gemensamma lokaler, t.ex. för 
bibliotek och central förvaltning. 

 
 
 

203 
 

5 
 

23 
 

7 
 
 

20 
 
 
 

39 
63 

108 
0 
 
 
 

146 
 
 
 
 

15 
 

21 

 
 
 

67 
 

3 
 

32 
 

15 
 
 

13 
 
 
 

0 
84 

244 
0 
 
 
 

31 
 
 
 
 

28 
 

22 

 
 
 

60 
 

18 
 

2 
 

14 
 
 

17 
 
 
 

9 
28 

124 
7 
 
 
 

63 
 
 
 
 

26 
 

17 

 
 
 

87 
 

14 
 

0 
 

4 
 
 

20 
 
 
 

8 
67 

125 
20 

 
 
 

98 
 
 
 
 

12 
 

19 

 
 
 

128 
 

8 
 

18 
 

8 
 
 

19 
 
 
 

15 
87 

160 
19 

 
 
 

99 
 
 
 
 

18 
 

22 
 
Totalt övriga kostnader 

 
649 

 
539 

 
383 

 
474 

 
601 

 
Total kostnad per doktorand (helårsekvivalent) 

 
922 

 
933 

 
718 

 
813 

 
938 

 
Total kostnad per forskarexamen (per poäng) 

 
4 340 

 
5 535 

 
Ej defin 

 
14 889 

 
10 446 

 
I FORTVARIGHETSTILLSTÅND 
 
Total kostnad per doktorand (helårsekvivalent) 

 
 
 

920 

 
 
 

935 

 
 
 

714 

 
 
 

819 

 
 
 

942 
 
Total kostnad per  forskarexamen (per poäng) 

 
5 523 

 
4 110 

 
4 875 

 
5 113 

 
4 570 

 
Vi ser här att kostnaderna att ”producera” en ny doktor vid HU var drygt 4,5 
miljoner kronor år 2000. Det är alltså rimligt att följa upp och värdera denna 
verksamhet också av ekonomiska skäl.  
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4.1.1 Rätt person på rätt plats 
För att en forskarutbildning ska bli lyckosam krävs att rätt doktorander rekryte-
ras. Vi pratade med anledning av det om varför doktoranden hamnade vid just 
sin institution, om han/hon tror att han/hon kommer att fullfölja sina studier, om 
vad som driver och om vad som sinkar verksamheten. Det verkar som om det 
för de flesta av de tillfrågade var så att slumpen, i en eller annan mening, har fört 
dem till forskarutbildningen. Under grundutbildningen har man stött på den bli-
vande handledaren och kanske gjort ett examensarbete eller ett projekt tillsam-
mans med handledaren, sedan har det ena gett det andra. Någon har redan tidigt 
bestämt sig för att bli forskare. Alla 20 är övertygade om att de kommer att full-
följa sina doktorandstudier. När vi talade om drivkraften nämner de flesta att 
nyfikenheten är en viktig drivkraft, och de doktorander som var nära disputation 
sa alla att viljan att bli klar, kanske kan man kalla det för pliktkänsla, är en viktig 
drivkraft. 
 

Nu vill jag bli klar, nu har jag haft den där stressen över mig länge. Nu vill jag få det 
gjort, och jag känner mig ganska trött på ämnesområdet.  

 
Det som fördröjer doktoranderna att bli färdiga talade vi också om. Alla nämner 
tidsbrist, några nämner motgångar av olika slag, flera nämner tröghet i samarbe-
tet med andra människor och andra kliniker. Några säger att situationen är upp-
splittrad. 
 

Det blir splittrat och inte samlat. Jag åker till G-stad och håller en kurs och det har tagit 
hela december och januari för mig att planera, och det ska vara nätbaserat, och det hade 
jag ingen erfarenhet av. Det är det gamla vanliga: Det klarar du säkert, och så ser man 
inte hur mycket tid det tar. Dålig utrustning, den är alldeles för gammal för att det ska 
funka bra. Sådant är otroligt irriterande.  

 
Flera nämner att familjen konkurrerar om uppmärksamheten, någon nämner en 
skilsmässa. Flera nämner att det tar tid och kraft att söka pengar. Två doktoran-
der refererar till psykologiska hinder. 
 
4.1.2 Vad är en forskarutbildning? 
Vi talade om vilken aspekt av en forskarutbildning som är viktigast. Är det att 
en ny doktor kommer fram, eller att en ny avhandling kommer fram, eller är det 
kanske den nya kunskapen som är viktigast? Frågan är viktig på flera sätt. Tyck-
er man att en ny doktor är viktigare än ny kunskap så implicerar det att man ock-
så tycker att det är rimligt att hålla på en strikt utbildningstid, och tvärtom, tyck-
er man att den nya kunskapen är det främsta målet med en forskarutbildning så 
tenderar man också att tycka att man bör ha en flexibel syn på forskarutbild-
ningens längd. På detta sätt kopplar den här frågan till den tidigare frågan om 
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fyra år är en lämplig utbildningslängd (se 3.5.1). Det var också kring den här 
frågan om vad som är en forskarutbildning som de längsta svaren kom. Många 
doktorander ville ha en precisering av frågan innan de svarade på den. Jag er-
bjöd då tre perspektiv: vad är viktigast för dig själv, vad är viktigast för HU och 
vad är viktigast för världen i stort. För doktoranderna personligen är titeln ofta 
viktig, men inte alltid.  
 

