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Sammanfattning av rapporten 
 
Denna rapport bygger på analys av 15 genomförda intervjuer med handle-
dare vid Hälsouniversitetet. Rapporten bör ses som ett led i en ständigt på-
gående uppföljning och utveckling av forskarutbildningen vid HU. Under-
sökningen som ligger till grund för rapporten utfördes hösten 2003. Året 
innan, hösten 2002, utfördes en liknande undersökning då 20 doktorander 
intervjuades. Detta utmynnade i rapporten Hälsouniversitetets doktorander 
om forskarutbildningen. 

Ett genomgående intryck i båda undersökningarna är att forskarutbild-
ningen som helhet vid HU håller hög kvalitet, att den kunskapsmässiga 
standarden håller samma höga kvalitet, och detta gäller såväl vid nationella 
som internationella jämförelser.  

Forskarutbildningen vid HU är betydligt mer heterogen jämförd med-
forskarutbildningen vid LiTH och filosofiska fakulteten. Situationen skiljer 
sig betydligt mellan kliniker och prekliniker, mellan heltids- och deltids-
doktorander, mellan doktorander som är samhällsvetare, beteendevetare, 
statistiker, medicinska tekniker, vård- och omsorgsforskare, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, naturvetare eller sjuksköterskor. Skillnaderna handlar inte 
bara om vetenskapsområden utan handlar också om syn på metodologi och 
forskarutbildningens uppbyggnad, om publicerings- och meriteringstradi-
tioner och om framtida karriärvägar. 

Ekonomin verkar i denna senaste undersökning vara under kontroll. Re-
kryteringsvägarna rapporteras i huvudsak vara ”traditionella”. Studenterna 
söker upp handledarna och antas efter någon slags prövning. Trivseln är 
god. Jämställdheten är under förvandling. Kvinnodominansen ökar stadigt 
på de allra flesta områden. Många doktorander från andra länder är aktiva i 
forskarutbildningen.  

Antalet doktorander per handledare är jämförelsevis lågt. Det förekom-
mer vid HU en distinktion mellan ”registrerade” och ”icke-registrerade” 
doktorander som inte används vid LiTH och filosofiska fakulteten. 1998 års 
forskarutbildningsreform anses av många inte passa förhållandena vid en 
medicinsk fakultet. Samarbetet med andra ämnen, institutioner, med uni-
versitet, nationellt och internationellt, med företag, myndigheter och andra 
organisationer är jämförelsevis begränsat. 
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1 INLEDNING 

1.1 Högskoleverkets granskningar 
Sedan 2001 bedriver Högskoleverket (HSV) utvärderingar av all universi-
tets- och högskoleutbildning på både grund- och forskarutbildningsnivå. 
Ambitionen är att alla utbildningsprogram ska granskas vart sjätte år. År 
2005 kommer HU att besökas av en utvärderingsgrupp från HSV med av-
sikt att granska forskarutbildningen vid just Hälsouniversitetet vid Linkö-
pings 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 därför en 
uppläggning som är anpassad till HSV:s utvärderingsmodell. 

1.2 Återkommande kvalitetsgranskningar vid Linkö-
pings universitet 

All utbildning inom Linköpings universitet genomgår återkommande 
granskningar av verksamheten i syfte att höja kvaliteten. Forskarutbild-
ningen vid Linköpings tekniska högskola (LiTH) och vid den Filosofiska 
fakulteten har också undersökts av samma utredare som gjort denna rap-
port.  

Nu har alltså turen kommit till forskarutbildningen vid Hälsouniversitetet 
(HU). En första rapport, Hälsouniversitetets doktorander om forskarut-
bildningen. En undersökning vid Linköpings universitet, presenterades i 
juni 2004. Det huvudsakliga intrycket som denna rapport förmedlar är att 
forskarutbildningen håller hög internationell kvalitet, och att inga allvarliga 
strukturellt relaterade handledarproblem kan rapporteras.  

I denna andra undersökning presenteras hur forskarutbildningen ter sig 
ur ett handledarperspektiv. 15 handledare har intervjuats och resultatet re-
dovisas här nedan. Dåvarande dekanus Rolf Andersson skrev följande i ett 
brev till de berörda i dessa undersökningar: 
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Undersökning av forskarutbildningen vid vid Hälsouniversitetet 
Hälsouniversitetets fakultetsnämnd (HUF) har delegerat till Forsknings och do-
centurkommittén (FOD) att verka för hög kvalitet i forskarutbildningen. FOD har 
nu initierar 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 hand-
ledarrollen och steg 3 omfattar en kartläggning av rekrytering, examination och 
arbetsmarknad. Till detta kommer en beskrivning av organisation, finansiering, in-
tegration och samarbetsformer inom forskarutbildningen att göras. Arbetet kom-
mer att ske enligt en liknande modell som tidigare använts vid Linköpings Tek-
niska högskola och på filosofiska fakulteten, men med särskild hänsyn tagen till 
de anvisningar som givits för HU’s självärdering inför Högskoleverkets utvärde-
ring 2005-2006. 
 
Vicerektor Håkan Hult och fil dr Jan Perselli har av FOD fått uppdraget att påbör-
ja steg 1 av utredningen. Perselli har gjort tre tidigare undersökningar om forskar-
utbildningen vid LiTH, och fil fak och har skaffat sig goda erfarenheter om de ak-
tuella frågeställningarna.  
 
Uppdraget skall ske i samverkan med en referensgrupp vid HU bestående av 
FOD’s ordf Inger Rosdahl, de sex forskarutbildningskoordinatorerna vid institu-
tionerna, en studentrepresentant och FOD’s sekreterare Anette Philipsson. Studien 
för steg 1 beräknas ta ca 6 månader med start under november 2002. Både dokto-
rander, handledare och institutionernas forskarutbildningskoordinatorer kommer 
att intervjuas.  
 
Jan Perselli kommer att distribuera ett brev med information till dem som förvän-
tas delta i studien.  Därefter avtalas en tid för intervjuer som kommer att genomfö-
ras både individuellt och i grupp.  
 
Undersökningen ska generera en rapport som ska kunna användas som underlag 
för framtida beslut avseende den forskarutbildningspolicy som HU beslutar sig 
för.  

 
Rolf Andersson 
Dekanus 

1.3 Undersökningens uppläggning 
Undersökningen initierades alltså av FOD, forsknings- och docenturkom-
mittén. En referensgrupp tillsattes och undertecknad engagerades ännu en 
gång som utredningsman. Uppläggningen beslutades vara ungefär den-
samma som i den strax föregående undersökningen av doktoranderna. De 
främsta skillnaderna var att denna gång lämnade FOD förslag på vilka 
handledare som skulle intervjuas, och de intervjuades namn nämns i under-
sökningen, dock är inga enskilda citat kopplade till de intervjuades namn. 
 



Inledning 

 
 
 

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

 

7 

Rapporten bygger huvudsakligen på 15 intervjuer med handledare vid Häl-
souniversitetet vid Linköpings universitet och på offentlig dokumentation. 
Handledarna är utvalda för att på bästa sätt kunna ge en representativ bild 
av hur forskarutbildningen vid HU bedrivs. 
 
1.3.1 Sätt att intervjua och annan metoddiskussion 
Ett frågeformulär, eller en frågeguide, på ca 80 frågor som referensgruppen 
ansåg vara angelägna, konstruerades. Detta innebär att intervjuerna blev 
strukturerade, men frågorna organiserades så att de på ett naturligt sätt följ-
de på varandra, och intervjuerna antog därför karaktären av ordnade samtal. 
Bandspelare användes. Den typiska intervjun tog 90 minuter. Ingen intervju 
varade längre än tre timmar och ingen intervju var kortare än en timme. 
Alla intervjuer har transkriberats av mig, och de samlade intervjuutskrifter-
na utgör ca 150 A-4 sidor med normalt teckensnitt. Transkriberingen har 
utförts så att talspråk har omvandlats till skriftspråk. Oftast har talspråksty-
piska omtagningar reducerats, och ordomkastningar och meningsbyggnads-
fel har justerats till korrekt(are) svenska. I en del citat har jag infört förtyd-
liganden inom [hakparenteser]. Intervjuerna ägde rum mellan juni och sep-
tember 2003. 
 
1.3.2 Språkbruk 
I det följande talar jag ofta i termer av ”några”, ”flera”, ”många” handleda-
re. 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 handledare framför en uppfattning eller om femton gör det. Citaten 
kortar jag genom att ange uteslutna partier med /…/. Uteslutningar beror på 
att hela eller delar av citaten saknar relevans för undersökningen. 
 
1.3.3 Etiska avvägningar 
FOD anser att alla tillfrågade handledare i denna undersökning både kan 
och bör ge uttryck för sina åsikter om forskarutbildningen.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

HSV kommer att granska och analysera de institutionella ramar inom vilka 
forskarutbildningen vid Hälsouniversitetet verkar. Det är dels fråga om en 
ren organisatorisk granskning, men HSV intresserar sig också för hur orga-
nisationen upplevs av dem den gäller. Av intresse för denna undersökning 
är alltså hur handledarna uppfattar den organisation som de verkar i. Häl-
souniversitetet är en fakultet inom Linköpings universitet. Här finns utbild-
ningar för arbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg samt medi-
cinsk naturvetenskaplig utbildning i medicinsk biologi. Hälsouniversitetet 
finns i Linköping och Norrköping. Några grundfakta (040828): 

• Ca 2500 studenter i grundutbildning varav ca 500 studenter i Norr-
köping  

• 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 
forskningskvalitet, god forskningsetik, god forskningsmiljö och hög kvali-
tet i forskarutbildningen. FOD skall också verka för att det finns ett nära 
samband mellan forskning, utbildning, hälso- och sjukvård samt främja det 
internationella forskningsutbytet och förståelsen för andra länder. FOD be-
reder allmänna ärenden som berör forskning och forskarutbildning och som 
skall behandlas av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd. FOD handhar bl a 
följande områden: - Forskarutbildning - Oavlönad docentur - Forskarut-
bildningsämnen - Forskarutbildningskurser. Doktoranderna har givetvis 
studentfackliga intressen i FOD, och dessa företräds inom ramen för stu-
dentkåren Consensus. 

2.2 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 strategidoku-
ment, 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 forskarutbildningen kan vi bl.a. läsa följande: 
 

En målsättning för Hälsouniversitetet är att bedriva högklassig grundvetenskaplig 
och klinisk forskning. Särskild tonvikt läggs vid tvärvetenskaplig och fakultetsö-
vergripande 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 do-
minerande inslaget i samverkansuppgiften. För utbildningarnas kvalitet har Häl-
souniversitetet också samarbete med kommuner i Östergötlands län. /…/ Inom 
den offentliga sektorn sker ett utbildningssamarbete med kriminalvård och polis 

                                           
1 www.hu.liu.se/univers_verksamhetsplan.pdf?node=48770 (040907) 
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/…/ Samarbete med näringslivet finns framförallt inom det medicintekniska om-
rådet och med läkemedelsindustrin. 

 
Vidare berörs det internationella samarbetet, publika föreläsningar och spe-
ciella riktade satsningar mot skolorna i syfte att rekrytera nya studenter. 
Linköpings universitet skriver i årsredovisningen, kapitel 6, mer utförligt 
om samverkansuppgiften, och detta kapitel kan hämtas på nätet under föl-
jande adress:  
 
http://www.liu.se/basfakta/info/2003/Kapitel_6.pdf (040828) 

2.3 Handledarna om utbildningens organisation 
Ett par olika faktorer kännetecknar och påverkar organisationen av utbild-
ningen. De flesta, men inte alla, av handledarna menar att antagningen av 
doktorander och uppläggningen av forskarutbildningen är ”traditionell”.  
 

Den är organiserad på det traditionellt sett ganska oorganiserade sättet, kan man 
väl säga. Doktorander antas genom att doktoranderna träffar en handledare och att 
en handledare träffa doktoranderna. Tycke uppstår. Sedan är det formellt institu-
tionen som antar doktoranden. Sedan sker själva forskarutbildningen på ett tradi-
tionellt sätt, nära en lärling-handledare/mästaretradition.  
  
Det finns ju en gammal tradition inom medicinsk fakultet att ha mycket av-
handlingsarbete och lite kurser.  

 
Alla handledare tar upp det faktum att forskarutbildningen har olika förut-
sättningar för dem som är kliniker och dem som är ”heltidsdoktorander”. 
Det är ett allmänt erkänt problem att forskarutbildningen inom hälso- och 
sjukvården involverar två skilda kulturer med skilda uppdrag som inte säl-
lan kommer i konflikt. Landstinget bedriver först och främst sjukvård. Uni-
versitetet bedriver utbildning och forskning. Sjukvårdsutbildning har vis-
serligen alltid skett inom ramen för landstingens verksamhet, men de sär-
skilda krav på effektivitet och ekonomisk medvetenhet som kännetecknar 
landstingets verksamhet i dag passar inte alltid ihop med den nyfikenhets-
relaterade verksamheten vid ett universitet. Ett annat problem som växer är 
att det är svårt att rekrytera läkare till forskarutbildning. En anledning kan 
vara att de unga läkarna saknar incitament att genomgå ännu en lång och 
krävande utbildning med dålig eller rentav negativ avkastning ekonomiskt 
sett. På sikt för detta med sig att allt färre lärare vid de medicinska utbild-
ningarna i Sverige är läkare med klinisk erfarenhet. Forskarutbildningen 
har under den senaste tioårsperioden blivit allt mer beroende av externa 



Förutsättningar 

 
 
 

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

 

11 

medel, och det har inneburit att medelstillgången strypts för HU, särskilt 
under de senaste åren. Det här är ett stort bekymmer som dock inte har nå-
gon särskilt stor genomslagskraft bland just dem som jag har intervjuat 
även om en viss uppgivenhet avseende ekonomiska frågor kunde skönjas. 
Forskarutbildningen har effektiviserats och förkortats avsevärt sedan 1998 
då nya bestämmelser trädde i kraft. Genomströmningstiden har förlängts 
med nästan ett år från 5,1 år 2002 till 6,0 år 2003.2 Särskilt för klinikernas 
del är ofta inte all forskarutbildningstid synlig eftersom registrering som 
doktorand inte avspeglar den faktiska verkligheten. Detta kommer att dis-
kuteras mer utförligt senare i rapporten. 

2.4 Ekonomi 
Finansieringen av forskarutbildningen var bekymmersam när dessa inter-
vjuer gjordes sensommaren/hösten 2003, men det rådde knappast någon 
undergångsstämning bland de 15 handledare som jag intervjuade. Snarare 
fick jag intrycket att ekonomin visserligen alltid upplevts som kärv, men att 
det ändå på det hela taget går att bedriva verksamheten enligt planerna. 
Med tanke på de utomordentligt dystra uppgifter som presenteras i Veten-
skapsrådets rapport Svensk medicinsk forskning – finansiering och konkur-
renskraft (även kallad ”Lindstensutredningen”) så är det inte utan att man 
blir konfunderad över den bristande kongruensen mellan de resultat denna 
intervjustudie ger och de slutsatser som görs av Vetenskapsrådet.3  
 
2.4.1 Försiktig optimism 
Låt mig först visa några citat där den ekonomiska situationen upplevs som 
uthärdlig.  
 

För  min del har jag haft det ganska bra för att de doktorander som jag haft och 
som är färdiga har jag ganska snart kunnat få central finansiering för via HU-
kansliet. En är fakultetsfinansierad och en annan har genom den allmänna potten 
som fick finansiering, så att de doktoranderna som är nästan klara nu de har haft 
från HU-kansliet, doktorandtjänster. Fakultetsmedel, så det var ju jättebra.  
 
För att kunna bedriva doktorandutbildning? Den är ju strålande (haha). Nej, men 
den är inte så himla dålig, och det beror ju på att man har många olika sätt att job-
ba med det här och att inte vi har några heltidsanställda doktorander, utan de är 
anställda i perioder. Från universitetet, ska jag säga, är det ju noll. Inte ett öre kan 
jag säga, inte som finns fast. Däremot kan man söka och man kan få 15 tusen per 
månad under det sista året. Men i och med att det är en klinisk förankring så kan 

                                           
2 http://www.liu.se/basfakta/info/2003 
3 Svensk medicinsk forskning – finansiering och konkurrenskraft, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2003. 
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man ju få ALF-tid, och man kan söka FORS-medel /…/ Jag har kunnat finansiera 
dem jag har, men de har svårt att få ledigt. Jag har aldrig haft rådspengar så att det 
har varit av betydelse, utan de har varit ett litet tillskott. Men summan av alla 
pengar har varit god.  

 
Klinikern gör ofta sin forskarutbildning till en del av sin fritidsverksamhet, det är 
den krassa verkligheten. Vi kan ändå få finansiering till klinikern på många olika 
sätt. Jag nämnde ALF och FORS, och dessutom har ju sjukhuset och landstinget 
beslutat sig för att tilldela forskarveckor och forskarmånader för ST-doktorer, och 
flera sådana har vi ju här. Det är ju väldigt bra, det är en väldig fördel alltså, och 
det bidrar ju till vår avdelnings produktion av doktorander så att man kan säga att 
vi måste inte hitta reda pengar, alltså egna pengar eller externa medel för att finan-
siera hela forskarutbildningen för de här kliniskt anknutna doktoranderna, utan det 
kan man lösa genom sådana här olika pusselvarianter. Därför menar jag allvar 
med att det är inget stort problem med finansieringen. Man får jobba på det natur-
ligtvis och så kombinera det med att hitta olika varianter och att få loss dem. Man 
måste vara mycket flexibel och hitta lösningar.  
 
Ser vi på avdelningen som sådan så har vi en bra ekonomi. Vi har pengar till våra 
löner, och resten går bra. Och genom det här att man avdelar en del för att ge ut-
ifrån produktion, där har vi fått in rätt mycket. Problemet är att vi kan inte publi-
cera i Nature, Sience och de här högförankrade, utan de vi publicerar i är ofta med 
impactfaktor runt ett, och då får vi lite sämre för våra publikationer, och ibland så 
slarvar vi och glömmer bort att rapportera publikationer, och det få vi skylla oss 
själva, men det påverkar ekonomin. Men totalt sett så har vi en ekonomi som går 
ihop sig, och det har inte varit minussiffror. Tittar man på externa medel så är det 
svårt, och det är inte så många råd och stiftelser som är helt inkörda på våra pro-
blemområden. Och Vårdalstiftelsen som har varit en av våra säkraste källor har ju 
sjunkit som en sten på börsen, de har inte varit börsnoterade, men deras pengar 
har varit i aktier. Det innebär att de delar inte ut nu alltså. Förra året delade bara ut 
fortsättningsanslag och alla fick liksom ett avslutningsanslag, och detta året har de 
överhuvudtaget inte haft någon ansökningsomgång.  Så på det sättet, utifrån en 
extern finansiering tycker jag att det är ett problem.  
 
Vi har haft ganska bra med pengar. Bland annat genom att vi fått industripengar 
under några år. De minskade statliga anslagen både till universiteten och till råden 
är ju ett mycket stort hot om det fortsätter och inte vänder. Nu har Thomas Östros 
sagt att det ska vända så jag ser det med tillförsikt framtiden an. Men vi skulle 
kunna använda betydligt mer pengar, framförallt till fler personer. Samtidigt vill 
jag passa på och säga att i allmänhet, i snudd på aldrig, har det varit så att ekono-
min har satt gränser för vilka experiment vi vill göra egentligen. Vi har för det 
mesta haft resurser för att göra det vi vill. Men vi skulle kunna vara fler personer 
så att vi skulle kunna göra mer, göra upp fler inriktningar som vi gärna skulle vilja 
göra och som det är svårt nu… Någonstans måste man dra gränser naturligtvis. 
Men – hyfsat bra.  
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2.4.2 Oro 
Det fanns förvisso sådana som oroade sig för den framtida ekonomin. Det 
är lite oroande med de stora externa finansiärerna Cancerfonden och VR 
har på grund av börsnedgången tappat i värde och kommer att ge mindre 
bidrag. Cancerfonden uppges ha 40 miljoner mindre att dela ut. 
 

Sista två åren har varit oroande för vi ligger på ett minus på tre miljoner, så ofta 
hänvisar prefekt och vår chefsadministratör till det här svarta hålet som ska täck-
as. Det är svårt att få igenom bidrag till kurser och så./…/ Förra året var det tre på 
institutionen som blev av med sina tunga cancerfondsanslag, och det är lite oroan-
de. Vi har sökt nytt och vi får se i november för i år hur det går.  
 
Ekonomin tror jag är bekymmersam. Den är ju dålig i så måtto att vi har ju ingen 
garanterad försörjning av doktorander, utan det måste ske inom ramen för forsk-
ningsanslag. Jag är ju teoretiker, och då har man anslag från ämnesområdet från 
medicin, som det heter numera, och det är ju relativt litet. Standardanslaget där 
täcker inte doktorander och driftskostnader, och det är ett stort bekymmer. Vi ut-
bildar många doktorander och har inte fått någon ersättning för det.  
 

Alla dessa uttalanden är representativa för denna undersökning, och de in-
tervjusvar som förmedlar en jämförelsevis positiv syn på den ekonomiska 
situationen överväger klart. 15 handledare representerar kanske 5-10% av 
HU:s alla handledare (drygt 20% av professorerna) så det är svårt att uttala 
sig med någon säkerhet om denna undersökning är generaliserbar för HU 
som helhet. Men ändå!  
 
2.4.3 ”Lindstensutredningen”  
Det som sägs i Vetenskapsrådets rapport är desto mer alarmerande. Råds-
medlen minskar under perioden 1994-2001 i Linköping med 26% (men 
ökar i Lund med 25%, i Umeå med 14%, och vid KI med 11%).4 Stiftelser 
och andra organisationer minskade sina bidrag: 
 

Ökningen av medel (omräknat till fast penningvärde) från stiftelser och organisa-
tioner var väsentligt större i Lund (+176%), Umeå (+183%) och vid KI (+106%) 
än i Göteborg (+53%), Uppsala (+28%) eller Linköping (-23%).5 

 
Denna sorgliga läsning fortsätter genom rapporten, och sammanfattningen 
är:  
 

Linköping visar en bekymmersam utveckling med minus i flera kategorier.6 
 
                                           
4 Ibid. s 25.  
5 Ibid. s 25-26. 
6 Ibid. s 30. 
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Det ligger inte inom denna utrednings uppdrag att närmare studera dessa 
förhållanden, men det går inte heller att diskutera handledarnas syn på de 
ekonomiska förhållandena utan att nämna detta.  
 
2.4.4 Ekonomiskt ansvar 
Den bild av doktorandernas ansvar för finansieringen som träder fram i den 
tidigare rapporten om doktorandernas situation bekräftas i allt väsentligt av 
handledarna. Finansieringskällorna är många och det råder mycket olika 
förhållanden mellan kliniker och andra, och också mellan de olika institu-
tionerna och avdelningarna, och också över tid. Följande citat täcker det 
mesta av det jag här har sagt:  
 

När det gäller de här stora anslagen är det inte så att doktoranderna själva söker 
pengar, men det finns ju en hel del regionala medel, Lions t.ex., som alla dokto-
rander söker. Och alla doktorander brukar i slutet av sin utbildning få lite medel 
av Lions. Sedan finns det sjukhusets forskningsfonder som är lite mindre, lands-
tingets forskningsfonder, det är ett lite mindre belopp, men där är det fullt möjligt 
för doktorander… Fast där är det kanske så att när det gäller landstingets forsk-
ningsfonder, sjukhusets forskningsfonder då är det framför allt kliniska doktoran-
der som kan söka det. Jag tror att egentligen är de de enda som har tillgång att 
söka det. Sedan är det också så att universitetet har ju mindre fonder. Men det är 
inte till sin egen lön, utan till resor och material. Möjligtvis att man kan söka till 
BMA-lön. Men doktoranderna har viss insikt i sin finansiering. Om jag ska tala 
för mig själv. Det vi har talat om nu är huruvida lönen är fakultetsmedel eller så, 
och det tror jag att de flesta har insikt i. Förväntningarna på doktoranderna här 
ligger nog på att de ska söka de mindre medlen, och kanske att de ska skriva en 
del på det större projektet, det som är ens eget delprojekt.  
 

En typisk attityd är att doktoranderna inte ska tyngas av ekonomiskt ansvar. 
 

Ja… nej… ja, de vet ju i stora drag vad vi rör oss med i gruppen. De gör sina egna 
små projektansökningar och får lite pengar. Lionsklubbarna samlar in pengar här 
och hälften av doktoranderna får ett litet anslag från dem. Det är ju faktiskt en fan-
tastisk insats, och det har betytt mycket. Min attityd är ju att pengarna är mitt be-
kymmer.  

 
Som helhet var den ekonomiska oron måttlig bland dessa handledare 
sommaren 2003. Gemensamt är också synen på att de ekonomiska frågorna 
är handledaren angelägenhet och inte doktorandernas. 

2.5 Kontakt och rekrytering 
En hel del av det som kommer att tas upp under denna rubrik kommer att 
diskuteras mer utförligt längre fram i denna rapport. 
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2.5.1 Nya doktorander 
Handledarna berättar att rekryteringen av doktorander för det mesta7 sker 
genom personliga kontakter: den blivande doktoranden arbetar med ett 
mindre projekt, deltar i undervisningen eller kommer på annat sätt i kontakt 
med sin blivande handledare. Tycke uppstår, och efter en prövoperiod antas 
doktoranden. De flesta handledarna har eller har haft doktorander utan att 
dessa är registrerade. Detta kommer jag att ta upp och diskutera mer utför-
ligt längre fram i denna rapport.  Det anses råda brist på manliga doktoran-
der, och det anses generellt sett vara svårt att rekrytera läkare som dokto-
rander.  
 
2.5.2 Rekrytering 
Vad gäller själva rekryteringen finns det ett citat som täcker mycket: 
 

Nja, det finns väl, ja, det finns tre ingångsvägar. 1.) Dels finns det de som gör sin 
specialistutbildning hos oss. Då förväntar vi oss att de ska ta tag i forskningen ge-
nom ämnet, genom den stimulans som vi erbjuder, att de vet vad vi kan, det är det 
ena. 2.) Det andra är fördjupningsarbeten för studenter som sedan kan gå vidare 
med dessa arbeten. Problemet där är att det är såpass få som går vidare. De gör ett 
arbete, så kan de göra ett arbete till och så kan de vara klara med sin licavhand-
ling. Men de nappar inte på detta för det är familjebildning och det är AT-tjänst 
uti landsorten. Vad det gäller de kliniska doktoranderna, alltså de färdiga läkarna 
som går specialistutbildning, så är de oftast så pass svårfångade för att de är upp-
bundna i sin familjesituation, i sin lojalitet till hemortssjukhuset, i sin ambivalens 
inför akademin, och det finns i alla fall tre eller fyra bra specialistutbildade kolle-
gor här i Östergötland och Småland som relativt snabbt skulle kunna göra avhand-
lingar tillsammans med oss – men det blir ingenting. De har andra lojaliteter, en 
familjesituation, större lön hemmavid… 3.) Och den tredje, det som har börjat 
komma upp på senare år, är att det kommer impulser från dem som har gått…, de 
som är icke-medicinare, biologer och kemister som knyter an till oss och vill göra 
projekt tillsammans med oss. De två aktuella handledningssituationer som jag är 
inblandad i är precis det!  

 
Särskilt frågor om rekrytering återvänder jag till senare. 
 
2.5.3 Lämpliga doktorandegenskaper 
En bra doktorand kan karaktäriseras på följande sätt: 
 

Jaa, man blir ju inte doktorand om man inte har en rimlig begåvning, det är ju 
nödvändigt, och man måste ha ett intresse. Sedan är det arbetskapacitet och vilja 
och förmåga och önskan att lägga inte bara nio till fem utan mer tid, för det går 
inte att göra en bra avhandling på kontorstid under fyra år, det är omöjligt.  

                                           
7 T.ex. har avdelningen för sjukgymnastik haft annonser ute, liksom Tema Hälsa, m.fl. 
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2.5.4 Lämpliga handledaregenskaper 
För att man ska kunna fungera bra som handledare krävs engagemang, till-
gänglighet och: 
 

Att han själv är en bra forskare. Han ska vara rimligt erkänd, minst nationellt, och 
han måste ha löst…, han måste ha generositet, han måste vara en god förälder. 
Det är väl det, plus, plus att kunna skapa samarbetsformer i den egna gruppen.  

 
När det gäller antagningskraven verkar det som om det är de generella kra-
ven som tillämpas. Det hindrar inte att  önskemål finns. Det allra tydligaste 
är givetvis att doktoranderna har en medicinsk utbildning, att de är färdiga 
läkare. Så här uttrycker sig en handledare: 
 

De ska ha de formella kraven, men helst vill jag ha läkare, så är det bara, och de 
växer inte på trän. För närvarande har jag tre läkare, och jag är väldigt väldigt glad 
för det. /…/ Det ideala som jag ser det är att man har en doktorand som är läkare, 
eller blivande läkare, och en doktorand som är typ biolog. Då kan de köra i tan-
dem, då kan de göra mycket gemensamt, då kan de berika varandra. Biologen med 
sin djupare kunskap om labb och sådant, och läkaren med den kliniska kunskapen. 
Och sedan när de är färdiga, det är min erfarenhet, då är den där biologen rätt så 
bildad vad det gäller den kliniska biten avseende just det vi håller på med, och 
motsvarande är läkaren rätt så haj på att labba. Det är idealet.  

 
2.5.5 Doktorandernas könsfördelning 
Könsfördelningen bland doktoranderna är tydlig med en stor övervikt för 
kvinnor.  
 

Tyvärr är det nästan bara tjejer nu. Det är väldigt svårt att få unga grabbar, de 
sysslar med annat.  

 
Det är hela tiden mest kvinnor bland doktoranderna. Jag skulle önska att det var 
mer blandat. Å andra sidan är inte det de avgörande kriterierna när någon antas. 
Så är det ju inte.  

 
2.5.6 Konkurrenssituationen  
Konkurrensen vid antagningen tycks inte var stor, men det verkar inte hel-
ler råda någon brist på doktorander,  
 

Det är periodvis. Ett tag har jag fler studenter än jag har medel att försörja dem 
med, sedan är det tvärtom. Ibland har jag många studenter men inga pengar, haha, 
men så är det inte generellt…  

 
utan det verkar, som vi sett ovan, vara svårt att rekrytera läkare och män. 
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2.6 Arbets- och forskningsklimat 
Här beskrivs arbets- och forskningsklimatet generellt, med tyngdpunkt vid 
hur forskarutbildningen bedrivs. Det handlar om doktorandernas arbetsmil-
jö, om det sociala stödet från handledare och institution, konkurrens, hand-
ledarens sociala ansvar, trivseln vid institutionen, de individuella studiepla-
nerna, relationerna till andra handledare och andra relevanta saker.  
 
När det gäller de materiella villkoren och tillgången på effektiv arbetstid är 
förutsättningarna väldigt olika för olika doktorander. Mest skiljer det mel-
lan kliniker och naturvetare, vilket oftast innebär mellan deltidsdoktorander 
och heltidsdoktorander. Klinikerna, deltidsdoktoranderna, är oftast läkare 
som arbetar på kliniken och bedriver forskarutbildning vid ”sidan om”. Det 
är inte ovanligt att de redan har fått ett akademiskt arbete, ett ”pek”, publi-
cerat innan de registreras som doktorander, och den forskarutbildningsrela-
terade infrastrukturen som normalt ska vara tillgänglig för en doktorand 
kan vara mer eller mindre ofullständig  före registreringen. Detta gäller 
t.ex. tillgång på saker som en arbetsplats, telefon och dator. Tillgången på 
handledarresurser är inte heller reglerad innan doktoranden blivit registre-
rad. Deltidsdoktorander, registrerade eller ej, förutsätts ägna en stor del av 
sin fritid åt sina forskarstudier, och de (registrerade åtminstone) kan få ”le-
digt för forskning” då och då genom de s.k. ALF-veckorna, FORS-medel 
eller på annat sätt.  Varken i denna studie eller i den föregående studien om 
doktorandernas situation har jag egentligen kunnat komma åt denna pro-
blematik. De doktorander jag skulle intervjua togs ju ur LADOK-registret, 
och då var det per definition registrerade doktorander. Handledarna i denna 
undersökning berättade alla, med något undantag, helt ogenerat om dokto-
rander som registrerade och oregistrerade, så jag antar att det helt enkelt 
återspeglar den situation som råder, och som det råder konsensus om. Men 
i övrigt uppfattade jag att flera handledare bagatelliserar doktorandernas 
svåra förhållanden. Dessa ting återkommer jag som sagt till senare. När en 
doktorand väl är registrerad stabiliserar sig situationen, men fortfarande har 
dessa doktorander en svår situation eftersom de slits mellan olika lojalite-
ter, mellan klinikens krav på engagemang, höga tempo, nattarbete och pro-
duktivitet och forskarutbildningens krav på beläsenhet, kännedom om 
”forskningsfronten”, förmåga att lära sig metoder och förmåga att uttrycka 
sig i skrift på vetenskaplig engelska, deltagande i konferenser, och ofta att 
på ett kreativt sätt kunna ingå i ett forskningsteam som har ett eller flera 
gemensamma mål som doktoranden inte formulerat själv. Först ett citat 
som handlar mest om en mycket gynnad kliniker: 
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De antagna doktoranderna hos mig är alla läkare, en av dem har haft forskar-ST 
och hon har haft det riktigt bra och hon är jättenöjd själv, det är min uppfattning, 
hon har fått forska en stor del av sin kliniska tid och har förlängt sin kliniska 
tjänstgöring också, men får bra lön också och kan leva på det. Hon disputerar nu i 
vår eller höst. /…/. Men de som inte har det får bara ALF-veckor och det är 
mycket tuffare för då har man kanske bara tre-fyra veckor per år. Då blir det 
mycket mera fritidsarbete och det blir mycket mindre gjort. De som har fått fors-
kartjänst är en lyxgrupp, och de förtjänar det, men de andra har så mycket mindre 
och då blir det så mycket tuffare att driva forskningen. Framförallt är det männi-
skor i familjebildande ålder, så de ska köra familj och yrkesarbeta och så dokto-
randarbetet. Jag är inte av den gamla skolan som tycker att man ska släppa allting, 
jobba pall, inarbetat jourkomptid, osv., det funkar inte så. Så jag försöker fixa ex-
tra arbetsveckor, extra arbetstid till dem. Sedan är de andra som är yttremedicina-
re, så antingen har jag pengar till dem och då får de forska på det, eller så har jag 
inte pengar och då får de försörja sig på något annat vis, men då kan jag inte ställa 
några krav på dem. Vill de läsa och hänga med om det löser sig på den ekonomis-
ka fronten så ok.  

 
Här ett citat som återspeglar en kärvare attityd: 
 

Det var en väldigt lös fråga. Okonkret alltså, det får jag säga. Du menar kanske 
sådana fysiska förutsättningar. Då är det så här alltså. Jag sitter här i ett väldigt 
stort rum och doktoranderna sitter flera i ett mindre rum. Och det gäller väl nästan 
alla doktorander här i huset tror jag. Det här huset är så konstruerat att det är svårt 
att skapa ett antal mindre rum. Tidigare, till för ett år sedan, var de väldigt många 
i ett rum, och det var inte bra, och de var missnöjda med all rätt. Nu så är de fyra i 
ett sådant här stort rum och tre i ett mindre rum, och då talar vi om mina dokto-
rander. Det tycker jag är rimligt, och det är bättre än vad jag själv hade, och jag 
själv hade inga problem när jag var doktorand. Jag tycker det fungerar bra. Jag är 
inte alldeles säker på att doktoranderna svarar likadant, men hyfsat i alla fall.  

 
Och här kommer fler hårda tongångar: 
 

Det är ju… ja… haha! Ja, det är jobbigt för dem, det är jobbigt för dem, men jag 
vågar påstå att våra forskare ligger i den absoluta internationella fronten inom de 
områden som vi arbetar i, så det är ju en stimulans här! De är ju med om att se 
våra arbeten citeras i internationella publikationer, så de vet att de är med och job-
bar inom ett område som rör sig framåt, och jag hoppas de tycker att det är stimu-
lerande. Sedan försöker vi ha en stor öppenhet här, inte bara med vår ekonomi 
utan också med vad vi gör så att varje vecka har vi någon form av redovisning, 
seminarier eller journal clubs, eller att doktoranderna minst en gång i terminen re-
dovisar vad de håller på med och hur långt de har kommit.  

 
Ja, det varierar med ursprung och bakgrund. Jag har varit väldigt lyckligt lottad 
med de här som jag har nu. /…/ Däremot är det jobbigare för de kliniska dokto-
randerna, och det har jag alltså ingen nu men där kommer man in på ALF-
problematiken, och den anda som finns i dag och det kan vara svårt för kliniska 



Förutsättningar 

 
 
 

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

 

19 

doktorander att få tiden att räcka, och här är ju olika aspekter. Dels är det den tid 
som kliniken/institutionen kan ge doktoranden att forska på, men det räcker ju inte 
på långa vägar va, utan en forskare, en doktorand måste ju ägna mycket av sin fri-
tid till detta, så har det alltid varit och kommer alltid att vara och måste vara för 
det är en slags hängivenhet i forskningen om det är riktig och man koncentrerar 
sig väldigt mycket och fokuserar på… så att det finns ett mått av arbete utan er-
sättning i det här, och det tror jag är en viktig bit alltså. /…/ Det är ju alltid kon-
kurrens på en klinik, vet du, med massor med klinikjobb så är det alltid det som 
kommer först. För patienter kommer alltid först, du måste skriva ut patienten, /…/ 
och då måste man ha lite skinn på näsan för annars hamnar man väldigt lätt i [att 
bli] den som åker alltid på det där jobbet va, utan man måste liksom, man måste 
markera lite och man måste vara lite lite egoistisk alltså för att kunna driva ige-
nom sina forskningsbitar, för annars så tror jag det kan bli väldigt svårt för dem på 
kliniksidan.  

 
2.6.1 Sociala skyddsnät 
Alla anställda i Sverige skyddas av olika sociala skyddsnät, och det gäller 
t.ex. semester, reglerad arbetstid, sjukförsäkring, föräldraledighet och anhö-
rigdagar, pension, etc. Detta sociala skyddsnät är sämre för de doktorander 
som går på stipendium. Följande citat visar en handledare som tar det an-
svar som staten borde göra: 
 

Vad är socialt stöd? [Föräldraledighet, sjukpenning] Vad det gäller sjukpenning 
och det andra så är det reglerat i lag, så där har vi att följa. Doktorander blir också 
sjuka och går de på utbildningsbidrag så behåller de sitt bidrag, går de på tjänst 
sjukskriver de sig som vanligt och då betalar vi numera tre veckor innan sjukkas-
san tar över. Föräldraledighet finns det ju motsvarande bestämmelser för. Just nu 
har jag en doktorand som är föräldraledig som jag betalar för med utbildningsbi-
drag. Och det var hon lite orolig för. Det var kollegor som tyckte det var för jäv-
ligt att hon ska vara hemma och vi ska betala forskningspengar för det. Men det är 
inte min inställning. Jag tycker naturligtvis det är sorgligt att behöva betala, jag 
hade hellre skilts från dessa pengar på ett mer konstruktivt sätt, men å andra sidan 
inser ju jag att, och det har jag sagt till doktoranden, att under många år så har jag 
utnyttjat systemet med stipendier för det är billigare, och det här är pay back. Det 
är lite tillbakabetalning till systemet, och det får jag vara beredd att ta. När dokto-
rander är det inte så mycket diskussion, jag kan ju inte säga till dem att bli frisk el-
ler något sådant där. Men när de blir med barn har jag sagt till dem att jag tycker 
de ska, om de jobbar på ett laboratorium, så ska de söka att bli planerat gravida så 
att de kan undvika att exponeras för saker och ting som jag i och för sig är överty-
gad om att de inte är farliga, men om det inträffar någonting så ska de inte gå och 
anklaga sig för resten av livet. En doktorand talade om i förväg att hon försökte 
bli gravid, en annan blev det mer oplanerat. Hälften av doktoranderna ska vara 
föräldralediga samtidigt ungefär, ett jätteavbräck! Det blir svårt, och det vet de 
om. Som människa är jag glad men som arbetsgivare tycker jag det är synd. Det är 
besvärligt, men det är inget att gråta över. Men jag får problem att redovisa mina 
projekt. Och forskningsfinansiärerna är ju huvudsakligen staten, och det är ju sta-
ten som är totalt ogin och totalt oförstående för att doktorander blir gravida, me-



Förutsättningar 

 
 
 

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

 

20 

dan jag som handledare förväntas förstå det, och gör det också. Men som handle-
dare är det solklart att jag inte kan låta detta gå ut över doktoranderna! Doktoran-
derna måste ju få skaffa barn. Jag har ingen rätt att försöka eller tycka någonting i 
deras ansikte. När de blir med barn så är det enda jag kan göra är att stödja dem så 
gott det går. Men det är klart, jag säger till mina doktorander att det bästa för mig 
är att de väntar. Men en doktorand var klar med det här redan vid antagningen. 
Det var en förutsättning för henne, och jag antog henne. Men det här med barn är 
naturligtvis ett jätteproblem för alla kvinnor som vill göra karriär.  

 
Här kommer ytterligare ett citat från en handledare som ser problemen och 
tar ansvar: 
 

Jag har t.ex. tagit in en handikappad tjej som sitter i rullstol, och det tycker jag att 
HU har ställt upp. Institutionen och HU har ställt upp och handikappanpassade 
forskningslabbsavdelningen så det satt inte hårt inne, det gick. Det svåra är om 
man inte ska stanna i Sverige, typ kineserna, och det är nu en jätteduktig tjej som 
är utbildad läkare i Kina och hon passerade mina antagningskriterier med lätthet. 
Men hur ska vi få henne att stanna kvar i Sverige, det hjälper jag till med, men de 
som inte får mitt stöd, dem missar vi. Jag själv forskade och har haft familj samti-
digt, och NN har sin lilla flicka, och andra har haft små barn. Livet funkar inte om 
inte man kan ha barn, man måste göra dessa saker parallellt, och det stödet får de i 
den här gruppen, och det tror jag är generellt. Men det kanske finns några gamla 
uvar som bara importerar manlig arbetskraft från utvecklingsländerna, men de är 
inte många.  

 
Som vi ser i citatet ovan verkar det finnas sådana handledare som utnyttjar 
doktorandernas sociala situation. Det konstiga är, att i såväl denna som den 
tidigare rapporten om doktorandernas situation, så talar många om detta 
problem med manliga doktorander från utvecklingsländerna, men ingen vet 
riktigt var och vem som skulle kunna vara träffad av en sådan beskrivning. 
I alla fall är det inget man talade med mig om. 
 
2.6.2 Konkurrens 
Konkurrens upplevs på olika sätt. Det kan vara både stimulerande och för-
lamande, och konkurrensen kan handla om att bli antagen, om att få in sina 
forskningsresultat i en högt rankad tidskrift och om att få anslag. Dokto-
randerna upplever konkurrens när de ska dela på handledarens tid och 
uppmärksamhet. Forskarutbildningen i sig har ett elitistiskt drag som ska-
par konkurrens. De kliniska doktoranderna konkurrerar om forskningstid 
och om ALF-veckor. Det finns också en konkurrenssituation mellan de 
doktorander som är läkare och får en doktorandlön som vida överstiger bio-
logernas doktorandlön. För omvårdnadsforskningen råder en konkurrenssi-
tuation mellan olika orter. En liknande situation finns också inom andra 
områden. I många avseenden är Sverige inte tillräckligt stort för att kostna-
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derna för spjutspetsforskning ska fördelas på flera orter. Statsmakternas 
agerande skapar emellanåt fler problem än de löser. Forskningspolitiken 
kan vara nyckfull, och avgörandena kanske inte alltid är optimerade för den 
vetenskapliga verksamheten. T.ex. kan en forskningsstiftelse ställa krav på 
lärosätet om en motprestation, ”Vi finansierar tre doktorander till hälften, 
om HU står för den andra halvan,” vilket i ett sådant fall innebär att stora 
medel binds upp i projekt som delvis är beslutade utanför HU. 
 
2.6.3 Handledarrollen 
Handledaren har en komplex roll som både kollega och vän, vägledare och 
dörröppnare, bollplank och coach, men också som chef, kritiker och exa-
minator. Handledaren måste också vara garant för att pengar finns och även 
i övrigt en förebild som forskare. Relationen mellan handledaren och dok-
toranden är ofta både långvarig och föränderlig. En ung doktorand hinner 
mogna under de fyra fem år som ett projekt minst tar, och hinner dessutom 
bilda familj, eller genomgå en skilsmässa eller drabbas av sorg när en anhö-
rig går bort. Flera av de problem som detta kan ge upphov till angår förstås 
också den normale chefen, men doktorandens och handledarens typiska 
relation är av en djupare karaktär än det typiska chef- och anställdförhål-
landet, och kraven på doktorand och handledare är större. Fråga är hur den 
här relationen bäst ska beskrivas. Det finns element i den som är intima och 
mycket nära, element av beroende som ibland kan vara ömsesidiga även 
om maktrelationen i princip alltid är enkelriktad. Risken för att olämpliga 
relationer kan uppstå är välkända och inte försumbara. Relationen mellan 
en doktorand och en handledare är på  många sätt unik. 
 
När det gäller vilka krav man kan ställa på en handledare så kan intervju-
svaren se ut så här: 
 

Handledaren har en slags medmänsklig roll. Relationen är så pass intensiv så det 
är väldigt svårt att inte gå in till viss del, som en vanlig medmänniska. Jag kan 
tänka mig att man kan hamna i situationer där det är svårt att skilja på det där.  

 
När problem uppstår måste man förstås vara på sin vakt, och även om man 
måste försöka att skicka svårare problem vidare så är det inte alltid så en-
kelt: 
 

Man ska ju inte som du säger kvacka i psykiatri och man bör remittera sådana 
som har problem, men den svenska psykiatrin idag har ju sådana problem så att 
om man inte är självmordsbenägen så får man ingen behandling. Då får man klara 
sig själv. Det är en litet svår fråga att besvara.  
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2.6.4 Individuella studieplaner 
Här kommer en diskussion om de individuella studieplanerna. Tre åsikter 
är representerade, de som är positivt inställda, de som är försiktigtvis skep-
tiska och de som är direkt negativt inställda. Argumenten ter sig som följer:  
 

De konstrueras inför det här första anmälningsseminariet, och sedan modifieras de 
i princip alltid efter det. Men det är bra. Efter det använder vi det här när vi anmä-
ler till institutionen. Och sedan händer det ju allt som oftast att det blir små korri-
geringar ändå, men så går det till. Förr såg vi det mer som en formalitet, men nu 
mer som arbetsredskap. Vi gör dem kanske mer och mer ambitiösa.  

 
Jaa… det skrivs ju när doktoranden kommer helt fräsch. Ofta är det en önskelista 
att vi hoppas att projektet följer den här inriktningen. Men ibland, många gånger 
händer det att man kör upp sidospår för att inte köra fast. Jag tror det är mer regel 
än undantag att man reviderar det hela. Det är lite av forskningens natur också. 
Forskarutbildningen är ju lite i motsättning till den här ”fria” forskningen, att söka 
sanningen. Ska man producera inom fyra år en färdig doktor så behövs det ett 
slags ”brödprojekt” som garanterar att det blir tre fyra pek. Av naturen blir ju inte 
det här ett ”high risc project”.  