För mig är det viktigaste att bli doktor, att skaffa mig den utbildningen jag en gång på-
börjat, för samhället tror jag det är kunskap, och för universitetet är det att det kommer 
ut en avhandling så att de får pengar från staten. Jag tror det!  
 
Ny doktor, jag kommer ju få titeln. Jag har ju blivit självständig. Ny avhandling, ja, jag 
tycker ju inte att jag tagit ner månen precis. Ur mitt perspektiv just nu är att bli färdig, 
och jag hinner ju inte göra något superbra, jag kan ju inte börja om igen, så är det.  

 
Det är också så att en doktorstitel kan vara viktigare för preklinikerna än för kli-
nikerna (om de är läkare). Med medicine doktorsexamen har den typiske prekli-
nikern som inte är läkare nått högre status i den medicinska världen. Min upp-
fattning efter 20 intervjuer är att prestigefrågorna knappast är obetydliga, och 
kanske rentav starkare än inom övriga fakulteter. Detta är naturligtvis oerhört 
svårt att komma åt, men följande citat från prekliniker styrker ändå denna upp-
fattning: 
 

Om man tänker på tek fak så är det många som licar där och sedan går vidare till indu-
strin, så då tror jag att det är kunskapen som är viktigare än själva examen. Många som 
doktorerar har ändå en civilingenjörsexamen i botten. Det är ju ganska högt ansett, om 
man säger så. Jag tror likaså om man är läkare och har disputerat tror jag inte heller att 
det är någon… Det är nog viktigt för många inom HU som inte är läkare som har dispu-
terat så är det ofta en stor grej som gör att man får högre anseende. Om man går från 
sjukgymnast eller arbetsterapeut, om man redan är medicinare s.a.s., men icke-läkare. 
 
Vi har ju myntat att vi skiter i resultatet, vi skiter i vägen, det är titeln som gör att vi är 
här. Det är flera av oss som säger så. 

 
Men prestige är naturligtvis viktig även för de kliniker som är läkare. Tidigare 
var det så att man var tvungen att ha en doktorsexamen för att kunna få en över-
läkartjänst, och i någon mån lever dessa krav kvar för att man ska kunna nå hög-
re inom den medicinska hierarkin. Det är naturligtvis också så att i Sverige talar 
man lågmält om sina förhoppningar om personlig framgång, och även om de 
finns där hör de inte till det som man talar vitt och brett om, inte om man är 
svensk.  
 

Varför jag påbörjade det här projektet. Jag måste vara dubbelt så bra som en svensk, och 
egentligen fyra gånger så bra eftersom jag också är kvinna, och det är faktiskt sant. Sär-
skilt på en sådan kategori som xxx som är typiskt manlig. Jag har min överläkartjänst, 
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men det räcker inte för mig, jag duger till mer, jag är en bra organisatör, jag vill ha ett 
större ansvar men jag tillåts inte detta eftersom jag är en kvinna och jag är en utlänning, 
och man måste kunna skratta åt det, annars gör det för ont. Förstår du? 

 
Alla tycker att ny kunskap är viktig, många tycker att den är den viktigaste 
aspekten.  
 

Ur samhällets perspektiv så är det nog kunskapen som är det viktigaste. Utifrån det äm-
net jag håller på med xxx, det ligger verkligen i luften att man måste göra någonting åt 
det, och det är kunskap som saknas, och det är det vi producerar här. Kunskapen är vik-
tig för samhället. Sedan är det naturligtvis viktigt att det kommer en ny doktor också, 
det är ju också en kunskapskälla. 

 
Många menar dock att man inte kan räkna med särskilt mycket ny kunskap som 
resultat av en forskarutbildning. Flera av klinikerna ville tona ner betydelsen av 
de egna forskningsresultaten och då hamnar den nye doktorn först.  
 

Avhandlingen skulle jag sätta längst ner. Och kunskapen däremellan, eftersom den blir 
gammal efter ett tag. En ny doktor kan däremot generera ny information. Så det vikti-
gaste skulle jag säga är doktorn, eller personen skulle jag säga. [perspektivtillägg] För 
institutionen så är det viktigt att de får ut… de får betalt för att jag disputerar, och de vill 
förstås ha pengar. Så där… ja, det var ju en jättesvår fråga. Samhället har förhoppnings-
vis en stor nytta av den information som kommer ut med en ny avhandling, om det nu är 
så att det kan leda till nya behandlingsmetoder eller nya läkemedel eller vad det nu kan 
tänkas vara. Så det har naturligtvis samhället nytta av. Men samhället har också nytta av 
välutbildade personer som kan forska fram nya behandlingsmedel och metoder. Institu-
tionen behöver dels pengar, men de har också sitt rykte att tänka på. Både institutionen, 
personen och samhället tjänar på att forskarutbilda personen. Långsiktigt är doktorn vik-
tigast i alla tre perspektiven, ja. Men det är inte själva titeln som är viktig utan att det 
kommer ut en ny person som kan generera ny kunskap.  

 
En ny doktor. Ur alla tre perspektiv. En avhandling är det inte särskilt ofta det blir några 
banbrytande medicinska kunskaper i. Det är väldigt roligt om det händer. Jag ser det 
som att man lär sig ett hantverk. Inte att jag kommer fram till särskilt revolutionerande 
eller upphetsande saker, men jag lär mig ett gediget hantverk, och det är mot grundval 
av det som jag ska gå vidare mot forskningsarbete till gagn för alla de här parterna du 
nämnde.  

 
Låt mig nämna två negativa tankegångar i intervjumaterialet som helhet som 
smyger sig på. 1) Det ligger nära till hands att tro att för vissa kliniker som är 
läkare är en genomgången forskarutbildning först och främst en karriärsans-
trängning snarare än ett nyfikenhetsdrivet kunskapssökande. 2) Man kan få in-
trycket att viss forskarutbildning bedrivs under nästan fabriksmässiga former 
med främsta syfte att stärka en handledares ambitioner. Ingen av dessa saker be-
höver dock vara negativa i sig. Det måste finnas någon drivkraft bakom en per-
sons vilja att ge sig in i ett så stort projekt som en forskarutbildning innebär, och 
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det är också så att huvuddelen av svensk forskning utförs av doktorander som 
befinner sig i forskarutbildning. Det kan helt enkelt vara så att det inte råder 
konsensus om vad en forskarutbildning är till för och motstridiga krav kan 
komma i konflikt med varandra.  

I stora drag är nog de flesta överens om att det handlar om att frambringa ny 
kunskap, nya behandlingsmetoder t.ex., men också ny kunskap i form av nya 
doktorer som kan driva kunskapsökningsprocessen vidare. De flesta tycker ock-
så att det är viktigt att frambringa personer som verkligen förstår vad forskning 
är och hur den bedrivs, personer som själva kan forska framgångsrikt, och per-
soner som kan handleda och undervisa. Den nye medicine doktorn ska man ju 
kunna ha till många olika saker. De flesta är också överens om att i avhandling-
en så manifesteras den nya kunskapen. Där kan man se att den vetenskapliga 
kvaliteten är uppnådd, och den är prövad i flera olika instanser, av peer-review 
förfarandet för att få artiklarna accepterade i de vetenskapliga tidskrifterna, av 
seminariebehandlingarna, av handledarens kompetens och omdöme och av själ-
va disputationsaktens offentliga prövning. Däremot saknas konsensus om vilka 
av dessa aspekter av en forskarutbildning som är viktigast och bör betonas i ut-
bildningen. Ett exempel skulle kunna vara ett uttalande i policydokumentet som: 
Vi på HU bedriver forskarutbildning i första hand för att tillgodose behovet av 
ny kunskap på väsentliga medicinska områden, i andra hand för att tillgodose 
behovet av undervisande personal på hög nivå. Eller tvärtom. En diskussion om 
dessa saker vore under alla omständigheter på sin plats. 

Nu kan man förstås fråga sig om det kan vara så att ingen särskild aspekt är 
viktigast, man kan välja det själv allt efter omständigheterna. Men eftersom 
forskarutbildningen är både lång, dyrbar och krävande för alla inblandade parter 
är det viktigt att man är överens om vilka mål man strävar efter, och hur dessa 
mål bör prioriteras. Vidare kan man fråga sig om det är lämpligt att ha en och 
samma modell för forskarutbildningen oavsett om det är en forskande kliniker 
man vill åstadkomma, eller en undervisande lärare på hög nivå, eller kanske nå-
gon som kan företräda forskarsamhället i administrativa sammanhang. Kanske 
ska vi ha olika forskarutbildningar. 

4.2 Arbetsmarknaden/uppföljning av doktorer 
4.2.1 Karriären efter examen 
För medicinarna verkar det vara vanligt att man fortsätter inom sin tjänst efter 
att man tagit sin doktorsexamen.  
 

Då kommer jag börja arbeta som doktor lite mer än nu. Det sista året har jag mer eller 
mindre jobbat halvtid som doktor och forskat halvtid, så jag kommer jobba som klini-
ker. Men jag kommer fortsätta att forska, inte riktigt i samma, som det är nu är jag an-
svarig för det mesta, planerandet, läsandet och labbandet, men då kommer jag, försöker 
jag få lite mer laborativ hjälp.  
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Inte mycket egentligen. Går tillbaka till kliniken. En tusenlapps lönepåslag, annars ing-
enting.  

 
För preklinikerna är situationen kärvare för en del, och kanske mer glamourös 
för andra. 
 

Nu bli du ju utkastad på gatan efter fyra år. Det är ju ingen som bryr sig om dig. Det är 
ingen som har frågat mig om vad jag ska göra sedan. Ska vi ta hand om dig är det ingen 
som har sagt. Jag har fått en lapp hem att min tjänst upphör i sommar. Jag får väl vara 
föräldraledig. Sedan får jag söka ett jobb, vad vet jag.  
 
Jag var på värvningsmöte på Astra för lite sedan. Det var kul faktiskt! Det blev lite för 
mycket Astra, så jag måste kritisera det givetvis, men samtidigt kändes det som, ja det 
finns ett sug. Inte efter just min kompetens, men efter doktorerat folk. Inom biomedicin 
och –vetenskap. Det kändes roligt faktiskt.  