 
Pro forma. Om du förstår vad jag menar med det. Vi använder dem inte. Vi fyller 
i dem, vi följer lagen. Vi ändrar inte ens i dem. Jag har inte kunnat lägga någon 
högre prioritet på det, eftersom jag inte har sett någon användning.  

 
Från utredarens perspektiv ter det sig lite besynnerligt att det fortfarande 
råder så liten acceptans för den individuella studieplanen. 
 
2.6.5 Handledarutbildning 
På frågan om vad man gör för att öka sin kompetens som handledare fick 
jag tre typer av svar. En typ av svar är lite svävande och undanglidande, 
och två är mer uppriktiga.  
 

Nej. Vi talar ju med varandra vi handledare, men inte under några ordnade förhål-
landen.  

 
Ja, jag har gått handledarutbildning: 
 

Jag har gått två typer av utbildning. Dels när jag var ny här fick jag gå en för bli-
vande docenter en vecka, sedan har jag följt en projektledarkurs på CUL. Sedan 
har jag gått en mer individuellt baserad handledarkurs där jag väldigt mycket kun-
de borra dagsaktuella frågor och min egen situation och förhållningssätt.  

 
Nej, jag har inte gått någon handledarutbildning: 
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Jag har inte gått någon handledarutbildning. Jag tycker att det är viktigt att man är 
docentkompetent, och det tycker jag att man ruckar på lite ibland.  

 
2.6.6 Sociala faktorer 
Det förekommer naturligtvis disputationsfester, onsdagsfika, vårutflykter, 
julfester, höstupptakt, internat osv. på alla institutioner och på de flesta av-
delningar. Institutionerna är i regel för stora för att någon intim och av-
slappnad stämning ska kunna uppstå, och även om det förekommer institu-
tionsgemensamma arrangemang så identifierar man sig i sociala samman-
hang med mindre enheter, med avdelningen eller ämnet, och det är inom 
ramen för den mindre enheten som de sociala tillställningarna sker. Triv-
seln på institutionen/avdelningen/ämnet tycker man så här om: 
 

Den är bra och den är informell, tycker jag. Men det finns ju ingen institution, det 
är en virtuell institution, på gott och ont. Jag skulle gärna ha ett riktigt campus där 
man hade lärarna, tom. institutionerna där samlas. Det finns uppstartmöten, men 
jag har inte varit med på ett enda, det har alltid kommit något emellan i sista 
stund. Och det är ju dumt. Jag har ju patienter i stort sett hela tiden.  

 
Jag tycker att man inte har så mycket att göra med den här storinstitutionen. Sedan 
med den här kombinationstjänsten finns man ju i två världar, man finns på klini-
ken, och det är inte alls synonymt med institutionen. Det är klart att den här typen 
av kaffepauser har i alla fall jag med personalen på kliniken. Det finns en del so-
ciala aktiviteter på den här stora institutionen, så jag ska väl inte skippa dem alla. 
Avdelningen är så pass lite så några stora evenemang blir det inte, men vi har bra 
kontakt, det tycker jag verkligen.  

 
Jadå, vi har sådant, men kanske inte så mycket. En fast punkt är ett externt avdel-
ningsmöte varje termin, och höstterminen brukar vi ägna åt… ja då samlas vi nå-
gonstans utanför avdelningen, reser en kortare sträcka, har diskussioner om pågå-
ende aktiviteter och eventuella problem, och sedan kombinerar vi det med någon-
ting annat, t.ex. ett julbord eller på sommaren… sist var vi på någon herrgård här 
utanför och då hade vi lite lerduveskytte, frågesport och sådant där och lunch. 
Förmiddagen var lite mer formell och eftermiddagen för fria aktiviteter, just för 
att uppmuntra till social gemenskap. Sedan vet jag att de yngre här ofta är ute på 
pubar tillsammans. Jag kanske inte hänger med särskilt mycket på det, men ibland 
gör jag det. Sedan har vi mycket disputationer här. Vi har haft ett 20-tal doktoran-
der, och det innebär ju att vi har disputationsfester och det är också social samva-
ro. Vi hade fyra sådana, och förra året hade vi tre. Vi har en liten kör här. En hel 
del av flickorna råkar vara mycket skickliga sångare, och med dem som kärna har 
det bildats en kör här som brukar hylla den nyblivne doktoranden med lite speci-
alskrivna visor, och det är mycket trevligt!  

  
Flera handledare nämner att det var bättre sammanhållning före den stora 
institutionssammanslagningen. Det har blivit för stort och för anonymt. 
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2.6.7 Jämställdhet  
På de flesta institutioner har man fler kvinnor än män som är doktorander. 
Det är också fler män än kvinnor som är handledare. Det är påtagligt svåra-
re att rekrytera män, i synnerhet män som är färdigutbildade läkare, till 
forskarstudier.   
 

Jag har inte lyckats locka en enda manlig läkarstudent hit alltså. De har inte nap-
pat, de går direkt ut och ska tjäna pengar. Forskning är inte intressant för dem.  

 
När jag frågade om det finns några skillnader mellan doktorander som är 
kvinnor respektive män så faller svaren inte överraskande ut i två kategori-
er. Dels att det inte råder några skillnader,  
 

Jag upplever inte någon skillnad.  
 
eller att skillnaderna är små och inte vetenskapligt relaterade, dels att det 
förekommer skillnader som är påtagliga. Alla handledare som är kvinnor i 
denna studie menar att det råder genusrelaterade skillnader avseende karriär 
och arbetsförhållanden inom hälso- och sjukvården. Bland de manliga 
handledarna i denna studie är åsikterna om detta alltså delad. Några hävdar 
t.ex. att kvinnor kan vara lite mer ängsliga av sig, någon menar att kvinnor 
tenderar att ta ledigt oftare, särskilt i samband med barnafödande. 
 

Nej, det jag kan se, men jag vill inte hävda att det är vetenskapligt relevant, men 
det jag kan se det är att kvinnor är lite mer ängsligt söker det perfekta, den här av-
handlingen ska vara absolut perfekt, och det får inte finnas några errata, fast det 
gör det ju alltid. Män har lättare för att rycka på axlarna och tycka att det är egalt 
om det fattas en bokstav. Jag menar inte att män är slarviga, men de har en lite 
mer tillbakalutad hållning i vissa fall.  

 
Det är det säkert. Jag har haft yngre grabbar, och de har ju kunnat jobba hårdare. 
Liksom längre och hårdare utan att ta hänsyn till andra än sig själva. Tjejerna har 
ofta haft sådana faktorer. /…/ Och de gör andra prioriteringar.  

 
Ingen av handledarna menar att man kan se att en avhandling eller artikel är 
skriven av en man eller en kvinna. Men man kan tänka sig att män och 
kvinnor väljer att bedriva forskning inom olika vetenskapliga områden. 
Män kan vara mer nytänkande.  
 

Flickorna är bättre i skolan, men pojkarna är lite vildare på idéer också, kan vara 
lite mera nytänkande  
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Någon menade att det kan finnas helt andra skäl till att man inte kan se om 
det är en man eller en kvinna som skrivit en avhandling eller en artikel: 
 

Man kan inte se på avhandlingen eftersom jag, som jag sa, skriver arbetena, så att 
då är de väl likadana! Hahahahaha!  

 
Det är också så att det är svårt att uttala sig om huruvida det råder påtagliga 
skillnader mellan män och kvinnor bland doktoranderna eftersom urvalet 
knappast är representativt: 
 

Det finns naturligtvis skillnader mellan män och kvinnor, men vi rör oss ju med så 
små grupper och de statistiska skillnader som finns, de syns ju inte på det indivi-
duella planet. Man får inte glömma att doktorander inte är representativa för be-
folkningen, det är en liten elitgrupp.  

 
Ingen av de handledare som jag intervjuade nämnde några särskilda åtgär-
der för att rekrytera doktorander av underrepresenterat kön. Några säger att 
de tittar särskilt efter t.ex. möjliga manliga doktorander, men att de ändå tar 
de doktorander som kommer i deras väg och som har de rätta förutsättning-
arna. Det verkar helt enkelt som om andra faktorer är viktigare.  

 
Jag skulle kunna tänka mig att vara mer aktiv för att rekrytera fler män, men det 
gör jag inte.  

  
När vi diskuterade om trovärdighet är kopplad till kön så blev svaren åter-
igen uppdelade i olika starka ”ja” eller ”nej”.  På professorsnivå är det väl-
digt tydligt att det är ”männens värld”, men det måste förstås inte betyda att 
det inneburit oegentligheter när någon blivit professor. Alltså att fördel-
ningen mellan antalet män och kvinnor som är professorer i dag återspeglar 
och är proportionellt med antalet män och kvinnor som var doktorander för 
20 år sedan. Det vore kanske en sak för Forum för kvinnliga forskare och 
kvinnoforskning eller tema Genus att undersöka.  
 

Ja. Absolut. Det har jag känt genom hela livet. Särskilt om man har negativa syn-
punkter, då känner man att man är en kvinna som gnäller.  

 
Det är en aspekt som är särskilt känslig när det gäller könsroller och respekt 
och uppskattning, och det är de relationer som kan uppstå: 
 

Jag vet ju själv när jag var ung doktorand, då fick jag alltid sitta bredvid heders-
gubbarna, medan mina manliga kompisar satt i ett hörn vid köksingången och 
trängdes under kongressmiddagar, hahaha. Det är klart jag fick väl en del kontak-
ter där. Sedan är det ju en hel del kvinnliga kontakter. Sedan är det förstås en kon-
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stellation med en manlig handledare och en kvinnlig doktorand, det är klart den 
kan ju gå längre än att man bara sitter och möjligen småflirtar på en kongressmid-
dag. Det känner jag mig väldigt tveksam till, jag skulle definitivt inte vilja ha en 
sådan relation med en doktorand, och eftersom jag är heterosexuell så skulle det 
vara med mina manliga doktorander då. Jag vet ju att många, väldigt många utav 
mina manliga kollegor har haft och har relationer med sina kvinnliga doktorander. 
[Du är den första som säger detta till mig.] Ja, du har väl pratat med män eller så 
sticker de huvudet i sanden, men så är det. Det behöver man inte vara så väldigt 
förfärad över. Men jag tycker att det är väldigt olämpligt, och det förstör klimatet, 
särskilt om man har en större grupp med doktorander. Det var intressant att jag 
var den första som tog upp detta!  

 
En kvinnlig handledare uttrycker sig så här: 
 

Jag lyssnar hellre till en professor som är man än en som är en kvinna. Generellt 
sett så är detta samhälle, och då menar jag inte bara det svenska samhället utan 
hela världen, så är mannen mer framgångsrik än kvinnan. Så av många skäl fak-
tiskt, så diskuterar jag hellre med en man om det är möjligt. Männen är mer fram-
gångsrika i att hantera olika saker, och särskilt när jag fastnar i något problem, 
förstår du, så tänker jag att detta problem är mycket stort och mycket svårt att 
lösa, och då vill jag helst tala med en manlig professor. Ibland så tycker de inte att 
det är ett så stort problem, och då förstår jag att problemet uppfattas lite annorlun-
da i det kvinnliga medvetandet, förstår du, hahaha!  

 
2.6.8 Etnicitet och mångfald 
På frågan om doktorander med utländsk bakgrund på något särskilt sätt kan 
bidra till forskning just på grund av sin bakgrund menar ganska många av 
handledarna att särskilt doktorander från Kina och de forna öststaterna ar-
betar mycket hårdare än de svenska doktoranderna.  

 
Jag tycker att studenter från andra länder arbetar lite hårdare.  

 
Absolut! Den här tjejen som kommer från Kina hon har jobbat mycket mycket 
hårdare än de svenska tjejerna, och hon är mycket mera drivande. En spanjorska 
är jätteduktig, men hon tillförde inte så mycket utifrån sitt spanska perspektiv, 
men hon var en stark drivkraft. De som kommer från utlandet har passerat ett an-
tal nivåer, så det finns en selektion där innan de kommer hit. De tar sig ju någon-
stans.  

 
Nästan alla har något att säga om de kinesiska doktoranderna: 
 

Inte kapacitetsmässigt, men vi har ju haft många utlänningar här. En hel del kine-
ser som kommit hit, disputerat och sedan åkt hem igen. Någon har blivit professor 
och någon är på väg att bli professor. Vad som kännetecknar framför allt dem från 
Kina det är att de jobbar ju stenhårt, på ett helt annat sätt än våra svenska dokto-
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rander gör. Framför allt kvinnliga svenska doktorander vill ju gärna ha ett ordent-
ligt liv utanför jobbet, och det är ju klart att det måste man ha. Det verkar inte de 
[kineserna] behöva på samma sätt.  

 
En annan genomgående reflektion verkar vara att de svenska doktoranderna 
är latare. 
 

de från Sverige kan bli lite hemmablinda och bekväma av sig, de som vuxit upp 
med allting förspänt.  

 
Men ändå verkar de svenska doktoranderna ha en del fördelar: 
 

Om jag ska vara lite cynisk och lite ärlig och så va, om jag får välja mellan en ut-
ländsk doktorand och en inhemsk doktorand så tenderar jag ju att välja svenska 
doktorander av sociala skäl. Den sociala kompetensen fungerar bättre. Det är en 
viss ansträngning, om vardagsspråket på jobbet, på labb är engelska i stället för 
svenska, det upplevs av en del som jobbigt. Man ska få prata sitt vanliga språk, 
svenska, till vardags på jobbet. Det är en sak om man har seminarier, men var-
dagsspråket vid fikabordet, det är ju lite enklare. Sedan är det väl också så här att 
det är skillnader mellan olika världsdelar. Kulturellt är vi inte så olika med indoe-
ropeisk eller latinamerikans bakgrund. Jag upplever då kineser som mer avlägsna 
kulturellt sett. De har ju när de kommer hit ett ganska auktoritärt sätt. Man kan 
liksom inte…om man öppnar en dörr så är det inte de som går genom dörren först. 
En av doktoranderna är från Kuba, och då kan man säga att det var en viss tid då 
det var mycket engelska, men hon har ju lärt sig svenska rätt snabbt. Kineser har 
svårare att lära sig europeiska språk. Jag drar mig lite grann för att..ja. det är ju att 
de kan tillföra någonting extra och så. Jag tror att arbetsmiljön totalt sett påverkas 
av sammansättningen.  

 
Både i denna och i den föregående undersökningen om doktorandernas si-
tuation så framkom en hel del starka uttalanden om de utländska doktoran-
dernas situation. Tyvärr så har jag inte kommit åt detta mer än genom hör-
sägen och andrahandsuppgifter. Det är inte någon i undersökningarna som 
säger att det här händer hos mig, på min avdelning. Är detta rykten bör de 
avlivas, är det sant bör något göras! 

2.7 Infrastruktur 
I detta avsnitt behandlas de materiella förutsättningarna, tillgången till och 
handhavandet av den vetenskapliga informationen både på nätet och mer 
traditionellt på biblioteket. 
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2.7.1 Materiella förutsättningar 
Redan i den förra undersökningen där doktoranderna var intervjuade visade 
det sig att doktoranderna på HU har det sämre ställt avseende vissa materi-
ella förutsättningar jämfört med andra doktorander vid LiU. I synnerhet var 
detta tydligt när det gäller tillgång till arbetsplatser, datortillgång och an-
ställningsförhållanden. En jämförelse med andra medicinska fakulteter 
skulle troligtvis falla bättre ut.  
 
2.7.2 Informationskompetens och Internet 
I ett avseende verkar dock doktoranderna vid HU ha det bättre förspänt än 
sina kollegor vid LiTH och filosofiska fakulteten, och det gäller informa-
tionskompetensen. Alla handledare menar att deras doktorander har tillgång 
till Internet, och att de har stor vana att söka och finna litteratur. 
 

Ja, alla. Nej, och det [eget rum] tycker jag inte de ska ha heller! Mitt tidigare ar-
betsrum har jag nu lämnat, och det är nu vad vi kallar för ett ”doktorandghetto” 
och där sitter sex doktorander. Jag sitter nu i det här mindre rummet som jag dess-
utom delar med en doktorand. Jag har alltid en doktorand i mitt rum som jag tyck-
er kan ha glädje att vara nära mig. De har Internetuppkoppling, och tillgång till 
universitetsdatanätet. Alla doktorander, oavsett om de är våra egna, eller de som 
är associerade med en klinik har en arbetsplats här, och alla har en dator.  

 
2.7.3 Bibliotekskontakten 
Handledarna själva använder också nätet. Uppfattningen verkar vara att 
bibliotekets roll och betydelse har minskat en aning.  Mycket kan nu skötas 
från datorn vid den egna arbetsplatsen. Ändå är det en genomgående upp-
fattning att biblioteket ger den allra bästa service. 
 

Det måste jag säga, verkligen en eloge! Vi har också oförskämt nära till bibliote-
ket. Vi har också ett bibliotek som har fått pris som Europas bästa en gång i tiden 
när det var nytt. Vi är nöjda!  

 
Den vetenskapliga informationsförsörjningen verkar huvudsakligen vara 
ordnad via nätet, och det är de engelskspråkiga tidskrifterna som gäller: 
 

Ja, givetvis, det är så vi gör. Vi går inte till biblioteket på samma sätt utan vi skri-
ver ut det direkt ifrån nätet. Det som inte är publicerat på engelska är mest skit.  

2.8 Sammanfattning 
Forskarutbildningen upplevs av de flesta som intervjuats som ”traditionell” 
på det sättet att antagningen sker genom att studenter gör ex-jobb, träffar 
sin blivande handledare, ”tycke uppstår” och en provperiod inleds med ett 
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stipendium eller på annat sätt, varefter doktoranden registreras. Ett mer 
strikt och formellt förfarande tillämpas i typfallet för prekliniska doktoran-
der, och ett mer informellt och tidsmässigt utdraget förfarande tillämpas, 
fortfarande i typfallet, för kliniker som är läkare. Variationer är emellertid 
vanliga. 

Den ekonomiska situationen uppfattades av de flesta i denna undersök-
ning visserligen som kärv, men ändå på det hela taget acceptabel. Under-
sökningen genomfördes sommaren 2003, och då var t.ex. de dystra uppgif-
terna i Vetenskapsrådets rapport inte allmänt kända.8 När det gäller dokto-
randernas ekonomiska ansvar sades det att dessa visserligen förväntas söka 
pengar till resor, kanske till material för undersökningar, men i huvudsak 
vilar det ekonomiska ansvaret på handledaren. 

Den gode doktoranden är begåvad, fokuserad och kan periodvis tänka sig 
att arbeta mycket hårt. I motsvarande grad anses den gode handledaren vara 
engagerad i och tillgänglig för sina doktorander. Handledaren måste också 
vara vetenskapligt framgångsrik. 

Könsfördelningen är ojämn, och tenderar att bli allt ojämnare med en 
tilltagande övervikt för kvinnor. Inga åtgärder för att minska snedrekryte-
ringen kunde man dock berätta om. 

Situationen avseende arbets- och forskningsklimat skiljer ganska mycket 
mellan kliniker och prekliniker. Främst beror detta på att klinikerna, i alla 
fall de som är läkare, förväntas göra mer än halvtid på kliniken vilket för 
med sig en större osäkerhet inför beslutet att samtidigt genomgå en krävan-
de forskarutbildning. Klinikerna har också en annan ekonomisk situation 
och 1998 års forskarutbildningsreform uppfattas inte som anpassad för kli-
nikernas situation. De har t.ex. redan god lön och anställningstrygghet. 
Doktoranderna har jämfört med doktoranderna vid LiTH och filosofiska 
fakulteten sämre materiella förutsättningar i termer av eget rum, egen tele-
fon osv. Handledarna hävdar att laboratoriet också är doktorandernas ar-
betsplats, och att därför behovet av eget rum är mindre. För de doktorander 
som inte är registrerade råder förstås oklara rättsliga förhållanden. T.ex. har 
de inte rätt till handledning. Det sociala skyddsnätet förefaller fungera till-
fredsställande. De flesta icke-registrerade doktorander uppfattas vara klini-
ker som redan genom sin landstingsanställning har ett gott skydd, och de 
registrerade doktoranderna har också ett gott skydd. Särskilt vid internatio-
nella jämförelser ter sig detta skydd väl utbyggt. 

De individuella studieplanerna verkar inte ha väldigt hög status.  
Handledarutbildning verkar vara en generationsfråga. Alla yngre handle-

dare har det. 

                                           
8 Svensk medicinsk forskning – finansiering och konkurrenskraft, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2003. 
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Trivseln verkar vara god. Det förekommer regelbunden fika, regelbund-
na veckomöten, vårupptakt, internat, julfester och förstås disputationsfester 
på alla avdelningar jag kommit i kontakt med. 

Jämställdheten uppfattas som god av flera, men inte alla, manliga hand-
ledare, och som mindre god av alla kvinnliga handledare som jag intervju-
ade. Jag kunde dock inte notera några skriande brister, och jag hörde ingen 
som var upprörd över förhållanden och där anledningen var att söka i 
bristande jämlikhet. 

I snart sagt alla diskussioner om etnicitet och mångfald nämndes de ki-
nesiska doktoranderna som särskilda i flera avseenden. De uppfattas som 
oerhört målmedvetna och hårt arbetande, men också som socialt isolerade 
och överdrivet respektfulla mot överordnade. Doktorander från Europa, 
Latinamerika, USA och andra västländer uppfattades som rätt lika de 
svenska doktoranderna.  
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3 PROCESS 

Under rubriken process beskrivs kursinslagen i forskarutbildningen. Om-
fattning och innehåll diskuteras, något om undervisningsmetoder och exa-
mination tas också upp. Den största uppmärksamhet ägnas relationen mel-
lan doktorander och handledare. Samverkansuppgiften belyses, samt det 
internationella samarbetet. Vidare förs en diskussion om utvärderings- ut-
vecklings- och kvalitetsarbete. 

3.1 Handledarens situation 
3.1.1 Egen forskning 
Av en god handledare förväntas att denne är etablerad i forskningsvärlden, 
att denne är en god forskare. Detta förutsätter, i alla fall i någon mån, att 
handledaren bedriver egen forskning. Frågan är förstås om de verkligen gör 
det, och man märker att detta är en besvärlig fråga för många av handledar-
na, och de flesta undrar hur man ska definiera egen forskning.  
 

Ja, alltså, den diskussionen har vi ständigt pågående här, vad är egen forskning? 
Som professor tycker jag att man startar ett projekt så tycker inte jag att man kan 
driva det projektet utan att inbjuda doktorander. Och då uppstår genast frågan: är 
det doktorandens forskning eller är det min forskning. Jag kan säga att jag bedri-
ver inget forskningsprojekt där jag inte har doktorander. Det finns doktorander i 
alla de projekt där jag är huvudman.  

 
Ja, det är frågan om vad man menar med egen forskning. Om man har ett eget litet 
delprojekt som inte är kopplat till någon doktorand så är svaret noll. Det hinner 
jag inte med. Jag känner ju, bl.a. när det gäller metodutveckling i min bransch så 
skulle jag inte ha något emot att ha lite mera tid till att själv stå vid labbänken. Att 
få jobba med något praktiskt. Det som jag kan kolla min forskning är kopplat till 
mina doktorander.  

 
Öh, ja det var en besvärlig fråga, för vad är egen forskning? Jag är ju engagerad i 
hela gruppens forskning och är ju den som håller ihop det och vet vad jag sysslar 
med, så det upplever jag som min forskning. På så sätt har jag mycket tid till det. 
Däremot har jag ju sedan några år tillbaka inte tid att jobba i labbet själv. Att för 
egen hand köra igenom forskningsprojekt som jag till för fem år sedan gjorde. 
Hela administrationen, att hålla ihop doktoranderna, läsa på och så vidare, ja det 
kan man kalla administration, så ser det ju ut. Men att stå vid bänken själv. När 
jag fortfarande gjorde det tyckte jag det var mycket värdefullt och jag har alltid 
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tyckt om att göra det, och nu när jag inte gör det så längtar jag inte tillbaka till det 
heller. Nej jag är rätt så nöjd med hur det är. Samtidigt är det en styrka att jobba 
själv ute i labbet, att jobba med metoder, att veta hur man ska tolka o.s.v. Och det 
blir ju ett allt större avstånd, visst blir det det. Men jag tror inte att mina doktoran-
der klagar på att jag inte vet hur man gör, faktiskt! Jag har tillräckligt mycket koll. 
Just det tror jag inte doktoranderna upplever som ett problem hos mig. Nej jag är 
rätt nöjd med situationen nu, jag trivs med att handleda forskningen.  

 
Om man med egen forskning menar att man själv står i labbet och ensam 
sköter sitt projekt så bedrivs just inte mycket sådan forskning bland de 
handledare som jag intervjuat. Några säger att de gärna skulle vilja ha nå-
got eget projekt att driva lite vid sidan om, men att det inte finns tid för så-
dant. Andra hinner faktiskt med lite egen forskning. 
 

Joo, det är väl rätt hyggligt hörru. Jag tycker nog att det hinner jag göra.  
 

Det har inte varit så mycket, men sista året har det blivit mer och mer. Kanske två 
arbetsdagar per vecka, och det är jättemycket mot vad det har varit.  

 
För drygt ett år sedan fick jag ett brev från SCB, och då räknade jag på det under 
en vecka, och då gjorde mindre än 30% forskning. Sanningen är ju den att det inte 
är så mycket. Men jag sitter i ett vetenskapsråd och flera prioriteringskommittéer.  

 
Andra menar att det inte blir någon tid över för egen forskning.  

 
Alldeles för lite. Det har framförallt varit en rätt så tung klinisk arbetsinsats, det 
tycker jag.  

 
Ingenting skulle jag säga. Jag skulle vilja utöka det, ja! Jag har skrivit en forsk-
ningsrådsansökan, och om jag får pengar på den så ska jag [knackar i bordet] av-
sätta tid och slå mig ner och jobba med det mer konkret. Jag är docent och ska 
lägga in om befordran nu. Det tar lång tid att bygga upp den här institutionen. Jag 
har faktiskt varit i kontakt med Björn Järle och då har jag sagt att jag vill jobba 
med en del forskningsprojekt som inte har doktorander inblandade i första hand 
för att komma igång själv och få jobba mera konkret.  

 
3.1.2 Arbetsveckan 
När jag bad handledarna att beskriva en typisk arbetsvecka fördelad på 
femtedelar så fick jag väldigt långa svar från handledarna. Alla arbetar 
långt över normal arbetstid och alla har en arbetstid som är mycket splittrad 
på en rad olika aktiviteter. 
 

Det var bra med femtedelar, ungefärligt i alla fall. Hm… Här är fem delar. Min 
mesta tid läggs på att jobba med forskningsprojekt som doktoranderna har, och då 
ingår direkt handledning, att prata med dem, och där ingår att jobba med att sam-
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manställa och skriva artiklar, det vill säga det är huvudsakligen forskningsarbete. 
Sedan finns det en signifikant del som är administration som innebär att man skri-
ver ansökningar, och fungerar som referee till tidskrifter, är opponent, sitter med i 
betygsnämnder som innebär en massa läsande som tar mycket tid iofs, och det är 
också en signifikant stor del. Att jobba med grundutbildningen, att föreläsa och att 
administrera grundutbildningen, delta i förändringsarbete, det är också en signifi-
kant stor del, men som varierar över tiden. Den första delen att ägna sig åt forsk-
ningsarbetet, att ägna sig åt doktoranderna och olika aspekter av det är 40-50%. 
Ungefär 50%, resten går åt det andra signifikanta delarna. Det blir mer än 40 tim-
mar per vecka. Jag har ett stort inflytande på hur jag använder min tid, och jag 
känner mig i allmänhet inte så fången. Tillfälligtvis gör jag det naturligtvis. Och 
är på väldigt gott humör. Jag har en privilegierad tillvaro.  

 
Jaha! Jaaa, det var svårt! Egen forskning en tredjedel av forskningen, och det kan-
ske är så då. Och handledning, läsa manus och sådant här, det kopplar inte alldeles 
intill en disputation för då jobbar jag väldigt mycket med ramberättelsen, utan när 
det löper, så är det två tredjedelar av forskningen, ja, ja, och så administration är 
mycket nu när jag är prefekt, så det är väl en tredjedel av arbetstiden ungefär, så 
har jag en del sjukvård på en tredjedel av min tid. En och en halv dag, ganska ex-
akt. Undervisning är ju mycket då. Jag har ju aldrig någonsin under 60 timmar på 
en vecka, utom just nu. Jag är här sällan efter 07 och jag går sällan före 19.30. 
Men det står man ju ut med eftersom det är roligt. På helgerna läser jag doktoran-
dernas manus, och gör tråkiga saker, skriver skrivelser och så. Jag är HÄR 60 
timmar i veckan, jag gör faktiskt mer hemma också!  

  
Så sa jag det att nu när jag är över 60 så tycker jag att nu har jag tjänat Rakel på 
administrationssidan tillräckligt, så att jag steg av föreståndarskapet, och jag steg 
av ledamotskapet i fakultetsnämnden. Jag var ju ordförande i valberedningen, så 
att hela hösten hade jag fullt jobb att skapa en ny fakultetsnämnd och ragga deka-
nus. Det är väldigt skönt att jag har avsagt mig de administrativa bitarna för att jag 
tycker det är roligare med den egna forskningen. Jag har ju inga fastställda arbets-
tider, inte som professor. [Min erfarenhet är att alla professorer har en tung ar-
betsbörda.] Nej, inte alla, det finns en del rötägg. En del utnyttjar det här, men de 
är få. Du vet, jag brukar säga att jag har världens bästa jobb, för jag kan ju… mina 
forskningsuppgifter, det är ju saker som jag tycker är fascinerande och som jag 
väljer själv. Och det ska jag göra, det ingår i instruktionen att jag ska göra det. Det 
ger så otroligt mycket! Inte minst doktorandhandledningen, det är ju så stimule-
rande, och därför spelar det ingen roll att man jobbar längre än 40-timmarsvecka, 
och jag vill ju jobba till jag är 67, så länge jag får. Det är skillnad från de här kol-
legorna som väljer en klinikbana med ett klinkchefskap och allt vad det heter, de 
begär ju pension när de är 63, de går ju tidigare, för de är ju fed up alltså!  

 
3.1.3 Uppskattning? 
Den akademiska världen kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt i alla 
avseenden, och positiv förstärkning antas man få av att få en artikel anta-
gen, att få ett forskningsanslag eller att få en högre befattning som forskar-
assistent, lektor, docent (som ju inte är kopplat till lönen utan mer till befo-
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genheter och kompetens i den meningen att man kan engageras som sak-
kunnig, opponent, etc.) och professor. Det delas också ut olika priser till 
den bäste eller mest populäre föreläsaren, handledaren osv. Men det är 
egentligen väldigt lite. Får du uppskattning, frågade jag. Och jo – uppskatt-
ning sade alla handledare att de fick. Kanske mest från doktorander och 
studenter. Ledningen uppfattas inte som uppmuntrande i allmänhet. Att inte 
få kritik är en slags uppskattning. 
 

Från studenter? Jag har inte tänkt på det. Jag tänker att om den här artikeln blir 
publicerad i en väldigt fin tidskrift så känner de respekt. Men jag har egentligen 
aldrig tänkt på det, det är helt enkelt mitt jobb att få saker att fungera så smidigt 
som möjligt. Om de efteråt inte längre vill hälsa på mig, så, hahaha, antar jag att 
jag misslyckats. Men det är ingenting som jag upplevt än så länge. Men vem 
vet…  

 
Ja. Det tycker jag att jag har. På fakulteten så tycker jag att jag får mycket respekt 
för mina ståndpunkter och mitt sätt att handla och mitt sätt göra saker och ting. 
Jag har alltid, i alla falla för det mesta, känt delaktighet. Det blir visserligen aldrig 
som jag tycker, men det är inte det viktiga, men jag känner ändå att jag är med. 
Här i Linköping har det alltid varit så, och det gör att jag trivs så bra här.  

 
En handledare berättade en lång historia om när moder Theresa var här i 
Sverige som talare på en konferens för företagsledare. Moder Theresa hade 
två frågor till konferensdeltagarna. Hon frågade om de träffat alla anställda. 
Somliga hade det, andra inte. Sedan frågade hon om de älskade sina an-
ställda. Därefter var föredraget slut.  

3.2 Handledning 
Att föra den nye doktoranden genom forskarutbildningens olika vindlingar 
fram till en examen som medicine doktor är kanske den viktigaste uppgif-
ten som en professor har. Detta arbete är i högsta grad individuellt anpas-
sat, men det hindrar förstås inte att det samtidigt är omgärdat av både 
många och strikta regler. Det gäller allt från antagning och registrering till 
olika kvalitetskontroller under vägen i form av den individuella studiepla-
nens årliga uppföljande, halvtidskontroll, accepterandet av artiklar i tid-
skrifter, slutseminarium och disputation. Inom ramen för handledning sker 
examinationer, seminarier och publicering av artiklar, och inte sällan åker 
man tillsammans på konferenser. Det mesta av denna verksamhet är regle-
rad på ett eller annat sätt. Under denna rubrik kom vi att tala om hur stort 
antal doktorander man kan ha, hur handledning bör ske, om handledningen 
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sker i grupp eller individuellt, om man kan byta handledare, om rollfördel-
ningen mellan handledare och doktorand, osv. 
 
3.2.1 Antal doktorander 
I de två tidigare handledarundersökningarna vid Linköpings universitet så 
har frågan om hur många doktorander en handledare har visserligen gene-
rerat långa och invecklade svar, men aldrig tidigare har man talat om di-
stinktionen registrerade och icke-registrerade doktorander. De handledare 
jag intervjuade på HU hade nästan alla den distinktionen när de talade om 
sin doktorander. Om jag försöker formalisera svaren blir det så här: 
 
3+2+1 special 2+3-4+2+2 

någon annans  
2+1 4 2+1på g 

4+½ 2 ej reg  3 
 

1+1 3 

3+3 på g 2 3+3 1+1+ ev några 
till, (rörigt) 

3 

 
Den första siffran avser huvudhandledarskap, den andra bihandledarskap 
om inte annat anges (t.ex. 2+1 på g). Så här ter sig svaren vilket exemplifie-
ras i följande två citat som är de två första ovan: 
 

Som jag är huvudhandledare för, det är för tillfället 3 stycken inom projektet s.a.s. 
och sedan har jag en jag på papperet inte är handledare för, men det är en special-
grej, det gäller ett par personer som kör sitt eget race s.a.s. och inte har någon 
handledare, och det är lite grann utanför mitt eget projekt, som bihandledare har 
jag två.  

 
Registrerade just nu har jag faktiskt bara två. För två blev klara förra terminen. 
Jag har varit huvudhandledare för sex eller sju, bihandledare för någon, och jag 
har två icke-disputerade just nu, två ytterligare som kommer att registreras, och 
sedan har jag ytterligare två där jag nog kommer att avstå från att vara huvud-
handledare även om jag varit initiativtagare därför att jag gärna vill att någon av 
de yngre som ändå är inkopplad ska få registreras som huvudhandledare. Sedan är 
jag bihandledare på tre fyra. Ja…a 

 
Det var rätt många av handledarna som svävade på målet när vi talade om 
antalet doktorander. 
 
3.2.2 Individuell handledning 
Handledningen sker så gott som alltid individuellt, även om handledning 
diskuteras i grupp när så passar. Alla handledarnas doktorander skriver 
sammanläggningsavhandlingar. 
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3.2.3 Seminariet 
Alla handledare menar att seminariet främst är ett diskussionsforum, sär-
skilt diskuterar man artiklar som håller på att arbetas fram.  
 

Vi försöker se till att presentationen är en liten del. Det är mycket att diskutera, 
design, idéer, analys, hur ska vi komplettera. Vi har nog aldrig haft ett seminarium 
som inte lett till att man måste komplettera och ändra i planen. Den sociala delen 
är stor och viktig, och det är den gången man kommer samman på ett organiserat 
sätt. Men jag vill nog påstå att det är ett av de bästa tillfällena att vetenskapligt 
träna sig. Jag tror också att det är det här som gör att vi har varit en mycket låg-
producerande avdelning till att bli en av de mest högproducerande vid HU. I alla 
fall om man tittar till antalet doktorander. Det här är smittsamt. Om man är med i 
det här blir man inspirerad.  

 
Vi har två typer, vi har forskningsseminarier där doktoranderna är med och där 
diskuterar vi och där kan man presentera något kort, ett artikelutkast. Alla som 
kommer till den seminarieserien har fått material och ska vara inlästa när de 
kommer så att man kan komma med synpunkter. Sedan har vi en annan typ som vi 
kallar för FoU-kafé och där är det då alla lärare inbjudna och man behöver kanske 
inte vara så påläst utan där kan man komma med och lyssna, och viss diskussion 
är det,  men det är alltid någon som presenterar någonting, och de är väl mera till 
för att man ska få lite populärvetenskaplig, att man ska vet lite om vad som händer 
på institutionen. Och för att bli inspirerad.  

 
3.2.4 Doktorandernas resor  
Ett citat sammanfattar det de flesta säger: 
 

De får resa. Det är inte en förutsättning att de söker pengar själva och har aldrig 
varit, men det uppmuntras. De väljer själva inom rimliga gränser. De kommer till 
mig och säger vart de vill resa. Då blir jag tyst och funderar innan jag svarar, och 
de undrar förstås, men det blir alltid ja. Det finns inget uttalat krav på att de ska 
presentera något, men det vill de! Men de gör det inte alltid. Men i allmänhet vill 
de, de tycker att det är roligt.  

 
3.2.5 Handledarutbildning, engagemang mm. 
Generellt sett så verkar de yngre handledarna ha gått någon slags handle-
darutbildning medan de äldre inte har det. Hos de äldre finns också en 
skepsis mot handledarkurser. 
 

Tror jag inte. Jag är sannolikt för gammal för det. /…/ Jag tror inte man kan utbil-
da sig till bra handledare. Inte till bra forskare heller. Antingen är man det eller så 
är man det inte.  
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Även om man inte gått en utbildning kan man vara en bra handledare, det 
är nog alla överens om. Men vad kännetecknar en bra handledare, och hur 
kan man veta om någon är en dålig handledare? Ett mycket koncist svar om 
det senare är följande: 
 

En splittrad, egotrippad narcissist som har för mycket att göra.  
 
Engagemang och intresse är saker som många lyfter fram, men flera menar 
också att en handledare som inte är vetenskapligt framgångsrik saknar den 
kanske viktigaste egenskapen. 
 

Det viktigaste är ju om man inte är engagerad i frågorna, inte tar sig tid med dok-
toranderna. Sedan ska en handledare vara en bra vetenskapsman. Forskning är ju 
någon slags kulturell verksamhet, och man måste lära sig forskningens kultur, och 
vad det handlar om det är att lära sig ställa specifika frågor, annars får man inga 
specifika svar, och att lära sig att man måste gå till botten med saker och ting.  

 
Ett, dåligt projekt, ogenomtänkta och oseriösa projekt. Av inkompetens, det är 
nog den sämsta egenskapen av en handledare. De som inte ser det, det tycker jag 
är dåligt, och det är väl en av handledarens viktigaste uppgifter att se det. The li-
kelyhood of success måste vara mer än 50%, tycker jag. Det andra om man inte 
tar ansvar för doktoranden som person, om de har pengar, trygghet, anställnings-
förhållanden, vettiga arbetsförhållanden. Man är inte mogen som arbetsgivare om 
man inte kan hantera livets svårigheter åt sina medarbetare på något sätt. Klarar 
inte handledaren av det så är det institutionens ansvar att se till att det sker saker. 
Man har tungt ansvar. Så kan det vara att man inte är disponibel, ständigt på resa, 
det är inte heller bra.  

 
Några typiska misstag i handledningen tycks vara att man inte lyssnar på 
doktoranden, att man är otillgänglig. 
 

Att man är totalt ovetande om vad doktoranden håller på med. Det är kanske den 
vanligaste bland de allvarligare…jag vet inte om det är vanligt. Men kanske fram-
förallt bland de lite äldre handledarna där man mer är formell handledare. Då upp-
lever man det åtminstone från doktorandens sida som ett ointresse. Sedan om det 
saknas ett doktorandperspektiv i projektet är det dåligt.  

 
Ett misstag som är alltför lätt att begå, det är att inte lyssna, och att s.a.s. avfärda 
en doktorands idéer. Man tror inte att det är så, och jag måste gång på gång ta tag i 
mig själv.  

 
 
3.2.6 Dåliga doktorander 
Man undrar då vad handledarna uppfattar som en dålig doktorand. Det 
finns flera exempel på det. Dåliga doktorander är initiativlösa och osjälv-
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ständiga, de saknar förmåga att analysera sina resultat, eller så lyssnar de 
inte på handledaren.  
 

Lata och inte så smarta studenter är dåliga, hahaha! 
 

Sådana som forskar för att de måste. Antingen har mannen sagt det, eller pappa, 
eller att de fått för sig att de måste forska för att de jobbar på ett universitetssjuk-
hus. Då är de på fel ställe. De måste göra det av genuint intresse. Men det tycker 
jag syns, då kommer man inte vidare.  

 
Att alltid gå hem klockan fem och inte vara flexibel och därmed vara rätt så oin-
tresserad och se det hela mer som en födkrok. Det finns, vet du, folk som inte får 
något jobb och då vill bli de doktorander. Flera av dem är inget vidare tycker jag. 
Sådant ser man ganska tydligt.  

 
Någon som vi sa inledningsvis och som inte ärligt, som lägger i dimma var man 
står och som har oförmåga att ärligt redovisa vad man inte klarar av, så att man 
inte vet vilket håll det går. Plus det allmänna, och det är naturligtvis en tidstrend, 
att man är för uppblåst i jaget, man tror att man kan själv allt. Det är väldigt van-
ligt, att de är så uppblåsta, och de har svårt att relatera sin egen kunskap till den 
stora kunskapsmassan, och de har svårt att relatera den till den kunskap som då 
som är lite äldre har integrerat. Det är ett stort problem.  

 
3.2.7 Rollfördelningen 
När vi talade om relationen mellan handledare och doktorand så benämn-
des rollfördelningen som dels ett mästare-gesällförhållande, även om en del 
värjde sig mot konnotationerna i just det begreppet och hellre ville säga att 
det var som mentor-adept. Flera handledare påpekade också att förhållandet 
och rollfördelningen är föränderlig. 
 

Mästare-gesäll passar bäst, den beskrivningen är inte så dum. Man kan ju vara en 
lyhörd mästare som inte tror att han kan allting bäst men som kan väldigt mycket.  

 
Det är olika från doktorand till doktorand, och det är också olika var man befinner 
sig i processen, tycker jag. Först är man nog mentor-adept, och i slutprocessen är 
man kollegor. Då är det inte en doktorand man har att göra med utan en forskare 
som är redo att flyga själv. Då blir man forskarkollegor, och i vissa avseenden är 
man helst överlägsen handledaren, i områdets djup och specialkunskaper. De ska 
också vara mogna att ta hand om doktorander själva inom överskådlig framtid.  

 
Flera handledare, både kvinnliga och manliga, berörde särskilt de djupa 
känslor som är förknippade med handledning som pågår under många år: 
 

Jag tror att jag delvis är en förebild. Jag är 54 år och doktoranderna ca 25-30, bara 
det va. Det är klart att de ser mig som senior, men samtidigt så hoppas jag att de 
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känner att jag tycker om dem, att jag verkligen håller av dem och vill dem väl, och 
det är kanske lite föräldrar-barn. Men det är inte riktigt föräldrar-barn, det är något 
annat, det här är ju att vi har ett gemensamt projekt som vi går mot, och det har 
man inte på samma vis i en familj. Men den här kärleken, den biten vill jag att det 
ska vara tydlig. Samtidigt vill jag vara den som hjälper dem fram och stöttar dem. 
Det handlar väldigt mycket om känslor. Man ska känna sig trygg i gruppen.  

 
Men vem är det som bestämmer? 
 

Det gör vi tillsammans. Jag har mer och mer lagt över processansvaret på dokto-
randen. Av två skäl. Dels för att få rätt doktorander, så att de får känna att det 
hänger på dem, och att det ska vara så rent emotionellt för dem, de ska känna att 
det här har jag gjort. När de en dag ska försvara det ska de inte känna sig otrygga.  

 
I början när doktoranden trevar sig fram, då är det nog jag som styr, men jag tyck-
er att de tar över väldigt snabbt, för det är de som skriver artiklarna, det är de som 
skriver manus, det är de som ställer frågorna. Sedan är det klart att vi kan byta rol-
ler ibland så att jag och medhandledaren tar över processen korta perioder, men vi 
lämnar över den sedan. Mer adept-mentor.  

 
3.2.8 Handledarbyte 
Det är en känslig fråga när handledarbyte ska genomföras, prestige står på 
spel, och det kan också vara administrativt krångligt beroende på vem som 
är ansvarig för det projekt som doktoranden är involverad i.  
 

Eh… Ja, teoretiskt kan man det. Man har rätt till det enligt statuterna, men prak-
tiskt har det väl aldrig skett. Men vi har flera, inte hos mig men hos andra, som 
har börjat med arbeten, men så har det gått åt fanders. Och då har de hoppat av. 
Och det här med att formellt byta handledare eller att diskutera genom detta sak-
ligt, det är totalt kollisionskurs. Det är oerhört känsligt.  

 
Ja, det är klart man kan. Men det har vi inte gjort så ofta, jag kan inte säga att vi 
gjort det någonsin. Enda gången var med min allra första doktorand som hade min 
handledare som sin handledare och det funkade inte, och sedan när jag blev klar så 
tog jag över det. Men det är klart man kan! Vi har ett sådant ärende på institutio-
nen där en doktorand har begärt att få en annan handledare. Det rör mer personliga 
förhållanden.  

 
Ja. Jag nämnde ju ett fall nyss, och då var det väldigt odramatiskt. Normalt byter 
man handledare när det inte funkar, och normalt får man även byta projekt. Alltså, 
det kan man naturligtvis och man har rätt till det, men det är naturligtvis svårt och 
traumatiskt. Det föregås av sådant som inte är så roligt. Vi har inga rutiner för det-
ta eftersom det inte händer så ofta.  
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3.3 Kurser, undervisning och examination 
3.3.1 Ledarskap och projektledning 
En forskarutbildad person kan förväntas hamna i sådana situationer där 
kunskap om ledarskap är påkallat. Jag frågade om kurser i ledarskap, pro-
jektledning skulle vara intressant för doktoranderna att gå igenom. Till att 
börja med är en del handledare skeptiska till kurser överhuvudtaget: 
 

Jag får erkänna att jag har en inneboende skepsis mot kurser som lösningen på 
tillvarons alla problem. För det första. Det finns en tendens att lösa många av till-
varons problem genom att gå kurser. /…/ Men jag tycker det är väldigt bra att vi 
inte har krav på många kurspoäng.  

 
Andra menar att det är bra med kurser: 
 

Ja, varför inte. En tjej ha fått gå ledarskapsutbildning, men hon är liksom en pål-
äggskalv, så hon har fått gå det.  