 
Det är flera som hoppas på en post doc utomlands eller i Sverige även om möj-
ligheterna att stanna inom landet bedöms som små. Några som är adjunkter räk-
nar med att deras tjänster omvandlas till lektorat, men det är inte bara lockande: 
 

Jaaaa, det skjuter jag framför mig. Jag har ju möjlighet att omvandla min tjänst till ett 
lektorat, men det vet jag inte än vad jag vill. Egentligen vill jag fortsätta forska, och jag 
vet att lektoratet innebär bara undervisning i princip med mycket lite tid för forskning, 
så det är inget som lockar jättemycket. /… Att ta ett lektorat är lite för mig att gå tillba-
ka till det jag gjorde innan, jag ser ingen större skillnad på att arbeta som lektor som att 
jobba som adjunkt. Därför lockar det kanske inte jättemycket. Vi hade en jättehäftig 
diskussion för hon [studierektorn] vill ju inte betala för forskning, hon vill ju bara få ut 
undervisning, och det förstår ju jag. Jag förstår ju det också. Hon sa det att du måste ju 
förstå. Hon förstår inte det att varför vill ingen jobba? Varför vill ingen undervisa? Sä-
ger hon då. Det kanske mest är problem för oss som varit lärare innan, det är att ta ett 
steg tillbaks då. För dem som inte har jobbat är det kanske inte samma problem. Det 
finns massor med lektorat ute som man kan söka där man kan få halvtid forskning, så de 
är ute och fiskar. A-stad säger ofta när jag är där att jag ska komma dit, så det är inte så 
att jag tror att det är svårt att få jobb, det tror jag inte.  

 
Möjligheter finns, men de är väldigt ojämnt fördelade: 
 

Det är väl att söka jobb. Här i trakten är väl inte möjligheterna särskilt lysande. Då får 
jag flytta, men jag vet inte hur det ser ut. Här finns inte så mycket företag. För min lön 
får du många från andra länder som springer på stipendier. Du får många asiatiska och 
baltiska forskare för den pengen. Lärare kan jag bli, men för att få en tjänst här på Häl-
souniversitetet så måste man få en tjänst så man kan samla poäng och så. Då måste nå-
gon garantera att de betalar din lön, och det är inte så lätt att få. Jag vet folk som åkt ur 
systemet. Men det är klart att jag kan väl ta ett jobb på en gymnasieskola. Man kan åka 
på post doc, söka stipendier och så, men det är svårt att söka själv, man bör helst ingå i 
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ett sammanhang. Jag kan få mindre pengar som tio tusen, men jag kan inte få miljonan-
slag som kan finansiera min lön, det kan jag inte få.  
 
Jaa, det finns ett antal olika val jag kan göra. Antingen kan jag försöka stanna kvar här 
om jag skulle vilja det, och ta på mig mer och mer undervisning och ägna mig åt det, el-
ler så kan jag åka iväg på en post doc, eller så kan jag söka mig ut i industrin.  

 
När jag frågade vad som görs på institutionen för att underlätta den nybakade 
doktorns karriär är svaren genomgående negativa. Det görs inte mycket, oftast 
ingenting alls, säger man: 
 

Jadu. Vår institution är kanske inte så där jättebra på det. Det pratas mycket om att ta 
tillvara på våra resurser och så där, men det görs liksom ingenting. Det är ingen som 
kommer och tycker att Åh du är så duktig på att undervisa, dig vill vi har kvar. Jag vet 
andra som upplever samma sak, när det står där vid disputationen så är det tack och 
adjö. Man upplevs mest som någonting jobbigt som kostar pengar under fyra år.   
 
Inte ett skvatt! Om du inte är backad, plockad av en väl erfaren handledare med gott 
kontaktnät som har bestämt sig för att satsa. Det vill säga grabbarna!  

 

4.3 Sammanfattning 
Vad gäller genomströmning ligger HU bra till vilket vi kan konstatera i Årsre-
dovisning 2002. I sammanhanget är det också intressant att titta på kostnaderna 
för en forskarutbildning. Sven-Erik Karlssons rapport innehåller mycket intres-
sant information. Till exempel kan man se att både lokalkostnaderna och hand-
ledarkostnader är betydligt högre för doktorander i medicinsk cellbiologi än för 
doktorander i pediatrik. Ändå hamnar doktorander i medicinsk cellbiologi och 
pediatrik på en tämligen likartad kostnadsnivå. Det är främst de pediatriska dok-
torandernas högre löner, samt de kostnader som döljer sig under ”Övriga drifts-
kostnader” under ”Gemensamma kostnader”, dvs. ALF-medel och LUS-veckor 
som får denna effekt. 

Det verkar ofta vara slumpen som avgör att doktoranderna hamnar på den 
forskarutbildning som de gör. Alla de 20 doktoranderna är övertygade om att de 
ska fullfölja sin forskarutbildning, och det som sinkar verksamheten är tidsbrist 
orsakad av logistiska skäl.  

Frågan om vad en forskarutbildning egentligen är gav upphov till långa dis-
kussioner som är svåra att sammanfatta. I korthet värderas såväl ny kunskap som 
nya medicine doktorer högt, och att avgöra vilken aspekt av en forskarutbildning 
som är viktigast är delvis beroende av vilket perspektiv man anlägger, om man 
ser till samhällsvinsterna, utbildningsanordnarens vinster eller de rent privata 
vinsterna. När det gäller karriären verkar de kliniskt verksamma läkarna ha det 
enklast och tryggast ordnat. Naturvetarna har en jämförelsevis kärvare arbets-
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marknad. Ingen rapporterade att det förekommer någon som helst karriärplane-
ring från institutionens eller universitetets sida, vilket i samband med insikterna 
om hur kostsamt och besvärligt det är att ”framställa” en ny doktor ter sig lite 
märkligt. De möjligheter som finns är också mycket olika. Klinikerna kan i all-
mänhet återgå till sin tidigare verksamhet, hoppas på ett lönepåslag och bättre 
framtida möjligheter. Naturvetarna som t.ex. cellbiologerna kan hoppas på an-
tingen en fortsatt forskarkarriär som post doc eller att de kan söka sig till läke-
medelsindustrin. I vissa discipliner är det lätt att få lektorat, i andra är möjlighe-
terna till ett lektorat i den närmaste framtiden bara möjligt om någon äldre kol-
lega dör.  
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5 MÅLUPPFYLLELSE 

Här kommer jag att diskutera olika starka och svaga sidor hos forskarutbildning-
en vid HU. Jag ger också några exempel på framgångsrika åtgärder. 