 
Det skulle vara välkommet, verkligen. Doktoranderna kommer ganska snart in 
som lärare och basgruppshandledare. Det skulle vara väldigt fint!  

 
Åter andra menar att även om det är bra så finns det inte tid för det: 
  

Förnuftsmässigt ja, men utrymmesmässigt nej.  
 
Eller att det lämpligast sker senare: 
 

Jag tror det vore nyttigare om de gjorde det efter disputationen.  
 
En viss kritisk inställning mot universitetsadministrationen kom också till 
uttryck: 
 

Nej. Inte på doktorandstadiet. Jag hoppas att de lär sig här hur man bedriver 
forskning. Min uppfattning är att de är för mycket byråkrati, för mycket pappers-
vändande och för mycket kurser och allt sådant där och för lite riktig forskning. 
Ibland undrar man vad fan allt folket gör ute på universitetet, när man ser vad det 
kostar med over head och allt sådant där. När man ska betala för intrång ska man 
ge 15%, men det är ju inte så att det är intrång, utan det är ju så att utan externa 
anslag är ingen forskning möjlig. Jag tycker det finns för många byråkrater och 
avskeda hälften så kunde vi få göra mera forskning. Det är skrämmande att så 
många professorer gör så lite forskning som de gör! Det finns professorer som 
inte gör någon forskning alls, och jag tycker att är man professor så är den första 
uppgiften att göra bra forskning och bra undervisning. Orkar man med det kan 
man väl sedan åta sig lite administrativa uppdrag.  
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3.3.2 Kursutbud 
Vad avser utbudet av forskarutbildningskurser som helhet tyckte en del att 
det är för lite och några att det räcker till, i alla fall om man kan skicka sina 
doktorander på kurser på andra utbildningsorter. 

 
Det saknas lite grann. Det beror på att HU inte är så stort. Vi som lärarkår är just 
nu väldigt hårt trängda. Antalet läkarstudenter har dubblats utan att ta in en enda 
ny lärare. Det håller ju bara ett kort tag, sedan kommer många gå i väggen, det 
tror jag. Rekrytering har påbörjats, men det är en jättelång process. Ett år räcker i 
allmänhet inte. Det är två eller tre år, och många gånger har vi fått börja om för 
det har inte funnits sökande professorer och lektorer. Det är åtminstone en fem-
årsprocess att dubblera antalet lärare om man skulle ha den målsättningen, vilket 
jag tycker. Dubblerar man studentantalet så tycker jag man ska dubblera läraranta-
let så att man kan ha en miljö som fungerar.  

 
Det är varken tillräckligt brett eller tillräckligt djupt här. Det är torftigt här. Vi har 
bara de grundläggande formaliakurserna. Intellektuella forskarutbildningskurser är 
ju väldigt få. Vi brukar ha några neurobiologikurser som man kan gå, och de flesta 
av våra doktorander har gått dem. Som jag sa tidigare har gått forskarutbildnings-
kurser i Köpenhamn, Stockholm, Göteborg och så vidare. Men det är ett system 
som jag har försökt intressera fakultetsledningen för, att vi köper att antal platser 
på KI, etc., så att våra doktorander får tillgång till utbudet där.  

 
Men det är också några som anser att kursutbudet är tillräckligt bra. 
 

Det är ju ganska bra. Jag har själv suttit i FOD. Men ibland så kan det vara viktigt 
att låta någon åka till någon annan ort, i Sverige, eller själv var jag i London i två 
veckor och gick en immunologikurs, och det var jättebra. Det beror sig på, men 
det är rätt hyfsat här, ändå. Basblocket och det här. Vi har ganska bra täckt inom 
mitt område. Men det är klart att man önskar sig alltid mer.  

 
Generellt sett är de flesta kurserna tillräckligt bra. Eftersom vi arbetar med patolo-
gi och genetik så skulle vi gärna se kurser i sådant, och jag har en doktorand som 
fick åka till Uppsala för att få en sådan kurs. Kursen ges inte ofta där heller så 
doktoranderna behöver verkligen detta, alltså inte bara mina doktorander, utan 
också sådana som t.ex. jobbar med influensa.  

 
3.3.3 Grundutbildningspoäng och examinationer 
Poäng från grundutbildningen kan man i allmänhet inte ta med sig i sin 
forskarutbildning, men i vissa fall kan man tillgodoräkna sig poäng från 
den forskarförberedande forskarskolan.  
 

Jag har inga större synpunkter på det eftersom jag inte är någon anhängare av po-
äng, som jag sa nyss. Vad jag vet att de kan ta med sig, det gäller de som har gått 
på den biomedicinska forskarskolan som formellt är en grundutbildning. Eftersom 
det är samma kurser så hade det varit orimligt om de inte fått göra det.  



Process 

 
 
 

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

 

42 

 
Examinationerna sker genom inlämningsuppgifter i allmänhet, men det 
finns skrivningar också. 

 
Ja det är ju upp till varje kurs och det är svårt att se ett generellt mönster där. Det 
händer väl att det är skrivningar, men det är väl vanligare med inlämningsuppgif-
ter.  

 

3.4 Kvalitetskontroller 
3.4.1 Licavhandling? 
Att framlägga en licentiatsavhandling anser de flesta av de intervjuade 
handledarna är en dålig idé.  
 

Jag ser helst att man gör en fullständig avhandling. Projekten ska vara så stora och 
så bra att disputationen är första anhalten på en resa, och sedan kan de fortsätta.  

 
Men det finns sådana som menar att det ändå skulle vara bra. 
 

Nej det finns inget krav på det, varken formellt eller underförstått. Däremot tror 
jag att ett sådant krav hade varit väldigt bra. Men det är inte tradition här och jag 
har inte orkat att genomdriva det, men jag tror att det hade varit bra med ett obli-
gatorium, för då skulle doktoranden innan de var färdiga tvingas att läsa in sig och 
få den här bredare synen på vad de håller på med, en större förståelse, en större 
arbetsglädje till att göra det bättre under den andra perioden. Jag tror det skulle 
vara kvalitetshöjande.  

 
Frågan om licentiatsavhandlingen är större än den om dessa roll som kvali-
tetskontroll, och frågan är inte heller oproblematisk. Detta diskuteras utför-
ligare längre fram. 
 
3.4.2 Halvtidskontrollen 
Alla handledare talade om halvtidskontrollen. 
 

Dels sker det informellt hela tiden, ja vi ägnar oss åt det hela tiden. Vi diskuterar 
vad vi behöver göra mera och hur bra är det här. Så har vi en ständig kontroll. Så 
har vi ju halvtidskontrollerna som ju inte är en kontroll egentligen.  

 
Det finns förstås problem förknippade med halvtidskontrollen. 
  

Ja, halvtidskontroll. Tyvärr har det inte blivit riktigt halvtid utan mer 75% eller 
t.o.m. 90%, att man redan satt disputationsdatum när man har halvtidskontroll. 
Men annars tycker jag det har varit bra med en halvtidskontroll.  
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Halvtidskontrollen har som oavsedd bieffekt lett till att skuggdoktorand-
problematiken blivit synlig. 

3.5 Avhandlingen 
Om doktoranden skriver en sammanläggningsavhandling, vilka tidskrifter 
är det som ”gäller”? Alla diskuterar för- och nackdelar med impact factor, 
och även de som är kritiska mot idén med impact factor medger att dokto-
randerna siktar att nå så högt som möjligt. 
 

Vill du har namn? Impact factor är jag själv allergisk emot. Jag tycker det är en 
utomordentligt fånig uppfinning ur många synpunkter för den missbrukas så 
hemskt. Men jag känner mig tvungen att ta hänsyn till den. Samtidigt är den trots 
allt ett mått på hur ansedd tidskriften är i en mening. Då siktar vi på åtta och uppåt 
kan man väl säga.  

 
Vi har ju drakarna, New England Journal of Medicine, Lancet osv. British Medi-
cal Journal, och naturligtvis ska man alltid sikta på dem, man ska alltid skikta mot 
stjärnorna för att nå trädtopparna. Jag har ju någon doktorand som fått in arbetet i 
en sådan där, men sedan är det ju de egna facktidskrifterna.  

 
Även om alla siktar att nå så högt som möjligt verkar ändå många ha en 
mer modest uppfattning om chanserna att deras doktorander ska få in sina 
artiklar i de mest ansedda tidskrifterna.  
 

Framför allt cancertidskrifter. Men visst, det skulle var trevligt om man fick in i 
Science eller Nature, men det har vi inte försökt ännu. Det är roligt om det är bra 
tidskrifter, men det är inte avhängigt för en bra avhandling att ha hög impact fac-
tor.  

 
Vi försöker med de bästa. Sedan sänker vi oss en smula.  

 
Det finns ju ett visst strategiskt tänkande där. /…/ Ska man verkligen satsa på att 
få in en artikel i Science då kanske det aldrig blir någon avhandling.  

 
Artiklar inom det medicinska området skrivs sällan eller aldrig av en ensam 
författare. Men hur många kan skriva tillsammans? 
 

Det bästa är om det inte är mer än tre personer. I enstaka fall, om det är några som 
har för projektet helt avgörande arbetsbeståndsdelar, och har godkänt sin del. Men 
det är ju inte roligt att stå med på ett pek som nummer sju av tolv.  

 
Jag tror någonting liknande fem. Alla som bidragit till arbetet. I min grupp har vi 
aldrig haft problem med författarskapet. Doktoranden är alltid först, sedan med-
författaren. Jag brukar vara sist, även om jag skrivit det mesta av artikeln.  
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Ibland blir det för många namn. Och antalet namn kan vara problematiskt. 
Om man använder en metod från t.ex. Kina eller Japan kanske det visar sig 
att den som utvecklat metoden har en professor som också ska stå med. 
Även om han inte gjort något. 
 

Ibland tycker jag det är alldeles för många namn, och där tycker jag inte att jag 
tillhör de värsta. Särskilt i projekt där man samarbetar med många och det finns 
något tekniskt kunnande osv., så blir det väldigt lätt en fem-sex namn. Men det är 
klart kommer man upp i tio namn då kan man ju börja undra hur mycket var och 
en bidragit med. Det här är en knepig sak, och detta diskuterar jag med doktoran-
derna tidigt.  

 
Går du in som en del kollegor på andra institutioner här har gjort och är med på 
arbeten som andra har gjort inom områden som de själva inte har en susning om, 
det vet ju alla att det är ju rena, eh… politik eller motsvarande.  

 
Det är regel att handledaren är med på artikeln. Nästan alltid för att handle-
daren har skrivit mycket själv, ibland väl mycket, eller för att handledaren 
är den som kommit på idén till artikeln, och har följt arbetet hela tiden. 
 
Ordningen bland författarna anses alltid återspegla arbetsordningen på så 
sätt att det alltid är så att de som gjort det mesta står först. Det vill säga att 
doktoranden står först och handledaren sist. Här framkommer i första cita-
tet att man kan donera sin plats, eller, i sista citatet, byta ut den som kom-
pensation för något som borde ha skötts bättre. 
 

Det är rimligt att doktoranden är första författare och att huvudhandledaren som 
sista författare. Nu ser man ju som sakkunnig att det här med rangordningen är 
skitviktigt. Ibland överdramatiserar man nästan detta, men det är ju också ett sätt 
att visa rollen i det vetenskapliga arbetet. Ibland kan det uppstå konflikter, men 
inte för det mesta. Men vissa konflikter kan vara rätt så barnsliga. Som handledare 
kan man vara lite generös, och man kan tänka vad behöver jag den här artikel till? 
Jag har en artikel nu som jag skrivit ihop med min doktorand som doktorerade i 
våras fast den ingick inte i hennes avhandling. Då är det så att hennes biträdande 
handledare är mera i sin karriär än vad jag är och då tycker jag att då kan väl hon 
stå som siste man, för henne är det mer viktigt, och för mig spelar det ingen roll. 
Om jag inte tyckte att hon förtjänade den rollen skulle jag inte göra så, men om 
jag krävde min rätt så kunde jag stå sist! Men jag tror inte många tänker så. Över-
huvudtaget är det en tråkig sak när man i vetenskap håller på och tjafsar om förfat-
tarordningen.  

 
Jag är alltid sist. Doktoranden och ibland kan det vara två doktorander med på 
samma arbete. Det händer ibland att vi i två olika avhandlingar kan ha ett arbete 
som gemensamt för båda. Vi har en disputation den 9 oktober och en den 23 okto-
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ber. I den ena finns det fem arbeten och i den andra finns det fyra arbeten. Ett ar-
bete finns i båda avhandlingarna.  

 
Som grundprincip doktoranden först och handledaren sist. Den andra positionen 
är också viktig. Men det beror lite grann på vem som gjort vad och när man har 
kommit in, och man försöker ju fördela detta. Det är väldigt känsliga områden, 
och framförallt gäller det att hålla folk ute som vill vara med, men som inte gjort 
ett skräp.  

 
Det är ett väldigt vanligt fenomen att äldre, seniora forskare hänger med när man 
har bidragit med ytterst lite. Men det är väldigt känsligt och ta bort någon sådan. 
Jag har varit med om en gång när en tidskrift krävde att man inte hade mer än ett 
visst antal namn och två personer hade varit med i någon mån, men inte speciellt 
aktivt, fick strykas. Det fick vi nästa reparera med ett namn i en annan artikel.  

 
När alla artiklar antagits, kappan är skriven och disputationen ägt rum, hur 
viktig bedöms då avhandlingen vara för den fortsatta karriären? De följan-
de citaten visar på lite olika syn i den här frågan.  
 

För läkarnas del spelar det inte så stor roll. Disputerar man och är intresserad av 
universitetsliv och akademin så tar man sig fram, för det är så lågprioriterat av 
kollegorna. [Se nästa citat] 

 
Jag tror att det är olika. Jag tror att för en biolog är det viktigt att ha en bra av-
handling. För en kliniker är det inte lika viktigt. Inte i alla fall i alla fall. För dem 
som tänker sig en akademisk karriär kanske, men jag vet inte. Jag är ju själv sak-
kunnig för sådana här professurer, och då tittar jag på avhandlingarna alltså. Im-
pact factor ser jag på, och framför allt om de är slutförda. Många gånger är de inte 
publicerade alla. Har han eller hon publicerat det året efter. Ibland händer det att 
de inte har det och då tycker jag det är svagt. Det vägs ju negativt i vågskålen, det 
gör det ju.  

 
Jaa, det var en svår fråga. Jag kan inte riktigt svara på det för jag har sett dem som 
har skrivit som jag tycker bra avhandlingar men sedan har det inte så mycket bli-
vit en fortsatt karriär. Det är kanske för att de inte velat det. Jag ser de som jag 
tycker har skrivit ihop rena skräpavhandlingar men som det ändå gått snabbt upp-
för i de akademiska höjderna. /…/ Jag brukar säga att en bra avhandling är dokto-
randens förtjänst, och en dålig avhandling är handledarens fel. /…/ Men en bra 
avhandling är ingen förutsättning för en bra karriär.  

 
Nja, det är svårt att säga tror jag. Är man läkare så vete sjutton om det spelar så 
stor roll. Om man gjort någon avhandling över huvud taget. Förr var det väl ett 
krav tror jag, om man skulle ha någon fast tjänst på ett universitetssjukhus så skul-
le man ha… Men jag vet inte om det är något krav längre. Men är man biolog, 
kemist eller så, då är det klart att om man ska fortsätta och bli projektledare och 
söka pengar och sådana saker, då kan ju den egna avhandlingen ha viss betydelse, 
och då kanske impacten kommer in på delarbetena.  
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Det verkar ändå som om en bra avhandling är viktigare för prekliniker än 
för kliniker. 

3.6 Samverkan, tvärvetenskap, internationalisering, 
mm. 

Linköpings universitet kännetecknas alltid med tvärvetenskapligt samarbe-
te mellan olika discipliner, och detta är också universitetets adelsmärke. 
Men hur fungerar det? I vissa fall fungerar det utmärkt, i andra fall före-
kommer inte något i egentlig mening tvärvetenskapligt samarbete. Flera av 
handledarna välkomnar en tvärvetenskaplig utveckling, men kunde inte se 
något omedelbar sådant uppsving på gång.  
 

Jag tror att samarbete är möjligt. Absolut! Vi har dock inget sådant, utan det vi har 
är inom naturvetenskapliga områden i alla fall. Men sedan beror det på vad du 
menar med ”disciplin”. När vi pratar om paradigm så såg jag det som naturveten-
skap kontra typ att när man gör kvalitativa undersökningar. Sådant har vi inte, 
men jag kan mycket väl kunna tänka mig att man kan ha ett sådant samarbete, 
men det har inte varit aktuellt. Vi skulle kunna tänka oss att vi engagerar oss i pro-
jekt som handlar om hur man… vi jobbar ju med att ta reda på hur insulin funge-
rar, med hur diabetes uppstår, och vi är givetvis intresserade av hur man kan be-
handla diabetes. När det gäller det så vet vi ju att det handlar om hur folks ändrade 
beteende, och det skulle man kunna tänka sig att vi skulle engagera oss i, t.ex. till-
sammans med beteendevetare. Om man kan gå in och prova om man kan gå in 
och påverka folks beteende.  

 
Det finns också de som är kritiska: 
 

Jag tycker nog att den tvärvetenskapliga profilen vid Linköpings universitet inte 
har så mycket substans. Jag tillhör de väldigt konstiga människor som doktorerat 
två gånger, på olika fakulteter, så jag kan nog med gott samvete säga att jag är 
tvärvetenskaplig men det tycker jag inte precis att man har uppmuntrat. Kanske 
har man svängt lite de sista åren. Jag jobbar mycket ihop med tekniker också.  

 
Ja, jag är själv cancerforskare med immunologisk inriktning, vi har samarbete 
med hjärtkliniken, långt ifrån cancer kan man säga, men det finns komponenter i 
av inflammatorisk karaktär som är gemensam och av stort intresse att undersöka. 
Det trodde jag när jag kom hit att jag aldrig skulle forska på ett sådant område, 
men det har det blivit. Hjärtsviktsproblematik. Vissa cancerstadier kan föregås av 
ett inflammatoriskt tillstånd. Ett annat är ett samarbete med omvårdnadsforsk-
ningen. Bröstcancersjuka kvinnor som får behandling med alternativmedicin och 
där man mäter livskvalitet. En sorts tvärvetenskap.  

 
Och visst samarbete som förekommer kan man knappast kalla för tvärve-
tenskap. 
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Inte vad jag skulle vilja kalla för direkt samarbete, men däremot så har vi många 
gånger utnyttjat tekniska fakultetens resurser. /…/Exempelvis /…/ behöver man 
stora och dyra maskiner som inte vi har, men de finns ute på Valla, och vi har vid 
flera tillfällen varit ute där och då har vi fått väldigt bra hjälp. Men – då har vi fått 
hjälp att sköta maskinerna s.a.s. så det resulterar inte i något namn på författarlis-
tan utan då skriver vi i aknowledgementet, och ibland betalar vi för oss.  

 
3.6.1 Samverkansuppgiften 
Universitetet har också som uppgift att samverka med det omgivande sam-
hället. Detta brukar kallas för ”Den tredje uppgiften”. De flesta forsknings-
pengar kommer ju via skattemedel på ett eller annat sätt, och det är därför 
rimligt att olika intressenter ute i samhället kan finna det möjligt att sam-
verka med universitetet.  
 

Den är ju viktig, men den är naturligtvis den som alla forskare ägnar sig minst åt. 
Det finns några som ägnar sig mest åt den men för de flesta är det tvärtom. Den 
här uppgiften blir bara viktigare och viktigare, och den är viktig ur många per-
spektiv. Den är ju viktig ur ett samhällsperspektiv, ur ett demokratiskt perspektiv 
naturligtvis. Att människor blir delaktiga i en sådan viktig verksamhet som pågår, 
som kontinuerligt revolutionerar samhället. Och den finansieras ju till stor del av 
skattemedel, av allmänheten, så de har ju rimliga skäl till insyn. Dessutom, ur 
samhällets synvinkel är det viktigt att få en riktig uppfattning, och inte förledas av 
missuppfattningar om hur forskningen fungerar och vad resultaten kan leda till. 
Sedan är det viktigt ur forskningens synpunkt att ha medborgarnas och samhällets 
stöd och förtroende. Sedan är det en annan diskussion om s.k. ljusskygg forsk-
ning, och då är det beroende på hur man definierar ljusskygg forskning. En del 
människor menar ju att forskning som involverar djur är ljusskygg. Det anser jag 
alltså inte att man ska låta bli sådan forskning. Självklart måste vi ha djurförsök, 
men jag stödjer också djurvännerna, och man har åstadkommit en förändring som 
är viktig, för naturligtvis är det viktigt att se till att man inte plågar djur i onödan. 
Men all forskning måste tåla ljuset! Ingen forskning ska ske i det dolda.  

 
Men det var flera av handledarna som menade att de inte ägnar särskilt 
mycket tid till samverkansuppgiften, alltså samarbete med myndigheter, 
institutioner eller företag utanför universitetsvärlden är andra former av 
samverkan. Men inte heller det kunde den här gruppen handledare framhål-
la i någon större omfattning. 
  

När det gäller Kina går vi genom ambassaden. I Sverige för egen del, så sitter jag 
t.ex. i SBU i ett tvåårsprojekt, och har gjort ganska mycket åt SBU (Statens Be-
redning av Medicinsk Teknologi) ett jätteviktigt organ.  

 
Nej. Inte mycket där heller faktiskt. Något enstaka företag någon gång.  
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Nästan ingenting.  
 

Ja rätt mycket med läkemedelsföretag, kanske mest studier, men också en del 
forskning. Det gäller även doktoranderna.  

 
Ja en biotechfirma i USA som jag nämnde. Astra lite till och från, vi har en adjun-
gerad professor därifrån.  

 
Jaaej. Jordbruksverket har jag kontakt med. Något tekniskt företag. Jag hade ett 
projekt ihop med ett medicinskt utvecklingsföretag för några år sedan.  

 
I praktiken är vi inte särskilt aktiva. Jag är inte heller den typen av person, och jag 
är just inte så intresserad av att presentera min forskning allmänt. Vi bedriver 
grundforskning och… hahaha… 

 
3.6.2 Akademiskt samarbete 
Det är typiskt att universitet samarbetar om olika projekt. Universitetsvärl-
den är jämförelsevis en mycket internationellt präglad företeelse. De flesta 
vetenskapsområden, kanske ska man säga delområden, är inte större än att 
de flesta faktiskt känner varandra inom ”forskningsfronten”, åtminstone 
känner man till varandra. Ett mått på framgång är alltså att man också är 
internationellt etablerad, och det för med sig samarbete på olika plan. Ändå 
är mitt intryck att samarbetet med andra universitet kan bli bättre. 
 

I Sverige samarbetar vi med ett par universitet, men det är mer projektstyrt, och 
mindre som en långsiktig strategi. Vi har samma förhållande till utlandet, där, 
men då är jag nog den ende som har ett internationellt samarbete i vår grupp. Med 
en forskningsinstitution och två universitet i Frankrike. Så Stockholm, Lund och 
Göteborg. Jag är helt öppen att sätta doktorander utomlands, men de som varit 
lämpliga har inte visat sig. Men jag skulle sätta en doktorand utomlands i morgon, 
men den personen finns inte. På metodsidan har det mera varit korta gästbesök på 
laboratoriet, för att lära sig en metod på en vecka, men det är inget vi skulle kunna 
göra mycket mer.  

 
Inget löpande. Inte för tillfället.  

 
Internationellt har vi ingen samverkan i dag, tyvärr. Inte så tydligt när det gäller 
de grundläggande doktorandprojekten.  

 
Ja inom ämnet, Stockholm och Lund. Det är dåligt utomlands.  