5.1 Sammanfattande analys av forskarutbildningen 
Vid Hälsouniversitetet bedrivs en omfattande forskarutbildning inom en rad om-
råden med mycket stora disciplinära skillnader. Det råder också stora skillnader i 
förutsättningar. Låt mig ge tre exempel.  

Det finns rent naturvetenskapliga forskarutbildningar, t.ex. i cellbiologi eller 
farmakologi, där jämförelsevis unga doktorander kan rekryteras, och där den 
unga doktoranden hamnar i redan pågående och (jämförelsevis) välfinansierade 
projekt, och hon kan därför jämförelsevis lätt skolas in i den vetenskapliga kul-
turen och doktoranden har goda möjligheter att fokusera sin utbildning och sin 
forskning.  

Det finns också rent samhällsvetenskapliga forskarutbildningar som sociologi 
eller statistik där unga doktorander kan rekryteras. Den unga doktoranden enga-
geras jämförelsevis oftare i egna mindre projekt. Doktoranden tas dock om hand 
av institutionen och skolas in i den vetenskapliga miljön på ett framgångsrikt 
sätt och kan fokusera sin utbildning och sin forskning.  

Det finns forskarutbildningar som riktar sig mot något äldre doktorander, sär-
skilt läkare som har gjort sin AT-tjänstgöring och som håller på med sin ST-
tjänstgöring. Dessa personer har lång utbildning bakom sig, delar sin forskarut-
bildningstid med arbete på kliniken vilket också innebär jourtjänstgöring. Dessa 
doktorander vistas oftare i miljöer med mindre förståelse för forskningens vill-
kor och har jämförelsevis svårare att fokusera sin utbildning och sin forskning. 
Eftersom de är äldre har de också i högre utsträckning hunnit bilda familj och 
har dessutom hunnit binda upp sig ekonomiskt med huslån och annat. 

Dessa tre exempel visar att forskarutbildningen vid HU skiljer sig när det 
gäller forskningens inomvetenskapliga förutsättningar på det sättet att en del 
forskarutbildning sker i grupp i stora projekt med mycket pengar, annan forskar-
utbildning sker mer individuellt och kanske med en något kärvare finansiering, 
det finns också sådana utomvetenskapliga skillnader som att en del doktorander 
helhjärtat kan ägna sig åt sin forskarutbildning medan andra slits mellan flera 
olika parallellt gående verksamheter som forskarutbildning, ST-tjänstgöring, och 
jourpass på kliniken.  
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Dessa tre exempel här ovan kan kompletteras och varieras: undervisande 
vårdlärare och sjuksköterskor som också genomgår forskarutbildning, civilin-
genjörer som arbetar kliniskt med medicinsk teknik och som samtidigt genom-
går forskarutbildning, och forskarstuderande från fjärran länder som går på sti-
pendier är ytterligare exempel på sådana olikheter i villkoren som råder inom 
HU:s olika forskarutbildningar.  

Det är enkelt att konstatera att förutsättningarna är väldigt olika för olika dok-
torander vid HU, och i dessa avseenden är forskarutbildningen vid HU betydligt 
mer heterogen än forskarutbildningarna vid LiTH och vid filosofiska fakulteten.  

 
Forskarutbildningen vid HU bedrivs ändå som jag kan bedöma det med goda 
resultat både avseende genomströmning, kostnadseffektivitet och vetenskapliga 
resultat. Fakulteten genom FOD lägger ner ett betydande engagemang med syfte 
att förbättra forskarutbildningen. Den mångfald som finns vid HU kan vara, och 
är också, en styrka, särskilt i tvärvetenskapliga sammanhang. Det är emellertid 
inte enkelt att styra en så mångfacetterad och skiftande verksamhet utan att 
orättvisor uppstår. En ökad samordning och en ökad enhetlighet av forskarut-
bildningarna framstår som önskvärd.  

Genomströmningen är god, och förutsättningarna för att målen ska uppnås är 
goda. De ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika områden, och fi-
nansieringsmodellerna är inte alltid optimerade för att bedriva bra forskarutbild-
ning, men detta är snarast ett nationellt problem än resultatet av den lokala fors-
karutbildningspolitiken. Det är också rimligt att anta att många handledare, som 
egentligen inte är föremål för denna undersökning, har ständiga bekymmer med 
att finansiera sina doktorander.  

Den forskningsförberedande forskarskolan är ett exempel på åtgärd som har 
positiv effekt både avseende rekrytering, effektivitet och skolning i tvärveten-
skapligt tänkande. Å ena sidan uppfattas utbudet av forskarutbildningskurser 
varken som väldigt brett eller särskilt djupt, men å andra sidan är möjligheterna 
att gå kurser på andra orter goda.  

Doktoranderna är i jämförelse med sina kollegor vid LiTH och filosofiska fa-
kulteten trångbodda och har en sämre infrastruktur i termer av datorer, nätupp-
koppling, telefoner, egen arbetsplats och annat.  

Jämställdheten är god, t.ex. genom att antalet kvinnor som är doktorander är 
lika många eller fler än männen vid de flesta institutioner. Längre upp i hierarki-
erna dominerar fortfarande männen, och det är särskilt tydligt i ett internationellt 
perspektiv.  

Den vetenskapliga informationsförsörjningen är god och informationskompe-
tensen är också god. De individuella studieplanerna finns, är kända och är i drift, 
men attityden till dem kan förbättras.  

Handledningen verkar i det stora hela fungera tillfredsställande, och HU an-
ordnar sedan flera år en obligatorisk handledarutbildning för dem som vill bli 
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docenter, vilket är ett annat exempel på en positiv åtgärd. Karriärplanering för 
doktoranderna lyser med sin frånvaro.  

Följande citat sammanfattar avslutningsvis en del av de synpunkter som jag 
försökt lyfta fram ovan: 
 

Det är lite synd att det är så olika villkor mellan de olika fakulteterna. Det är ju ändå 
fråga om samma universitet. Att institutionerna kan diktera villkoren, det känns väldigt 
orättvist, tycker jag. Man skulle vilja ha ett lite mera centralstyrt avtal som gäller för 
alla. Nu har ju inte vi det sämst, det vet jag ju om, fil fak har det ännu sämre. Men att 
det kan skilja så mycket i ingångslön för en doktorand på med fak och tek fak eller på 
olika institutioner. Läkarna får ju mera, och det är ju för att de vill locka läkarna, annars 
får de inga till grundforskningen. Det kan man ju förstå också, de är vana vid en viss lön 
och har anpassat sig till det, och då är det inte så himla lätt att gå ner till 12500. En an-
nan grej är att man inte får någon information om vad som gäller. Det är ett problem. 
När man antas som doktorand, förmodligen är det ingen som vet vems ansvar det är. 
Om det är handledarens eller institutionens eller vems det nu är. Det är snårigt att ta 
reda på alla villkor som gäller. Man får ägna mycket tid på att ta reda på och luska ut, 
jaha vad är det nu som gäller med semester och försäkringar, föräldraledighet. Bara när 
man ska hämta ut ett enkelt traktamente liksom, man får slita som ett djur för att få veta 
vilka villkor som gäller och… ja, man har ju den här doktorandhandboken, men där står 
inte allting. Det är mycket som är outtalat, som man förväntas veta, som man via någon 
annan doktorand råkar höra att han gjorde si eller hon gjorde så, och jaha, har jag rätt att 
få doktorandtjänst nu, jaså minsann! Det är ingen som talat om för mig. Man förväntas 
ta reda på mycket praktiska saker själv. Jag vet inte om det är så för alla anställda på 
universitetet, men man har liksom inte den här hjälpen i vardagen, för det är rätt så var-
dagsaktiga saker. Vem ska jag vända mig till när jag ska sjukskriva mig, t.ex., det vet 
inte jag. De anordnar ju vissa dagar för nyanställda där man får veta hur… ja det är ju 
mera…  jag har inte varit på någon sådan.   
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6 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

I det följande kommer en rad förslag på åtgärder. Förslagen följer i stort samma 
ordning som rapporten i övrigt även om vissa undantag förekommer. 
 
Doktorandernas kunskaper om HU:s organisation är bristfällig. Det finns flera 
orsaker till detta. Doktoranderna är t.ex. måttligt intresserade, och det är svårt att 
göra något åt det. HU:s organisation är svår att tränga in i och förstå. Att åstad-
komma en begriplig och tillgänglig organisationsbeskrivning är en pedagogisk 
uppgift av rang. Om en regelbundet uppdaterad organisationsbeskrivning kan 
läggas på HU:s hemsida vore det till mycket stor hjälp för doktoranderna när de 
av olika skäl behöver veta hur någonting är organiserat, vem som bestämmer, 
vem man ska fråga, osv. 

Forskningskoordinatorernas existens behöver tydliggöras. Det föreligger för-
slag på att lägga länkar till forskarutbildningskoordinatorernas e-postadresser i 
doktorandhandboken, och det är mycket bra. Koordinatorerna bör uppfattas som 
fristående och neutrala. Detta är inte förenligt med alla slags uppdrag. 

Alltför skriande finansiella orättvisor mellan doktorander bör förebyggas och 
motverkas. 

Den individuella studieplanen har onödigt dåligt rykte. Den kan dessutom 
byggas ut och kopplas till ett regelverk som hanterar saker som tidsåtgång, tids-
fördelning, föräldra- och sjukledighet, semester, undervisningsskyldighet, kli-
niktjänstgöring, jour, tillgång till datorer och Internetuppkoppling, m.m. Detta är 
i synnerhet viktigt för kliniskt verksamma doktorander som samtidigt har rela-
tioner till universitetet, landstinget och externa forskningsfinansiärer. 

Rekryteringen bör ses över. Många doktorander rekryteras på subjektiva 
grunder, och det kan ofta finnas möjliga doktorander med bättre meriter. En 
ökad genomskinlighet ger också större rättvisa vid antagningen. 

Klinikernas arbetssituation är ofta besvärlig såväl materiellt, socialt som ve-
tenskapligt. Det sista handlar om att de ofta är ensamma, har lojalitetskonflikter, 
saknar vetenskaplig miljö och får svårt att fokusera på de vetenskapliga uppgif-
terna. 

Regeringens intention med 1998 års forskarutbildningsreform var bl.a. att i 
ökad utsträckning skapa tryggare förutsättningar för doktorander i forskarutbild-
ning. HU bör fortsatt verka för att dessa intentioner förverkligas, och motverka 
att de kringgås. 
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Sociala evenemang är viktiga men har hamnat i skymundan. Delvis är detta 
en generationsfråga. HU bör medverka till att yngre medarbetare får ett större 
inflytande på denna typ av verksamhet. 