 
Det finns förstås flera som rapporterar ett omfattande internationellt samar-
bete. 
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Vi har ett intensivt samarbete med t.ex. Louisville i Kentucky, vi har haft ett antal 
hedersdoktorer här, fem stycken, som är samarbetspartner. Sedan har vi samarbete 
med University of Southern California. Där är jag föresten adjunct professor och 
där är jag varje år och jobbar lite grann i Los Angeles. Vi har samarbete i något 
mindre omfattning, men i alla fall, med Lissabon, Valencia, New Castle, en grupp 
i Grekland och University of New South Wales i Sydney och också med Universi-
ty of Christchurch på Nya Zeeland. I fallande skala. Ibland är samarbetet inte så 
frekvent, men vi skriver ett arbete tillsammans då och då, och ibland är det myck-
et frekvent som t.ex. med Louisville. Vi ringer varandra flera gånger i veckan.  

3.7 Kursutvärderingarna  
Under en forskarutbildning tar doktoranderna en del kurser, på HU mindre 
än vid de andra fakulteterna i Linköping, men ändå är det en betydelsefull 
del av forskarutbildningen. Utbudet har kritiserats för att det saknar både 
bredd och djup (se min rapport om doktoranderna), men doktoranderna har 
ändå haft goda möjligheter att åka till kurser på andra orter. De kurser som 
ges vid HU utvärderas förstås, som alla kurser gör. Vet handledarna vad 
som händer med dessa kursutvärderingar? Nja, kunskapen var kanske inte 
den bästa i den grupp handledare jag intervjuade. 
 

Det kan jag inte uttala mig om ef-
tersom vi inte har några egna kur-
ser. Vi är engagerade ibland och 
har något avsnitt.  

 
Det vet jag inte. Jag kanske har 
något dunkelt minne att jag fått 
någon lapp om vad några tyckte.  

 
Ingen aning.  

 
Jaaa. Jag vet inte så noga om det 
finns någon mall för det där och 

då borde FOD som tittar på det 
där.  

 
Nej, det tro jag inte, FOD kanske 
borde väl titta på det. Inte för att 
jag kommer ihåg att vi tittade på 
det när jag var där.  

 
Nej, jag passar på den frågan.  

 
När det gäller forskarutbildnings-
kurser? Ingen aning. 

 
Men det är klart att någon visste besked: 
 

Jag höll en kurs om cancer och inflammation. Det kom in utvärderingar som vi 
tog till oss. Vi gjorde en väldigt gedigen insats med föreläsare från hela världen. 
Luften gick väl lite ur oss efter den otroliga satsningen, men nu är vi på gång igen. 
Man hoppas att vi kan ta  fasta på studenternas synpunkter. Kursen pågick under 
14 dagar. Både teoretiskt och experimentellt. Alla kunde dock inte vara med hela 
tiden. En del behövde springa till sin klinik och så där, och det är väl den kliniska 
verkligheten. Det är svårt att vara en klinisk doktorand och pressad ifrån olika 
håll.  
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Det kan vara så att eftersom HU ger jämförelsevis få forskarutbildnings-
kurser leder det till att jämförelsevis få handledare är inblandade i kursut-
veckling, och att därför jämförelsevis få handledare känner till forskarkurs-
utvärderingarna. 

3.8 Utvärdering, utvecklings- och kvalitetsarbete 
Vad händer efter disputationen? Vilka karriärvägar är öppna? Vad görs av 
handledaren, ämnet och institutionen för att befrämja den nye doktorns kar-
riär? Dessa frågor diskuteras under denna rubrik. 
 
3.8.1 Efter disputationen 
Vad händer doktoranderna när de är färdiga? Vissa har en diffus uppfatt-
ning: 
 

Jag skulle tro att de flesta doktoranderna idag försvinner någon annanstans.  
 

Läkarna har jobb. /…/ Sedan har vi biologerna och fil fakarna, och jag vet inte 
vad som händer ska jag säga. De vi haft har vi försökt behålla, men det går ju inte 
i evighet heller. De går väl till industrin eller företag, inte vet jag.  

 
Andra är mer kritiska: 
 

Då är det väl så att tyvärr så har varken fakulteten eller universitetet någon som 
helst verksamhet för att stötta färdiga doktorer till att fortsätta mer än att man kan 
få stanna kvar i max sex månader. Om man nu hittar någon som vill stå för för-
sörjningen. Vi skulle kanske kunna ta upp sådana här frågor i utvecklingssamta-
len. Det är egentligen mycket märkligt att vi inte gör det mera. Alldeles speciellt 
som universitetet måste rekrytera framöver.  

 
Det är ju stora pensionsavgångar snart. Du pratade om strukturella frågor förut. Vi 
har ju inte en pyramidform utan en svampform. Förut fanns det en större mångfald 
av tjänster att tillgripa, nu finns det ju ingenting. Man är doktorand och sedan är 
man professor… och det funkar inte, och därför tappar vi. Det blir som i vården. 
Det blir bara pensionärer, inga unga, inga som tar hand om folk. Både äldresjuk-
vården och forskningen kommer få problem framöver. Det är svårt att inrätta nya 
positioner, men de borde finnas!  

 
3.8.2 Karriärvägar 
Vi diskuterade också vilka möjligheter det finns. Görs något för att under-
lätta den nye doktorns karriär vid din institution/tema/ämnesområde?  
 

Det är en viktig fråga. Jag tror inte institutionen gör så mycket och jag vet inte 
heller vad den kan göra. Det är klart att jag tycker att det är väldigt viktigt att man 
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har olika typer av post doc-tjänster, och det har varit en svaghet att man haft det 
alldeles för lite. Jag jobbar just nu ihop med en post doc som disputerat på annan 
plats men sökt sig till mig, och jag ser ju att det är en jätteviktig period i livet. Jag 
tycker väl också att det är viktigt att man ser på handledarrollen, att man inte av-
bryter all kontakt, och det är viktigt att man uppmuntrar till självständighet och 
det har ju varit… Det påminner mig rätt så mycket om det här… jag har ju fyra 
barn också så jag har erfarenhet av att sparka ut ungar, och på många sätt är det en 
process som är lik den. Det är också viktigt med både nationella och internationel-
la kontakter. Jag har nog ett rätt stort kontaktnät och jag har presenterat mina 
doktorander i mitt kontaktnät under doktorandtiden, och sedan får man väl hoppas 
att det säger klick, men det ser jag som viktigt att de får fotfäste i den akademiska 
världen i vid bemärkelse.  

 
Jag uppmuntrar dem att göra post doc. Starkt alltså, och i den mån det behövs 
jämnar jag givetvis vägen för dem. Flera av mina doktorander har varit läkare. 
Två har gjort forskning utomlands. Till en av dem ordnade jag en tjänst, men han 
avstod av sociala skäl. En fick ett välavlönat arbete i industrin, och han är väldigt 
nöjd med det, men det var en förlust för akademin. En av de saker som man ska 
ha sin handledare till är ju att få hjälp. Det är klart att om man inte tycker att de är 
konkurrenskraftiga så tycker jag att man ska signalera det till dem. Vi är inne i en 
generationsväxlingsfas, så det är gynnsamt framöver.  

3.9 Sammanfattning 
De handledare som jag intervjuat i denna undersökning är i genomsnitt hu-
vudhandledare för ca två-tre registrerade doktorander var, och bihandledare 
för ytterligare någon. Det finns också doktorander som är på väg in, och 
situationen är svår att få grepp om eftersom uttalandena om huruvida dok-
toranderna är registrerade eller inte ofta är svävande. Handledningen sker 
nästan alltid individuellt.  

Handledarna tyngs av många olika uppgifter. Doktoranderna tar tid, att 
söka forskningsmedel, att sitta på möten och att vara sakkunnig tar också 
tid. Är man dessutom överläkare med ansvar för en klinik så blir arbetsbör-
dan ännu större. Att få tid över till egen forskning, definierad som att inga 
doktorander är inblandade i projektet, verkar få ha plats för i sin arbets-
vecka, även om undantag finns. 

Alla handledare känner sig uppskattade av sina doktorander och av sina 
kollegor. Universitetsledningen har inte skaffat sig så många sätt att visa 
sin uppskattning på. Lönen kommer visserligen därifrån, men befordran 
bekräftas och godkänns av vetenskapssamhället som helhet. 

Handledning uppfattas som en av de viktigaste uppgifterna för en profes-
sor, och så är det naturligtvis även för de handledare som ännu inte blivit 
professor. Seminariet uppfattas allmänt mer som ett diskussionstillfälle än 
som ett informationstillfälle. Doktoranderna kan resa på konferenser förut-
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satt att de har någonting att presentera, en artikel eller en poster. Det är bra 
om doktoranderna söker medel till konferenserna, och det finns goda möj-
ligheter både i lokala HU-fonder och olika externa fonder, t.ex. hos Lions. 
Handledarutbildning tycks vara vanligare bland de yngre handledarna. 
Rollfördelningen mellan doktorand och handledare angavs vara varierande 
både med doktorander och över tiden. Meningen är att doktoranderna ska 
bli allt mer självständiga, och det blir de också. Handledarbyte kan ske men 
är förknippat med besvärligheter.  

Det finns en utbredd misstänksamhet mot kursernas vara. Flera handle-
dare anser att kurser inte ger någonting, och att det är bättre utnyttjad tid att 
forska i stället. Somliga handledare anser ändå att kurser i t.ex. ledarskap 
och projektledning kan vara av godo. HU saknar en hel del kurser som dok-
toranderna måste ha, men det är i allmänhet inga stora problem att skicka 
iväg doktoranderna på kurser på andra universitet, även utomlands om så 
krävs. 

Kvalitetskontroller sker hela tiden av doktorandernas arbete. Dels den år-
liga uppföljningen av den individuella studieplanen (som man dock ofta 
verkar strunta i), dels halvtidskontrollen. Doktorandernas arbete diskuteras 
löpande under seminarierna och under handledningen. En särskilt betydel-
sefull kvalitetskontroll sker när doktoranderna försöker få sina artiklar ac-
cepterade i de internationella tidskrifterna. Sedan sker förstås en slutlig 
kontroll av doktorandens arbete vid disputationen. Det verkar vara regel att 
doktoranderna skriver sammanläggningsavhandlingar, och ofta är handle-
daren med som författare på doktorandens artiklar. Det är brukligt att dok-
torandens namn nämns först och handledarens namn kommer sist. Kriteri-
erna för vilka som ska få finnas med på en artikel verkar dock inte alldeles 
klara. Viss byteshandel kan misstänkas. 

Den grupp handledare som jag intervjuade hade jämförelsevis mindre 
samverkan både lokalt med andra universitet och högskolor, företag och 
myndigheter och internationellt. Det förvånade mig en smula. 

Handledarna visste inte om, med något undantag, vad som händer med 
kursutvärderingarna. 

Det finns doktorander som hoppar av studierna. De yngre handledarna 
har mindre erfarenhet av detta.  

Handledarna har skilda åsikter om hur en forskarutbildning bör genom-
föras. 

Handledarna verkar inte väldigt angelägna om vad som händer deras 
doktorander när de är klara. I allmänhet vidtas inga särskilda åtgärder för 
att stödja doktorandernas karriär även om undantag kan noteras. 

Som starka sidor av forskarutbildningen vid HU nämns närheten och det 
lilla formatet som gör umgänge möjligt över olika gränser. Svagheter är att 
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det är för lite spetskompetens, och det saknas kanske lite positiv anda i 
forskningshänseende. 

Ökat samarbete såväl lokalt som internationellt efterlystes, 
universitetsledningen bör verka för att rekrytera spetskompetens i högre 
utsträckning.  
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4 RESULTAT 

Under rubriken resultat beskrivs och kommenteras drivkraft och hinder för 
forskarutbildningen, hur genomströmningen är, och forskarutbildningens 
ändamål diskuteras.  

4.1 Driv 
Varför väljer någon att bli forskarstuderande vid just din institution, fråga-
de jag. 
  

Det är nog mera slumpen. Jag har ju inte gått ut och salufört min forskargrupp för 
rekrytering, det har jag inte gjort..  

 
Det är för att de gillar det, ämnesområdet. Biologi, kemi. Det är ett intresse som 
väcks någonstans under utbildningen. Vad som ligger bakom det det kan jag inte 
säga.  

 
Det är väl i första hand av ämnet och i andra hand inriktningen. Men jag har inte 
gjort någon uppföljning.  

 
I think the point is that we have a very good material. And the Swedish material 
is, as you know, one of the best in the world. So, I mean… I was a pathologist in 
China, so I know how important material is, so since I came here, 14 years ago, 
from the first day I started to collect the samples. So now from this rich Swedish 
bank I have my own material bank, and this is very much a help for research you 
see. The second thing is that my research is related to the basic research and I also 
use the patient material and give some information to the clinicians and this is 
probably what the students is thinking about. They are interested in this. Another 
thing is when they do their 20 points we get to know each other, and they may 
think that I’m not that hard person to say do that and do that! Probably they feel 
comfortable and want to continue.  

 
Jag tror att jag inte är okänd, och att jag är känd för att arbeta rätt bra, på rätt fält 
och få saker och ting gjorda. Sedan har jag kanske vissa personliga egenskaper 
som är, en viss tydlighet och en viss humor som också kan vara lockande, men jag 
tror det snarast är det andra. Jag har gjort vissa saker på det här stället som ingen 
har gjort tidigare, jag har varit med i vissa uppmärksammade sammanhang, jag 
har en rätt bra meritlista och jag har fungerande samarbete både internationellt och 
nationellt och lokalt regionalt.  
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4.2 Genomströmning 
Det är inte ovanligt att doktorander hoppar av, liksom fasar ut, eller helt 
enkelt aldrig blir färdiga. Hur går det med genomströmningen? 
 

Av dem som börjat hos mig så har 100% fullföljt.  
 
Och det kan ju vara så att om man inte haft så många doktorander så kan 
100% genomströmning vara ett typiskt resultat.  
 

Det där tycker jag att jag har varit bra på, för när jag väl fått in dem så är jag väl-
digt väldigt hård och ser till att de jobbar och att de kommer ut. Jag har inte miss-
lyckats eller fått någon som fastnat på vägen fast det varit kliniker med mycket att 
göra på sidan om och med familjer ja tom. stora familjer så har de blivit färdiga på 
en fyra fem år. /…/ På det sättet är jag rätt så sträng, är de inne får de förbanne 
mig göra något!   

 
I modern tid har det varit så. Före min tid har jag sett ett antal namn som jag inte 
vet varför de är doktorandanmälda. Men det är innan jag började mitt, och jag bör-
jade för 20 år sedan. Men de tillhör ändå vår avdelning. Personer som inte har be-
drivit en enda timme forskningsmässigt. Men i dag tror jag alla strömmar igenom. 
Från registrering gör de det.  

 
Jag har haft en som det inte blev något av med. Sedan finns det studenter som inte 
kommer igång riktigt.  

 
Tittar du på vår sektion som helhet så har vi ett antal misslyckanden genom åren. 
De senaste tio åren så är det fyra eller fem, så kan du räkna antalet avhandlingar 
där nere. Så är det fyra bra, fyra projekt där doktoranderna har hoppat av efter. Så 
det är rätt många, men ingen av mina, men det har varit. Det är naturligtvis en ne-
gativ record va, någonting som också jag, som försöker balansera genom att inte 
sätta folk på omöjliga uppgifter.  

 
Det är ofta tufft att genomgå en forskarutbildning. Vad är det som gör att 
doktoranderna inte ger upp? 
 

Att fortsätta? Ge sig på? Eller att härda ut? Där tycker jag man ska skilja på meri-
teringsforskning och intresseforskning, och de flesta bedriver meriteringsforsk-
ning. Jag tycker att de som disputerar ska vara docenter inom två år, och där har 
du ett tapp. Det är ett uttryck för detta. Man är inte tillräckligt engagerad eller in-
tresserad, eller att man har varit det och blivit bränd. Intresseforskningen är högst 
en tredjedel, eller 20%. Det är skillnad på dem som är meriteringsforskare och 
dem som är intresseforskare. Av dem två som jag har är det en av varje. Jag tror 
att den ena kommer att bli någonting, och jag tror att den andre tror jag kommer 
att använda sin doktorstitel mera för att stabilisera sig i sin civila karriär, det tror 
jag.  
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De är intresserade, det måste jag säga. Man kan inte bara göra det av taktiska skäl, 
det funkar inte.  

 
Drivkrafterna kan vara många. Alltifrån föräldrarnas vilja att det ska bli något bra 
i livet, den egna ambitionen att bli någonting, men även intresse för ämnet, haha. 
Det är inte alltid det är så knutet bara till ämnet även om det oftast är det. En dok-
torand vill inte åka tillbaka till sitt u-land.  

 
Förr så var det så att de här klinikerna kunde få högre tjänster inom landstinget 
om de doktorerade, men tyvärr har den moroten tagits bort, nu blir de överläkare 
innan bläcket har torkat på specialistbeviset vare sig de har doktorerat eller inte. 
Jag tror att man måste ha något för att man forskarutbildar sig.  

 

4.3 Vad sinkar doktoranderna?  
Det nämns en rad olika saker som gör att doktoranderna inte ror projektet i 
hamn, eller som fördröjer deras arbete. Livet är ett sådant hinder: 
 

Det händer andra saker i livet. En tjej blev gravid och mannen fick jobb i USA 
och det är inte så lätt att hålla ihop allting. Speciellt om man är doktor [läkare], 
NN doktrandanmäldes -95. Hon har forskat de senaste två åren. Hon har gjort all-
ting på fritiden innan. Då tar det tid. Effektiv tid är det kanske tre och ett halvt år. 
Under en så lång tidsperiod hinner det inträffa saker.  

 
Men det kan också vara att experimenten inte utfaller som förväntat: 
 

Det kan vara många olika saker. Vi ägnar oss en experimentell verksamhet, och 
det som sinkar dem är ju att experimenten inte går bra. Det går inte alltid att förut-
se att det går att komma framåt på den inslagna vägen.  

 
Handledaren har satt doktoranden på ett dåligt projekt: 
 

När forskningen går i stå. Man springer ju i väggar hela tiden. Då är det naturligt 
som handledare att man kan lösa knutar och ingjuta energi så att man kommer 
över det här. Det värsta av allt är ju om handledaren har en dålig idé. Det finns 
ingenting som är så besvärligt som när en s.k. god idé ska förkastas. Bara för att 
man inte kan komma på en lösning tillräckligt kvickt så kan det fortfarande vara 
en god idé. Men det ska jag kasta ut med badvattnet. Det hör kanske till det svå-
raste i hela forskningsprocessen. Det man får göra, naturligtvis, är att lyfta bort en 
doktorand och någon annan stackare får stångas med det något år. Men de ska inte 
behöva stånga ihjäl sig. Jag har haft ett projekt som ganska många doktorander 
har varit på.  

 
För klinikerna är det så att kliniken ”äter upp dem”. 
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För klinikerna är det definitivt, och det är en realitet, kliniken äter upp dem. De får 
inte den tid de ska få för forskning. Ett aktuellt problem med en av mina dokto-
rander som fått åtta veckor från det så kallade ST-rådet som finns här, sökt i kon-
kurrens, hon kommer inte få ut en vecka troligen den här terminen. Det är inte 
klokt! Hon har massor som hon behöver sätta sig ner och skriva ihop nu – för att 
kunna dra in pengar till nästa gång. Så det är en realitet. För biologerna, vad kan 
sinka dem? Ja, puh, dåligt upplagda experiment, dåliga studier, orealistisk forsk-
ning skulle jag vilja säga.  

 

4.4 Forskarutbildningens ändamål 
Varför har vi forskarutbildning överhuvudtaget?9 Det är en stor fråga. Sva-
ret på den finns inte heller uttryckt i enkla och entydiga ordalag i de tidiga-
re styrdokumenten.10 Man kan läsa att forskningen är nyttig för landets och 
regionens ekonomi och välstånd, att forskning bidrar till mänsklighetens 
utveckling. Där står hur den ska bedrivas, men alltså inte riktigt varför den 
ska bedrivas i mer än mycket allmänna ordalag. En av de frågor som jag 
diskuterat med mina informanter i de flesta av mina undersökningar hand-
lar om denna fråga: ”Att bli en doktor innebär flera saker. Hur vill du rang-
ordna följande tre om du måste? En ny doktor. En ny avhandling. Ny kun-
skap.”  
 

4.5 Tre aspekter av forskarutbildningens ”produkt” 
Här diskuteras dels huruvida forskarutbildningens viktigaste ”produkt” är 
en ny doktor eller ny kunskap, dels hur lång forskarutbildningen bör vara. 
Som i de tidigare undersökningarna kristalliseras i huvudsak två typer av 
svar fram på frågan om forskarutbildningens viktigaste ”produkt”. Anting-
en hålls den nye forskaren fram som den viktigaste aspekten, eller så anser 
man att det är den nya kunskapen. Naturligtvis hänger dessa ting samman, 
men de olika synsätten har ändå skilda implikationer. Grovt sett tenderar de 
som anser att en ny forskare är den viktigaste ”produkten” av en forskarut-
bildning också att anse att en forskarutbildning bör ges strikta ramar, det är 
ett mästarprov som ska avges i första hand, den nye forskaren ska ha en 
kvalitetsstämpel med sig. De stora uppgifterna väntar efter examen.11 

                                           
9 I Högskolelagen (1992:1434) kan vi läsa: ”Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grund-
läggande högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna 
bedriva forskning.” 
10 Detta påpekas t.ex. i SOU 2004:27, s 19. Frågan ägnas, utanför direktiven,  hela kapitel 2. 
11 I en nyutkommen rapport från HSV diskuteras alla dessa saker mycket utförligt. Se: Hägglund, Sam, 
Degerblad, Jan-Eric, Nyttan av forskarutbildning. Svensk forskarutbildning i ett internationellt jämföran-
de perspektiv, Högskoleverkets rapportserie, Stockholm, Högskoleverket, 2004.  
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4.5.1 En ny medicine doktor 
 

En ny avhandling sätter jag sist. Ur samhällets synpunkt är doktoranden viktigast. 
En ny doktor, att det kommer ut en person som kan göra ny kunskap, som kan 
göra nyttiga produkter. Ny kunskap genereras ändå hela tiden, någon annanstans. 
Men så hänger sakerna ihop, så att vi inte genererar ny kunskap så kan vi inte få 
de här nya doktorerna.  

 
Det viktigaste är ju personen. Bakom forskningsresultat finns det personer, och 
det kan man inte komma ifrån. /…/ Din rangordning där vill jag stödja, en ny dok-
tor, ny kunskap och avhandling. Kunskapen är ju färskvara och därför hamnar den 
på andra plats.  

 
En ny individ som kan forska är sannolikt viktigare än kunskapen. Även om det i 
hög utsträckning är våra doktorander som tar fram ny kunskap. Vår viktigaste roll 
är som kulturbärare. Vi bär ett arv från en generation till nästa, de vetenskapliga 
metodikerna, sättet att lösa problemen.  

 
Men frågan uppstår då om tiden räcker till för att få fram den nye forska-
ren: 
 

Ja, det är rimligt om de har ansvarfulla handledare. Men det är inte alla handledare 
som är det. Men det får inte heller bli så att det blir beställningsjobb. Den är en 
hård gräns. Är det ett bra projekt så har handledaren fixat pengar där man inte får 
pengar från institutionen efter ett visst klockslag. /…/  

 
Jag tycker att fem år, om de undervisar också, är en bra tid. Det behövs tid också, 
så att fem år 80% är mycket bättre än fyra år 100%. Det är förstås både en person-
lig mognad som tar sig uttryck i vetenskapliga sammanhang, och det är naturligt-
vis en vetenskaplig mognad också och de hänger ihop. Men ska vi ha väldigt korta 
forskarutbildningar så kommer det ur forskningssynpunkt att bli en bisyssla och 
då måste vi ha post-docs som får dra projekten. Det kanske inte är dumt alls, men 
det innebär en större förändring än att bara ändra tiden. Forskningen kommer att 
få en annan status.  