Den studiesociala situationen bör ses över, och det gäller saker som dubbla lo-
jaliteter, och många aktörer med motstridiga intressen utgör potentiella pro-
blemkällor. 

Jämställdhetsfrågorna kanske i någon mån reglerar sig själva med de kom-
mande pensionsavgångarna. Avseende mångfaldsfrågor kan det finnas stora 
problem med i ett etniskt perspektiv tvivelaktiga förhållanden, och dessa saker 
bör utredas ytterligare. 

Infrastrukturen bör ses över. En fungerande datortillgång torde innebära små 
kostnader i sammanhanget. 

Ett något bredare kursutbud vore önskvärt. Kanske också ett något utökat an-
tal obligatoriska forskarutbildningskurspoäng. Det skulle också kunna gynna de 
tvärvetenskapliga insikterna. Kurser i ledarskap och projektledning är önskvär-
da. 

Seminarierna bör fortlöpande underhållas. Seminariet är som ett bildäck. Det 
slits ut, förlorar karaktär och tappar till sist greppet om doktorandens intresse. 

Den tvärvetenskapliga profilen bör lyftas fram ytterligare. 
Kontakterna med omvärlden, ”tredje uppgiften”, kontakterna med andra uni-

versitet och med andra länder bör gynnas mera. 
Kursutvärderingsverksamheten bör ses över. 
En diskussion om vad forskarutbildningen vid HU har som främsta mål bör 

initieras. 
En karriärdiskussion och –uppföljning vore önskvärd. 
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7 SLUTORD FRÅN UTREDAREN 

Det har varit synnerligen stimulerande att få undersöka hur forskarutbildningen 
vid HU bedrivs! Jag är naturligtvis kritisk på en del punkter, men det uppfattar 
jag som mitt uppdrag att vara. Min huvudsakliga uppfattning av hur forskarut-
bildningen bedrivs vid HU är emellertid mycket positiv. Att bedriva forskarut-
bildning inom det medicinska vetenskapsområdet är en oerhört komplex, sofisti-
kerad och sammansatt uppgift. Trots de svårigheter som föreligger att hålla ihop 
alla de spretande forskningsinriktningarna lyckas HU rekrytera ett stort antal 
doktorander varje år och ett stort antal färdiga medicine doktorer examineras. 
Den vetenskapliga kvaliteten är som jag uppfattar det av högsta klass, och de 
färdiga doktorernas framtid är nästan alltid gynnsam även om det någon gång 
kan föreligga initiala svårigheter.  

De uppfattningar som kommer till uttryck i denna rapport härrör främst från 
doktorandernas syn på hur forskarutbildningen vid HU bedrivs, men också från 
olika officiella dokument. I en kommande undersökning ska handledarnas syn 
på hur forskarutbildningen bedrivs lyftas fram. Redan nu törs jag säga att upp-
fattningarna kommer att skilja sig åt på en del punkter, t.ex. avseende synen på 
finansieringen av forskarutbildningen och avseende frågor som rör relationen 
mellan handledare och doktorand. Min övertygelse är att de olika synvinklarna 
kompletterar, nyanserar och fördjupar bilden av forskarutbildningen vid HU, 
och denna och nästa rapport kommer förhoppningsvis utgöra en del av det be-
slutsunderlag som möjliggör utvecklingen av en redan framgångsrik verksam-
het! 

Jag vill här passa på att tacka referensgruppens ledamöter: Paul Enthoven, 
Håkan Hult, Görel Kjellman, Curt Petersson, Anette Philipsson, Birgitta Ras-
musson, Inger Sandström, Johan Söderholm Dabrosin, Mitra Unosson, Karin 
Wikblad, Karin Öllinger, och naturligtvis Inger Rosdahl som var FOD:s ordfö-
rande när undersökningen sattes igång. Jag vill också tacka Margaretha Birgers-
son som tog fram alla Ladokutskrifter. 

Allra sist, men faktiskt mest, vill jag tacka alla de 20 doktorander som givit 
mig av sin dyrbara tid. Våra samtal var alla utan undantag oerhört intressanta, 
engagerande och givande för mig, och jag hoppas att dessa samtal också i någon 
mån varit givande för er doktorander! Det är ett utsökt privilegium att under 
ordnade former i lugn och ro tala initierat om en komplex tillvaros enskildheter 
med intelligenta och engagerade människor. Tack ska ni ha allesamman! 
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8 INFORMANTERNAS KOMMENTARER 

8.1 Vad tycker du om intervjun? 
Som den allra sista frågan undrade jag vad informanterna tyckte om själva inter-
vjun. Svaren är övervägande positiva, även om en del kritiska synpunkter kom-
mer fram. 
 
Den var bra!  
 
Den var jättebra! Jag är glad att jag kunde 
besvara så mycket, jag trodde skulle vara 
väldigt svårt att besvara alla frågor.  
 
Den var trevlig. Det var några frågor som 
var lite svårare att förstå sig på.  
 
Det har ju varit… en del frågor är ju kan-
ske sådant, som jag inte har tänkt på sådär 
mycket, och det är väl mer, det belyser väl 
mer hur… lite vid sidan av som jag kan 
känna att våran enhet är, eller att jag är, att 
jag inte har någon stark anknytning till 
universitetsdelen, utan man paddlar på lite 
grann där i den här lilla dammen.  
 
Det känns bra tycker jag! Det har varit 
intressanta saker. Jag vet inte vad jag för-
väntade mig riktigt, jag vet att när du ring-
de första gången hade jag nog tänkt mig att 
det skulle vara något mer konkret, organi-
satoriskt och min första tanke då var att där 
har inte jag något att erbjuda, och det har ja 
inte heller. Men sedan när jag tittade på 
vad du hade gjort tidigare och introduk-
tionsbrevet så tyckte jag att det kunde vara 
intressant.  
 
Det är alltid trevligt att prata! Nej, jag 
tycker att du haft relevanta frågor, tycker 

jag. Sådant här diskuteras väldigt mycket. 
Alla doktorander har det inte, men jag har 
fått väldigt stor insyn i hur den här institu-
tionen fungerar, och man blir mörkrädd. 
Bara det här att jag säger att jag vill vara 
kvar i universitetsvärlden… Många flyr ju 
alltså. Det har ju att göra med stället. Jag 
kan berätta mer om du stänger av bandspe-
laren.  
 
Hahaha, ja, jag vet ju inte riktigt. Man vill 
ju vara anonym.  
 
I början var jag lite osäker och det började 
kanske lite fel att jag hade en negativ syn 
på det administrativa, och jag vet inte hur 
mycket det kommer att lysa igenom att jag 
var negativ i början där. Jag känner mig 
inte helt utlämnad eller att jag bjudit på 
mig själv för mycket, det har jag inte gjort 
vilket jag var lite rädd för när du introduce-
rade intervjun. Jag trodde du skulle vara 
lite mer närgången. Och jag trodde säga 
emot mer.  
 
Jag saknar deskriptiva bakgrundsfrågor 
egentligen, vissa frågor är inte strikt defi-
nierade. Saknar kanske några mer specifika 
frågor om våran värld, alltså inte den kli-
niska världen utan medicinsk fakultet med 
sin stora stipendiatgrå träsk, s.a.s. Men det 
är möjligt att du plockar dem deskriptivt, 
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det vet jag inte, för tar man bara de som 
redan finns i systemet så får du bara mel-
lanbitarna, och du beskriver ju inte verk-
ligheten utifrån fakulteten så. En deskriptiv 
bakgrund är inte fel, men det är möjligt att 
du plockar den ur Ladok eller så. Sedan är 
ju frågan om det som står i Ladok är sant.  
 
Jag tycker att de frågor som har tagits upp 
är viktiga frågor! Just för att få fram vad 
man skulle kunna förbättra för doktoran-
derna. Jag kan inte komma på att du missat 
något. Jag har funderat mycket över de här 
sakerna periodvis.  
 
Jag tycker att den har varit bra! Det var 
inte så svåra frågor som jag trodde.  
 
Min spontana reaktion är att går det att 
använda verkligen. Det känns som att, men 
ja, det kanske man kan. Men det är mycket 
det att bara snacka runt lite, det är just inga 
hårda frågor om du förstår vad jag menar, 
och det är någonting som jag är väldigt 
ovan vid som forskningsmetod. Vi har ju 
pratat lite om kvalitativa forskningsmeto-
der och javisst, men du har ju täckt in väl-
digt många områden, det har du ju.  
 
Tycker att den var jättebra och intressant! 
Eftersom du nu gav mig chansen att säga 
vad jag själv tycker och jag knappt kunde 
komma på något så tycker jag nog att frå-
gorna var väldigt bra och tog upp det mes-
ta, och jag tycker det är kanonbra att fors-
karutbildningen utvärderas på det här viset, 
för det behövs absolut! Forskarutbildning-
en är så otroligt heterogen, så det finns ju 
inte en utbildningsplan som är den andra 
lik. En del har ju inte ens utbildningsplaner 
efter vad jag förstår, alltså det finns ju så 

mycket att jobba med för att förbättra, så 
jag tycker det är jätteviktigt!  
 
Nej, det var rimligt. Tycker jag. För min 
egen del skulle jag verkligen vilja se de här 
föreskrifterna som statsmakterna har gett 
att de verkligen implementeras!  
 
Det är svåra frågor helt klart, som man 
skulle vilja fundera på lite mer. Just den 
här fråga som du grävde ner dig i. Annars 
var det väl tydliga frågor. Glömt någonting 
vet jag inte. Vi pratade inte så mycket om 
den här finansiella situationen. Jag tycker 
det är många doktorander som säger att det 
tar mycket tid och som hela tiden får höra 
att det finns inga pengar, du kan inte åka 
dit, och vi får se om du får åka dit. Det är 
hemskt skönt att ha fått slippa det. Ska man 
klara av forskarutbildningen på fyra år så 
krävs det tid och pengar! Och kunniga 
handledare!  
 
Jag tycker det var bra! Jag har pratat allde-
les för mycket, men jag tycker det är vik-
tigt att vissa saker komer fram. Det är för 
mycket skönmålning. Jag ballar ur lätt, så 
det är bra att du styrt. Mycket relevanta 
frågor. Men det beror mycket på hur man 
får folk att öppna sig. Jag försöker hålla 
koll på hela läget. Mycket är ju hur folk 
uppfattar saker. Många har ju bara koll på 
sig själva. Jag är ju också nyfiken. Det är 
mycket yta, det är det ju. Den riktiga driv-
kraften är det kanske inte så många som 
fattar i vissa lägen. Hela akademien är ju 
stora egon. Just i medicinarläget kan det ta 
konstiga uttryck.  
 
Det var spännande, man får tycka till och 
så. 
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