 
Det är en bra idé om man drar ut konsekvenserna av det och erkänner att det kan 
inte bli fråga om att doktoranden själv formar sitt område, sina frågeställningar 
och sina metoder. För det finns inte med. Men om man ser doktorandtiden som en 
utbildning där man under rätt noggrann handledning till att börja och sedan mer 
och mer enskilt får bearbeta ett område som är aktivt inom den avdelningen där 
man forskar så är det bra. För man kan inte släppa lös en doktorand och sedan 
hoppas att det ska bli någonting på fyra år, det går ju inte, utan vederbörande mås-
te verka i en aktiv forskningsmiljö och bli omhändertagen och få saker och ting 
lite grann sig tilldelad i början, annars är det absolut omöjligt!  
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Så finns det sådana som tycker att man kan göra det ännu snabbare, bara 
man fick syssla med det på heltid: 
 

Visst. Jo, det är ett fyrkantigt sätt att se på forskningen, för vi kan köra igenom 
folk på två år. Bara vi får möjligheter att göra det. Där skulle man kanske önska 
en viss flexibilitet. Men det handlar om att få tag på rätt person vid rätt tidsskede. 
Flera skulle kunna disputera på två-tre år. Nu pratar vi om heltid. /…/ Men det är 
klart vi skulle kunna köra igenom en klinisk doktorand på tre år, om de fick syssla 
bara med detta, o ja!  

 
Jaa… Det blir de ju alltid, i alla fall om man räknar heltid. I verkligenheten lägger 
de ner en sådan liten del av sitt arbetsår, att det aldrig inträffat att de inte har blivit 
klara. Då är inte heller jag något bra intervjuoffer eftersom jag aldrig någonsin 
haft en heltidsdoktorand. Men hade jag haft det tror jag inte det varit något pro-
blem. Och det tror jag beror på att vi alltid arbetat i någon slags grupp, och då drar 
man fram varandra.  

 
4.5.2 Ny kunskap 
De som håller den nya kunskapen som den viktigaste aspekten tenderar att 
anse att forskarutbildningen är fullbordad först när ny kunskap är ”produce-
rad”, och eftersom ny kunskap inte kan kommenderas fram på ett tidsbe-
stämt och fyrkantigt sätt så bör forskarutbildningen vara flexibel i detta av-
seende.  
  

Enbart ny kunskap! Vi skulle ha kunnat ha dubbla takten. Enbart ny kunskap, an-
nars gör vi inte det. Jag gör inte det. Livet är för kort för att man ska syssla med 
förutsägbar produktion. Att disputera är inte ändamålet tycker jag.  

 
The book is not important! New knowledge is the most important! Especially if it 
includes some new technique. This is very good for the coming students.  

 
Överhuvudtaget tycker jag den här kunskapsbiten är viktigast, och lite grann så 
tycker jag att det är roligare med doktorander som har det perspektivet. Jag har 
goda vänner som befinner sig i en sådan här doktorandsituation men de säger att 
det spelar ingen roll för mig när jag blir färdig för jag tycker det är så roligt att 
hålla på med det här och så småningom så kan jag väl lägga ihop. Men jag tycker 
inte man ska säga att spelar ingen roll om man producerar ett pek var tredje år, för 
då håller man ju på med någonting annat, men jag har sett väldigt kreativa och 
produktiva personer som tyckt att det här med att få fram en avhandling inte varit 
mer än en sidosak. Jag tycker absolut att man ska ha fokus på den nya kunskapen, 
och det ska man ha både som handledare och doktorand och mänskligheten. Se-
dan är det klart att man lever i en krass verklighet där det räknas poäng på avhand-
lingar och doktorsexamina och då blir ju inte det helt oviktigt i alla fall.  
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Alltså är fyra års forskarstudier (heltid) ett konstigt sätt att se på processen 
att ta fram ny kunskap. Det är rent av orimligt: 
 

Nej, det är inte bra. Man måste låta det vara resultatstyrt. Det är väldigt olika. Per-
sonligen tycker jag det är för kort tid. Nu finns det tendenser till att vi ska jobba 
om vår doktorsexamen efter amerikansk förebild. Det är mycket negativt i den 
meningen att vi utbildar faktiskt självständiga forskare. Mina doktorander, de kan 
driva forskning på egen hand, det hyser jag ingen tvekan om. Och det kan man 
inte uppnå efter tre år. I alla fall inom medicin är detta en styrka eftersom våra 
doktorander är väldigt välkomna som post doc överallt. För dem är det viktigt att 
kunna rekrytera självständiga forskare, de behöver liksom inte stå och se över ax-
eln på dem hela tiden. Vi kommer att tappa, svenska doktorander kommer att tap-
pa status som post doc. För tillfället får varenda svensk doktorand som vill en post 
doc i USA, på de bästa av institutionerna i världen. Det är värt väldigt mycket!  

 
Jag tycker det är orimligt, jag tycker det är fel och jag tycker att man ska kunna ha 
olika vägar fram till det här. Det har blivit, nästan lite lågstadiemässigt, med det 
här… 

 
Det tycker jag är lite olyckligt. Forskningen får inte bli så styrd som man nästan 
måste göra den om man ska vara klar på fyra år, utan jag tror man måste ha lite ut-
rymme för spontanitet, man måste kunna ändra forskningsplanen när man ser någ-
ra [speciella] resultat. /…/ och då tycker jag faktiskt att man ska ha möjlighet att 
kunna bygga sin kunskap på så sätt att om man ser att man skulle kunna göra det 
bättre om man ändrar lite grann, och det skulle kunna ta tre, fyra månader extra, 
upp till ett halvår ett år extra, men det skulle kanske kunna höja kvaliteten och 
man skulle kunna få bättre och då tror jag det är olyckligt om man har den här 
väldigt strikta fyraårsgränsen.  

4.6 Sammanfattning 
Inom HU, och troligen också vid andra medicinska utbildningar i landet, 
uppfattas intentionerna med 1998 års forskarutbildningsreform som opas-
sande. Intentionerna, som man uppfattar dem, passar kanske bättre de för-
hållanden som råder vid den filosofiska fakulteten, den var avsedd, säger 
man, för landets fattiga humanister. De kliniker som vill genomgå forskar-
utbildning (om de är läkare vill säga) har både lön och social trygghet säk-
rad genom sina landstingsanställningar. Det är också så att en läkare i sitt 
yrke hela tiden lever nära forskningsfrågorna, en läkare måste hålla sig 
ajour med de senaste medicinska rönen, och vid undersökningar av patien-
ter använder man sig ofta av sofistikerade hjälpmedel och metoder. Detta 
innebär att för läkarnas del är en forskarutbildning en naturlig del av läka-
rens yrkesvardag. Dessa förhållanden har få motsvarigheter inom andra yr-
kesområden, och därför bör också forskarutbildningen för läkare omges 



Resultat 

 
 
 

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

 

61 

med sådana bestämmelser och regler att forskarutbildningen är förenlig 
med den ”medicinska verkligheten”.  

Precis som vid de andra fakulteterna råder skilda åsikter angående fors-
karutbildningens mål och längd. De som tycker att den nya kunskapen är 
den viktigaste ”produkten” av en forskarutbildning tendera också att tycka 
att den fastställda tiden på fyra år för heltidsstudier (och åtta år för halvtids-
studier) är ett fyrkantigt sätt att se på hur ny kunskap tas fram. I synnerhet 
är det olyckligt i den situation vi nu befinner oss i när en stor del, om inte 
den största delen, av den nya kunskapen tas fram av doktorander under 
forskarutbildningen. 

Det finns doktorander som hoppar av studierna. De yngre handledarna 
har mindre erfarenhet av detta.  

Handledarna har skilda åsikter om hur en forskarutbildning bör genom-
föras. 

Handledarna verkar inte väldigt angelägna om vad som händer deras 
doktorander när de är klara. I allmänhet vidtas inga särskilda åtgärder för 
att stödja doktorandernas karriär även om undantag kan noteras. 

Som starka sidor av forskarutbildningen vid HU nämns närheten och det 
lilla formatet som gör umgänge möjligt över olika gränser. Svagheter är att 
det är för få spetskompetenser, och positiv anda i forskningshänseende bör 
ökas. 

Ökat samarbete såväl lokalt som internationellt efterlystes, universitets-
ledningen bör verka för att rekrytera spetskompetens i högre utsträckning. 
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5 MÅLUPPFYLLELSE 

Här kommer jag att diskutera olika starka och svaga sidor hos forskarut-
bildningen vid HU.  

5.1 Starka sidor av forskarutbildningen vid HU 
En nyckelfråga inför framtiden är att vi kan identifiera vilka starka sidor 
som finns i vår egen forskning. Jag bad handledarna beskriv starka och 
svaga sidor i forskarutbildningen. Närheten till allting uppfattas som en stor 
styrka. 
 

Fördelarna är närläget. Jag har här hela cellbiologen, farmakologen och vi har 
djuravdelning och vi har bibliotek, vi har kliniskt forskningscentrum och patolo-
gen, allt inom en minuts promenad. Det är en otrolig styrka att ha denna koncent-
ration. Det bör kunna utnyttjas bättre. Jag såg att den här nya utvecklingen med 
strategiområden borde kunna gynna det. Så att vi får kritiska massor inom de här 
områdena, och på det viset kan göra oss attraktiva inom dessa områden.  

5.2 Svaga sidor av forskarutbildningen vid HU 
 
5.2.1 Jämförelser med omvärlden negativ 
På sätt och vis är en av de starka sidorna av forskarutbildningen vid HU 
samma som den som upplevs som svag, nämligen litenheten. Man kan inte 
mäta sig med KI (som i stort sett är den enda man nämner i dessa samman-
hang). Det finns få internationellt gångbara forskare av rang vid HU, man 
har svårt att erbjuda doktoranderna riktigt förstklassiga forskarmiljöer, fö-
reläsningarna lyckas sällan hålla samma höga klass som de som KI kan er-
bjuda, kursutbudet är både smalare och ytligare, statusen hos en forskare 
med examen från HU i Linköping uppfattas som lägre rankad än hos en 
forskare från KI.  
 

På institutionen finns några internationella toppforskare, det gör ju det, och så 
finns det några mediokra, och så finns det de som inte gör någonting. Jag tar det 
som ett tvärsnitt som man har överallt. Jag befinner mig inte längst ner, i den övre 
medelklassens skulle jag vilja säga. Varje institution bör ju ha några internationel-
la toppforskare som är internationellt gångbara. Det måste vara ett mål.  

 
Vi saknar verkligen folk här, och de arbetar inte heller tillräckligt hårt, haha.  
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5.2.2 Brist på samarbete inom HU 
Det som i mångt och mycket skulle kunna lyfta forskarmiljön vid HU är ett 
ökat samarbete mellan olika institutioner, ett utnyttjande av närheten och av 
den universitetsspecifika önskan om tvärvetenskap, men det kommer sällan 
till stånd.  
 

Jag ser stora svagheter. De flesta av grupperna här jobbar som ensamvargar här. 
En professor som har en grupp och inte något reellt samarbete med andra som he-
ter duga. Det skulle det behövas mer av. /…/ Jag själv och de andra som är verk-
samma här är inte i ärlighetens namn inte några internationellt ledande förmågor 
som attraherar mycket folk utifrån. Vi får ju ha en viss självinsikt. Vi skulle önska 
mer internationella förmågor.  

5.3 Vilka angelägna förändringar är önskvärda?  
Flera av de saker som handledarna anser måste förändras rör förhållanden 
som är utanför HU:s påverkanssfär, t.ex. forskningspolitiska saker som 
medelstilldelning och, t.ex., därmed möjlighet att få tillgång till internatio-
nellt gångbara forskare. En annan synpunkt som framförs är att framförallt 
samarbetet, såväl det HU-interna, som det med företag och myndigheter 
och det med andra universitet, nationellt och internationellt, bör ökas.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Om förutsättningarna 
6.1.1 Organisationen 
Organisationen av forskarutbildningen på HU spretar mer än vid andra fa-
kulteter. Det är inte bara att de ämnen i vilka det bedrivs forskarutbildning 
sinsemellan är väldigt olika, från samhällsvetenskapligt inspirerad omvård-
nadsforskning till strikt naturvetenskaplig forskning i cellbiologi, utan det 
finns också en annan skillnad som skär rakt igenom denna uppdelning, och 
det är mellan klinisk och preklinisk forskning, och det finns också viktiga 
skillnader mellan ”heltidsdoktorander” och doktorander som samtidigt ar-
betar på kliniken. Ofta är det läkare som är kliniker och som samtidigt ar-
betar på kliniken, men också arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjukskö-
terskor kan bedriva kliniskt arbete samtidigt som de genomgår en forskar-
utbildning. Ofta är det naturvetare som är ”heltidsdoktorander”. Men – alla 
kombinationer är tänkbara, och det finns ytterligare kategorier involverade 
i forskarutbildning som ges vid HU, t.ex. teknisk, statistisk, psykologisk 
och ekonomisk forskning. Att upprätthålla jämlika och i alla avseenden 
rättvisa villkor är en svår uppgift. Troligen är det en omöjlig uppgift. Där-
emot är det en stor poäng att klargöra att skilda förutsättningar råder och att 
dessa för med sig olika villkor för olika doktorander. Det är viktigt att göra 
klart att behovet av läkare som forskarutbildar sig är stort och att detta krä-
ver åtgärder som kostar.  
 
6.1.2 Ekonomi 
För de naturvetenskapliga (och andra) ”heltidsdoktoranderna” är den finan-
siella situationen jämförelsevis klar och jämförbar med den situation som 
doktorander vid andra fakulteter har, kanske främst med doktoranderna vid 
LiTH. Projekten är i allmänhet externt finansierade av råden, stiftelserna 
eller av EU-pengar. Mindre kostnader för resor och material kan sökas, och 
söks också, från andra källor. Att finna finansiering till sina doktorander är 
förstås varje handledares stora bekymmer. 

Klinikerna, särskilt de som är läkare, har oftast sin egen ekonomi ordnad. 
Många av dem arbetar redan i en forskningsintensiv miljö och steget till att 
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bedriva forskarutbildning kanske inte är så långt. Däremot är den utmätta 
tiden inte anpassad till den verklighet som klinikerna ofta har. Rejäl forsk-
ningstid får de genom ALF-veckor, FORS-medel och på andra sätt. Till-
gången till forskningstid är ryckig och ad hoc-betonad. Eftersom 1998 års 
forskarutbildningsreform inte passar den situation som de kliniska dokto-
randerna har kringgår man bestämmelserna genom att anta (vilket uttrycks 
med eufemismen ”registrera”) doktoranderna först när de skrivit en artikel 
och kanske fått den publicerad. Ibland är det fråga om två artiklar, och då 
har ju nästan halva forskarutbildningen genomgåtts!  

Generellt verkar det som om handledarna anser att det ekonomiska an-
svaret är deras och att doktoranderna inte ska behöva oroa sig över dessa 
frågor. Däremot verkar det också generellt vara så att doktoranderna upp-
muntras att söka medel till resor och ibland även material att användas i 
laboratoriet. Alla handledare menar att deras doktorander har insyn i de 
ekonomiska frågorna, men doktoranderna kanske inte alltid är så intresse-
rade av dessa ting.  

Jag har redan nämnt att de dystra uppgifter som framkommer i den s.k. 
Lindstensutredningen inte har någon motsvarighet i form av stor ekono-
misk oro hos handledarna i denna undersökning. Om det var fråga om en 
slags ekonomisk naivitet som ännu rådde sommaren 2003 vill jag låta vara 
osagt, men nu, hösten 2004, råder en märkbart större oro inom HU. Jag 
kommer senare att beröra den, som jag uppfattade det, låga internationella 
aktivitet och det begränsade samarbetet med myndigheter, företag och 
andra universitet som framkommer i intervjuerna. Jag tänker att det kan 
finnas ett samband mellan denna, låt oss kalla det för introverta hållning, 
och det dåliga utfallet av externa medel. 

 
6.1.3 Rekrytering 
Lejonparten av rekryteringen sker ”traditionellt”, vilket innebär att studen-
ter träffar handledaren i olika sammanhang, tycke uppstår, och så antas de 
som doktorander, ofta efter ett forskningsförberedande år, eller efter att de 
”prövat på” forskning ett tag och kanske fått ett ”pek” accepterat. Denna 
form av antagning har flera fördelar. Handledaren vet att det är en forskar-
begåvad student som antas (men varför då ett forskarförberedande år?) och 
att man trivs tillsammans. Det finns också nackdelar. Handledaren vet inte 
om det fanns andra studenter som var intresserade och lämpliga, och inte 
heller om handledaren valde den bästa studenten. Man kan säga att det inte 
bedrivs någon rekrytering alls. Man antar de doktorander som råkar dyka 
upp. Ibland kan man sålla en aning. Eftersom grundutbildningen är kvinno-
dominerad dyker det upp flest kvinnor. Inga riktade ansträngningar görs för 
att rekrytera män eller läkare. Vid de andra fakulteterna i Linköping bedri-
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ver man på olika sätt aktiv rekrytering, men HU verkar inte ha prövat nå-
gon sådan modell, i alla fall inte bland de handledare jag intervjuat. 
 
6.1.4 Doktorandernas könsfördelning 
Enligt Årsredovisningen är det en kraftig övervikt av kvinnor på i stort sett 
samtliga grundutbildningsprogram vid HU. Bland de forskarstuderande ut-
gör kvinnorna 60%, vilket är samma som vid filosofiska fakulteten.12 För 
universitetet som helhet är siffran 44%. 
 
6.1.5 Arbets- och forskningsklimat 
Det första man måste säga om arbets- och forskningsklimatet vid HU är att 
det är så väldigt olika beroende på var man befinner sig och vem man är. 
För doktoranderna råder stora skillnader mellan kliniker och prekliniker, 
mellan heltids- och deltidsdoktorander, mellan laborativa och teoretiska 
ämnen, mellan naturvetare och samhällsvetare, och, i praktiken, mellan an-
tagna och inte antagna doktorander. Skillnaderna gäller doktorandens lön, 
arbetsförhållanden, lokaler, tillgång till handledare och framtida karriär-
möjligheter. Alla dessa skillnader skapar spänningar i doktorandgrupperna.  

Det andra man måste säga rör de ekonomiska förutsättningarna. Dokto-
randernas försörjningssystem (stipendier, utbildningsbidrag, doktorand-
tjänst) är inte koherenta med den medelstilldelning som råder (huvudsakli-
gen externa medel). Pengarna kommer inte in i forskarutbildningen i sam-
ma slags ”paket” som de ”paket” som används där. Forskarutbildningen är 
160 poäng, dvs. fyra år (100%), eller fem år (80% + 20% assistenttjänstgö-
ring) som är de vanligaste heltidslösningarna. Detta innebär att forskarut-
bildningen avses vara fyra eller fem år (vilket lite slarvigt brukar kallas 
”heltidsdoktorander”), medan anslagen från stiftelser och råd som bäst bru-
kar gälla tre års bidrag. Vilket i sin tur innebär att försörjningen av dokto-
randerna blir till ett lappverk av olika finansiella lösningar. I verkligheten 
har en betydande del av doktoranderna ännu mindre tid för forskarutbild-
ning, och de arbetar ofta 50% eller mer, vilket gör att den finansiella frågan 
är en ogenomtränglig snårskog av lösningar som handledaren förväntas 
sköta. Arbetar doktoranden mer än 50% under hela forskarutbildningsti-
den13 så kan han/hon inte vara ”registrerad” som doktorand under hela ut-
bildningstiden enligt Högskoleförordningen, 9 kap, 3 §, och då måste dok-
toranden tidvis verka som ”oregistrerad” doktorand. En stor del av handle-
darnas tid går åt till att söka pengar till de projekt de driver. Min bedöm-
ning är att dessa finansiella svårigheter berör alla fakulteter vid Linköpings 

                                           
12 Årsredovisningen s 29. 
13 Kanske är det bättre att uttrycka det så här: Om doktoranden bedriver sina forskarstudier mindre än 
50% så… 
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universitet i högre grad än vid andra universitet som har större fakultetsan-
slag, men svårigheterna drabbar forskarutbildningen vid HU allra hårdast. 

De handledare som själva är kliniker befinner sig högst upp i hierarkin 
på avdelningen och ingen av dem jag intervjuade rapporterade att det före-
kom slitningar mellan de två olika uppdragen kliniker och forskare, men 
bland de doktorander som är klinker och som jag intervjuade i den förra 
undersökningen var det ett vanligt klagomål att klinikens personal inte har 
någon förståelse för betydelsen av forskning och forskarutbildning. Där-
emot sa flera av handledarna att de förstod att det kunde vara svårigheter 
för deras doktorander att finna ro för skrivarbetet. 

Några av handledarna hade tid för egen forskning utan att doktorander 
var inblandade, några av handledarna bedrev mycket aktivt egen forskning 
tillsammans med och genom sina doktorander, medan flera av handledarna 
klagade över att tid för egen forskning i stort sett saknades. Att söka pengar 
och annan mer eller mindre administrativ verksamhet tenderar att kväva 
den egna forskningsverksamheten. Det sades mig också att för vissa kan 
det tyckas svårt att ligga på topp i svår konkurrens och bekvämt att ägna 
dagen åt möten, patienter och olika uppdrag. 

 
6.1.6 Sociala skyddsnät 
Den ”heltidsdoktorand” som är ”registrerad” och har doktorandtjänst och 
som blir gravid åtnjuter alla de förmåner som anställda i Sverige kan åtnju-
ta i detta avseende. Att få vara ledig, framtida pension, etc. Att komma till-
baka till avhandlingsarbetet kan nog vara en pärs i sig, men de materiella 
förutsättningarna finns där. Den doktorand som varken har doktorandtjänst 
eller ens utbildningsbidrag och som lever på stipendier och som blir gravid 
har en besvärlig situation där hon har att förlita sig på handledarens goda 
vilja (och likaledes goda ekonomi). Den doktorand som har fått ett ”pek” 
accepterat och som är kliniker och som är läkare och som inte är ”registre-
rad” och som blir gravid antar jag har små förutsättningar att komma tillba-
ka som doktorand. Villkoren varierar betydligt för HU:s olika svenska 
doktorandkategorier.  

Handledarna har alla tillgång till all den välfärd som finns i Sverige. På 
det lokala planet saknas det dock en del saker. Många av handledarna är 
professorer, och i och med detta är de också på sätt och vis chefer och re-
presentanter för arbetsgivaren. Ingen av de handledare som jag intervjuade 
klagade på universitetsledningen angående hur de behandlades som profes-
sorer, men inte heller någon av dem gav uttryck för att rektorn, universi-
tetsledningen, eller någon annan någonsin gav dem någon uppmärksamhet. 
Jag frågade explicit om just det. Det finns t.ex. ingen faculty club eller lik-
nande för adjunkter, lektorer och professorer, och egentligen inte heller nå-
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gon annan verksamhet som riktar sig mot den undervisande delen av uni-
versitetets personal. Det är egentligen anmärkningsvärt. 
 
6.1.7 Individuella studieplaner 
Det verkar som om de individuella studieplanernas funktioner och förtjäns-
ter är dåligt förankrade bland handledarna. Att trycka på att de individuella 
studieplanerna också kan användas för att bli av med usla doktorander kan 
vara en sådan åtgärd som gör dem mer attraktiva bland handledarna.14 
 
6.1.8 Jämställdhet 
De problem som en övervikt av kvinnor för med sig verkar vara svåra att 
finna en lösning på lokalt. Men, man kan i alla fall försöka rekrytera män 
mer aktivt. Ett problem i detta sammanhang är att varje handledare för sig i 
första hand vill rekrytera en duglig doktorand till sitt projekt, och i det per-
spektivet har doktorandens kön en underordnad betydelse. En pålaga upp-
ifrån som stadgar ”varannan herrarnas” eller liknande skulle inte tas emot 
på ett positivt sätt. De kvinnliga handledarna uttryckte alla att de ser och 
vet om olika former av diskriminering, och de hävdar typiskt att deras egen 
väg till professuren varit kantad av extra hårt arbete. På sikt kommer dock 
hela den medicinska sfären, nerifrån och upp i hierarkierna, att i huvudsak 
vara befolkad av kvinnor. 
 
6.1.9 Etnicitet 
En av de frågor som oroat mig som utredare mest under de två undersök-
ningar som jag gjort är frågan om doktorander med utländsk bakgrund. I 
stort sett alla jag intervjuat, alltså 20 doktorander och 15 handledare, har 
talat om hur doktorander, särskilt från vissa länder, systematiskt utnyttjas 
på olika sätt i systemet. Men det sker på andra avdelningar och kliniker. 
När jag intervjuade doktoranderna fanns det bland de urvalskriterier jag 
hade kravet att jag skulle tala med ca 5% doktorander med utländsk bak-
grund. De jag fick tag på, och det visade sig vara svårare än jag trodde, var 
alla väl integrerade i det svenska samhället och fann sig väl tillrätta som 
doktorander. Det verkar alltså finnas ett problem här, men jag kan inte på-
stå att jag såg något av det. 
                                           
14 Högskoleförordningen (1993:100) 8 kap 10 §: Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter 
sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, skall fakultetsnämnden besluta att doktoranden inte 
längre skall ha rätt till handledning och andra resurser för forskarutbildningen. Innan ett sådant beslut 
fattas skall doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen skall göras på grundval av 
deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig för fakultetsnämnden. Vid bedömningen skall 
det vägas in om fakultetsnämnden har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. 
Beslutet skall vara skriftligt och motiverat. 
   Resurserna får inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag 
för doktorander. Förordning (1998:80).    
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6.1.10  Infrastruktur 
Den materiella välfärden för forskning är hög i Sverige, och HU är inget 
undantag, snarare tvärtom verkar de jag intervjuat vara överens om att man 
på HU har det bättre än på andra håll i den medicinska sfären. Detta gäller 
rumstillgång, datorkraft, bibliotek, laborationsutrustning och annat som be-
hövs för en framgångsrik forskarutbildning. 

6.2 Om processen 
6.2.1 Handledarens situation 
Lite elakt skulle man kunna uttrycka det så att om man vill bedriva forsk-
ning så ska man se till att inte bli professor. Nu stämmer inte detta, men det 
är ändå så att vara professor med automatik också innebär saker som att 
vara sakkunnig, ha en grupp egna doktorander, vara kliniskt verksam, vara 
referee i en ansedd tidskrift, sitta i olika nämnder och organ – förutom att 
skriva ansökningar så att ens doktorander ska kunna sköta sina projekt. Är 
professorn dessutom kvinna ställs ytterligare krav på närvaro i olika sam-
manhang där man vill ha en högt meriterad kvinna av jämställdhetsskäl. 

Handledarna är en grupp människor vars arbetsuppgifter är väldigt upp-
splittrade på olika saker. Handledarna har ett stort personligt ansvar för att 
deras doktorander ska lyckas med sina projekt och utbildningar, att de ska 
få sina artiklar publicerade (här ligger ett större handledaransvar än man 
kan tro) och att de ska ha sin försörjning tryggad. När jag för fem år sedan 
gjorde en motsvarande studie vid filosofiska fakulteten sa professor Lars 
Ingelstam att det egentligen borde vara en rättighet att få ha en chef, en 
chef som bryr sig, och det har inte professorerna.  

 
6.2.2 Handledning 
Handledarna som jag intervjuade har i typfallet ca två-tre registrerade dok-
torander var. Det är några som nyligen disputerat, det är några som är på 
väg in, det är någon som snart ska registreras, det är några som är i full 
gång och kanske någon som precis ska lägga fram sin avhandling. Hand-
ledningen sker individuellt, alla skriver sammanläggningsavhandlingar, 
rollfördelningen varierar individuellt och över tid. Det är möjligt, men 
svårt, att byta handledare. Ingenting som framkommer i intervjuerna avvi-
ker från hur det är på andra håll i detta avseende. Min bedömning är att det 
fungerar som på andra håll.  
 
6.2.3 Kurser mm. 
Det finns en motvilja mot kurser vid HU. Jag tror man kan säga att många 
anser att kurser hör hemma på grundutbildningen, under forskarutbildning-
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en ska man forska. Vissa kurser är dock nödvändiga, och då kan det på 
grund av att Linköping är en liten utbildningsort saknas en del kompetens. 
Emellertid kan man skicka sina doktorander till andra orter med den speci-
ella kompetensen.  
 
6.2.4 Kvalitetskontroller 
Doktorandens arbete kontrolleras fortlöpande på seminariet, genom den 
årliga uppföljningen av den individuella studieplanen, i samband med 
handledning, när artiklarna skickas iväg för granskning och förhoppnings-
vis blir accepterade, vid halvtidskontrollen, vid slutseminariet och under 
disputationen.  
 
6.2.5 Avhandlingen 
Flera av handledarna menar att avhandlingens kvalitet inte är avgörande för 
den fortsatta karriären för kliniker, men i högre utsträckning för preklini-
ker. Vid tillsättningar av akademiska tjänster ser man t.ex. på en avhand-
lings ingående artiklar och i vilka tidskrifter de blivit accepterade. Tidskrif-
ternas status kommer till utryck i måttet impact factor. Detta mått kritiseras 
för att det inte på ett adekvat sätt återspeglar den vetenskapliga insatsen. 
Det anses finnas ett inte obetydligt mått av godtycklighet och forskningspo-
litiska avvägningar i hur vetenskapliga artiklar antas. 
 
6.2.6 Samverkan, tvärvetenskap, internationalisering, mm. 
Mitt samlade intryck från både doktorand- och handledarintervjuer är att 
samverkan som helhet inte är någonting som prioriteras. Jag reagerade på 
hur få doktorander som var inblandade i projekt med internationell anknyt-
ning, och hur få doktorander som bedrev projekt i samarbete med något 
företag eller myndighet. Dessa intryck förstärktes under handledarintervju-
erna. Den tvärvetenskapliga samverkan som kan ske här i Linköping lyste 
också, i stora drag, med sin frånvaro. Jag kan och vill inte spekulera i vad 
detta beror på, kanske är det ett resultat av det urval doktorander och hand-
ledare som jag intervjuat, kanske är det representativt i någon mening. 
Mina resultat i denna fråga är dock värda att beaktas.  
 
6.2.7 Utvärdering, utvecklings- och kvalitetsarbete 
Hälsouniversitetet har fortlöpande bedrivit olika sorters kvalitets- och ut-
värderingsarbete. Denna, och den föregående, studien är exempel på det. 

Även om det under åren bedrivits en del utvärderings- och kvalitetsarbe-
te avseende forskarutbildningen vid HU har det inte förekommit några av 
mig kända uppföljningar av vad som sker med de nyutexaminerade medi-
cine doktorerna.  
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Karriärvägarna är rent principiellt olika för klinker och prekliniker. Kli-
nikerna återvänder till sin arbetsplats på 100%, och för dem som är läkare 
kanske ett lönepåslag om ca 1000 kronor är att vänta. För naturvetarna, för 
dem som typiskt doktorerar på cellbiologen, väntar en oviss framtid. Det 
finns sådana som efter genomförd doktorsexamen och efterföljande post 
doc-period i utlandet återvänt till en arbetslöshet som varat i flera år.  

Mitt intryck från handledarintervjuerna är att handledarna inte betraktar 
det som deras uppgift att ordna karriären för de nydisputerade, det ingår 
inte i uppdraget.  
 

6.3 Om resultatet 
Att någon väljer att bli forskarstuderande beror på intresse, naturligtvis, 
men också i hög grad på slumpen. Om rätt slags student råkar komma till 
rätt slags handledare så kan ett samarbete inledas. Flera av handledarna 
menar att de har ett rykte som gör att studenter dras till dem. Studenterna är 
intresserade av ett ämne eller en inriktning, de hör talas om en handledare 
och gör sitt projektarbete där, tycke uppstår och efter en inledande prövotid 
så blir de antagna (och ofta registrerade) som doktorander.  

Enligt Årsredovisningen är genomströmningen av forskarstuderande ca 
50%.15 Detta gäller för universitetet som helhet, och hur denna uppgift för-
delar sig på fakulteterna visas inte. Ändå är det en uppgift som stämmer till 
eftertanke.  

Handledarna i denna undersökning menar att antingen är den nya kun-
skapen den viktigaste ”produkten” av en forskarutbildning, eller så är den 
nye medicine doktorn, alltså personen, den viktigaste ”produkten”. De 
handledare som menar att den nya kunskapen är viktigast brukar också 
tycka att avhandlingsprojektet bör styra forskarutbildningens längd i högre 
utsträckning än de som menar att den nye doktorn är den viktigaste ”pro-
dukten”. Det viktiga i det här sammanhanget är att det inte råder konsensus 
om vad en forskarutbildning är, hur den bör bedrivas och vilka som är må-
len för utbildningen. Skillnaden i syn är kanske inte helt avgörande för hur 
en forskarutbildning bör bedrivas, men när det är stor volym på verksamhe-
ten och när man manövrerar med små marginaler så har det ändå betydelse 
för hur utbildningen organiseras, struktureras och drivs. 

                                           
15 Årsredovisningen s 30. 
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6.4 Om måluppfyllelsen 
6.4.1 Starka och svaga sidor av forskarutbildningen vid HU 
HU:s litenhet är både en svaghet och en styrka. Svagheten ligger i att man 
inte riktigt förmår attrahera de stora namnen, att man inte har bredden och 
mångfalden och att man ibland saknar djupet. I synnerhet blir det tydligt 
när man jämför sig med KI. Å andra sidan innebär litenheten en berikande 
närhet, man kan genast kila över till någon annan, man kan enkelt skicka 
sina doktorander till huset intill, man kan enkelt få tillgång till ett labb, en 
kunskap, en metod. Till styrkorna hör också att HU är del i ett universitet 
som hyllar samarbetet, det gränsöverskridande, tvärvetenskapligheten. Min 
uppfattning är att man gör alldeles för litet av denna styrka. Samarbete 
finns, det fungerar ofta väldigt bra, men samarbete är också besvärligt, det 
kan ta år att lära sig vad ”de andra” håller på med, vad de egentligen säger 
och hur man ska kommunicera med dem. 

En uppenbarligen svag sida är förmågan att få externa forskningsmedel. 
Jag har tidigare i rapporten antytt att det kan vara fråga om ett slags attityd-
problem, en slags handfallenhet. Det kan naturligtvis vara på det viset, men 
egentligen vet jag för lite för att påstå det på allvar. Emellertid är det värt 
att undersöka just den saken närmare. 
 

6.5 1998 års reform passar dåligt 
Det är ett allmänt intryck att 1998 års forskarutbildningsreform fört med sig 
flera negativa konsekvenser för forskarutbildningen vid HU. Det gäller så-
väl kraven på finansiering som den tid som anslås till forskarutbildning. 
 
6.5.1 Finansieringen 
Kraven på finansiering har upplevts som speciellt olycklig när det gäller de 
examinerade läkarnas forskarutbildning. Det har inte passat den medicinska 
traditionen, och de villkor som följt med denna modell som registrerad 
doktorand har inneburit svaga incitament för klinikerna att påbörja en fors-
karutbildning.  
 
6.5.2 Utbildningens längd passar dåligt 
Från 1998 gäller att en forskarutbildning inte får vara längre än fyra år om 
man räknar heltid. Det får inte heller gå långsammare än halvtid, vilket ger 
att den maximala längden på en forskarutbildning blir åtta år. Denna be-
stämmelse har – som den har realiserats – passat förhållandena vid HU, och 
de andra medicinska fakulteterna i landet, sällsynt illa.  
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6.5.3 Forskarutbildningsreformens intentioner kringgås  
För övrigt kan man se att man har i praktiken kringgått intentionerna i 1998 
års bestämmelser om forskarutbildningen genom att helt enkelt inte regi-
strera doktoranderna, och detta är numera så vanligt att man inte ens tänker 
på det. Man kan med andra ord säga att man från medicinskt håll ser lagar 
och förordningar som reglerar svensk forskarutbildning som hinder man 
måste ta sig förbi, eller runt, snarare än som riktlinjer för hur forskarutbild-
ningen bör bedrivas. ”Den medicinska verkligheten” upplevs t.ex. som en 
realitet starkare än teknologer upplever ”den tekniska verkligheten” eller 
hur samhällsvetare och humanister upplever sina respektive verkligheter i 
relation till regelverket. 
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7 TOLV FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

Rekryteringen till forskarutbildningen bör ses över. Framförallt bör man 
överväga en riktad rekrytering avseende män och avseende läkare.  

Graden av utåtriktadhet bör öka. Internationellt, nationellt och lokalt sam-
arbete bör stimuleras, inom akademin och utanför akademin med företag 
och myndigheter, och förmågan att söka och få pengar bör stimuleras. 
Tvärvetenskap bör ytterligare uppmuntras. 

En översikt av alla de olika finansieringsmodeller som finns och praktiseras 
bör tas fram. Att söka pengar är både ett hårt arbete och en konst. Det är 
inte enbart inomvetenskapliga argument och talanger som avgör utfallet. 
De kunskaper om detta som finns bör göras mer kända och de som är 
kunniga bör uppmuntras att dela med sig av sin kunnighet. 

Problemen med skuggdoktorandproblematiken beror på saker utanför HU. 
HSV kommer trots det inte acceptera problemen, och medvetenhet om 
problematiken bör finnas dokumenterad och ett åtgärdsprogram bör ini-
tieras. 

De individuella studieplanernas status måste höjas. Medvetenheten om de 
individuella studieplanerna bör öka. 

Kvinnodominansen bör motverkas, se rekrytering. Kontakt med LiTH och 
Filosofiska fakulteten bör upprättas om vilka åtgärder som är lämpliga 
och möjliga. 

Frågan om de utländska doktorandernas förhållanden bör utredas ytterliga-
re. Felaktiga rykten måste motverkas, och sanna rykten måste åtgärdas. 

Handledarnas egen forskning bör definieras och stöttas (och krävas!) 
Om arbetsveckan är så lång och tung som handledarna i denna undersök-

ning gör gällande är det ett arbetsmiljörättsligt problem. Är arbetet så ro-
ligt och meningsfullt som handledarna också gör gällande är det kanske 
problem med arbetsmiljörätten. Handledarnas arbetssituation måste un-
der alla omständigheter genomlysas och omvärderas. 

Licentiatavhandlingens status bör höjas.  
Doktorandernas karriärer bör uppmärksammas och stimuleras. 
Handledarnas, och lärarnas, situation är onödigt fattig på positiv förstärk-

ning. 
 
 



Slutord från utredaren 

 
 
 

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

 

75 

 

8 SLUTORD FRÅN UTREDAREN 

Som intervjuare och utredare i frågor som rör forskarutbildning får man 
tillfälle att tala med några av de mest hängivna, mest intelligenta och välut-
bildade människor som överhuvudtaget existerar i samhället! Det är ett pri-
vilegium, en ynnest, och det är oerhört stimulerande! 

Jag vill tacka alla fantastiska och underbara handledare i denna utredning 
som var och en har lånat mig ca två timmar av sin dyrbara tid för en stunds 
diskussion om forskarutbildning med mig. Trots att utredningsarbetet är 
både kaotiskt och tidsödande, särskilt när man själv samtidigt ska sköta sin 
undervisning och sina seminarier, så skiljs jag från detta uppdrag med sak-
nad. Tack ska ni ha! 

Jag vill också passa på att tacka referensgruppens ledamöter: Anders 
Blomqvist, Paul Enthoven, Görel Kjellman, Curt Petersson, Anette Philips-
son, Birgitta Rasmusson, Inger Sandström, Johan Söderholm Dabrosin, 
Nahreen Tynngård, Mitra Unosson, Karin Wikblad och Karin Öllinger.  

 
Linköping 25 oktober 2004 
Jan Perselli 
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9 INFORMANTERNAS TILLÄGG OCH 
KOMMENTARER  

9.1 Vad vill du lägga till? 
När intervjun började lida mot sitt slut frågade jag informanterna om det 
var något de ville lägga till.  
 

Det är ett bra jobb, det tycker jag definitivt. Du har nog inte glömt något, det kan 
jag inte säga.  

 
Egentligen är det bara finansieringen som vi berört för ytligt.  
 
HU skulle må bättre av en tydligare Campus, allt skulle vara samlat i en byggnad. 
Större möjligheter till interaktioner. Jag mår ganska bra. Först satt jag som klinik-
chef, sedan som Centrumchef över ett antal kliniker, och då jobbade jag nästan 
heltid åt landstinget. Att komma tillbaka till forskning har varit jobbigt. Den bety-
der ju allting, antingen är man med eller så är man inte det. Nu är det roligt, men 
det var det inte när jag kom tillbaka för två år sedan. Jag vill inte gå in i administ-
rativa uppgifter, för jag vill syssla med forskning, jag vill göra det jag tycker är 
viktigt.  

 
I cannot se any question. Mayby could ask if a handledare have enough right to 
lead a group. I think that compared with the USA the handledare here have less 
rights. Handledare in the USA and in my own country China a handledare have 
the right to design his own group, how many students he want to take, how much 
he want to pay them and so on. Sometimes this is good, and sometimes it’s not. 
But for the countries development I think it’s probably good. For the human 
beings sometime this is probably not good. But it really encourages the group!  

 
Ja, varför vill man vara handledare! Varför vill man det? För mig är det att jag 
tycker att det är så roligt! Det gör mig lycklig! Ja, det låter löjligt, men det är så 
jag känner! Det föryngrar mig, och det gör mig glad och tillfreds. Det känns som 
om jag gjort någonting. Som med min relation med patienterna. Det ger mig en 
kick! Och nya upptäckter, vi får ju faktiskt ny kunskap, det är väldigt kul!  

 
Medarbetarsamtal ska vi ägna oss åt i framtiden. Och hur man kan bredda rekryte-
ringen av doktorander. Hur man kan få den akademiska meriteringen att anses 
som viktigare än den gör idag.  
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Naej, jag tycker nog att vi har tuggat igenom det som är relevant. Vi har fått med 
det mesta utifrån mig och min grupps synvinkel, men så finns det ju andra saker, 
Linköpings universitet i förhållande till Sverige, grundanslagen, alltså, dessa saker 
som är strukturella där finns mycket mer att säga. HU har inte skapat tillräckligt 
bra förutsättningar för dem som är tillräckligt bra på det här stället, och det har 
också gjort att man har kunnat åka hitta hit för mindre rådspengar, det tror jag, 
man har alltså inte stött dem som varit här, och man har ibland gått över ån efter 
vatten. Det kan man se på genomströmningsprofessorerna som varit här en kortare 
tid och sedan gå vidare. I stället för att satsa på det som underlättat infrastrukturen 
lokalt och satsat på det som man hellre då har trott sig kunna locka hit någon så 
kallad stora som gjort hela sin meritering och som har hela sin solidaritet på ett 
annat ställe, och de kommer alltså hit. Det är alldeles strategiskt fel från universi-
tetets sida. Vi har nyss drabbats, både i vår grupp, men också många andra, det 
tycker jag!  

 
Nej inte just nu. Möjligen hur det är med ekonomin. Att ha doktorander är en 
kostsam historia. Ibland är det problematiskt när de har rätt att gå över till en dok-
torandtjänst för då blir det plötslig väldigt mycket dyrare, och där är det så att 
FOD har ett antal stipendier som täcker mellanskillnaden, men det räcker inte för 
alla doktorander för det finns så många. Och då hamnar man alltså i den sitsen vet 
du att om man ska vara alldeles säker på att ens doktorand ska få det här lilla sti-
pendiet som täcker mellanskillnaden som finns mellan en doktorandtjänst och ett 
utbildningsbidrag, så måste man se till att de är konkurrenskraftiga. Och det i sin 
tur gör nog det att benägenheten att möjligen hjälpa till lite för mycket för att man 
ska vara säker på att det finns ett bra arbete. Villkoren är 1) att de ska ha placerat 
sin halvtidskontroll och 2) de ska vara konkurrenskraftiga och då räknar man hur 
många arbeten som är publicerade inom den tilltänkta avhandlingen. Och rättighe-
ten är att ha doktorandtjänst de sista två åren. Det innebär att efter två år som regi-
strerad doktorand så måste doktoranderna då kunna söka, eller handledaren söka 
ett bidrag för dem. Och då visar det sig att de måste ha åtminstone två publicerade 
arbeten, och har de inte det så kommer de inte med bland de som får, och det gör 
det att det kan bli lite jäktigt i början och att man som handledare frestas att hjälpa 
till lite för mycket. Egentligen kanske jag tycker att det är fullt normalt att första 
året blir det ingen publikation, och andra året kanske det blir en och sedan blir det 
ett par till så att man när fjärde året är slut kommer man upp i fyra eller fem som 
vi gärna har här. Men jag måste väl erkänna att jag ser till att det finns ett par ar-
beten när de söker det här stipendiet, och då är det kanske så att min egen insats 
blivit lite för stor. Därför tycker jag att det hade varit bra på något vis kunde be-
stämma hur många doktorander ska vi egentligen ha vid fakulteten och sedan 
skulle man se till att skillnaden mellan utbildningsbidrag och doktorandtjänst var 
täckt centralt. Sedan är det mycket rimligt att handledaren står för ett utbildnings-
bidrag, det tycker jag är bra. Sedan kan man givetvis också ha synpunkter på kva-
liteten på avhandlingarna här. Har vi tillräckligt bra kvalitet? Ibland är jag inte sä-
ker på det. Det vore förmätet att säga att vi är särskilt bra här, men jag tycker att vi 
har en hyfsad standard, men ibland när man läser ser man att det släpps igenom en 
del som inte gagnar forskningen så där våldsamt mycket. Det här med ekonomin 
är inte oväsentligt. Man måste dra in pengar. Det är en väldigt dålig sits man 
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hamnar i om ens doktorand går över på en doktorandtjänst och man inte har några 
ytterligare medel. Man hade kanske tänkt sig att pengar skulle komma men så 
plötsligt kostar det dubbelt så mycket.  

 
Nej.  

 
Njäe, jag tycker det varit ganska uttömmande. Jag har ju pratat fritt ur hjärtat, 
kanske lite vid sidan om frågan, men jag är ju i en avtrappningsfas. Jag vill inte ta 
någon mer doktorand, men det kan hända.  

 
Vi har berört många aspekter, det har vi. Det jag skulle vilja uppmuntra är mindre 
konkurrens och mer samarbete. Och det tycker doktoranderna också. De har stra-
tegiområdena skulle kunna bli sådana där vi kan samarbeta även internationellt.  

 

9.2 Kommentarer 
Som den allra sista frågan undrade jag vad informanterna tyckte om själva 
intervjun. Svaren är övervägande positiva, även om en del kritiska syn-
punkter kommer fram. 
 

Ja, det var ganska intressant. Det är svårt att svara på allt. Jag har ett sjuttital pek.  
 

Det beror vad du ska ha den till. Jag tror att du har fått en hyfsad bild av hur vi be-
ter oss här och vad vi gör. Jag har inte ljugit! Hahaha!  

 
I think this is very good! It’s very good to have this review from your point and 
from the university. Probably this will encourage Linköpings university to deve-
lop. This is also a way to control and make better. I will certainly read your report 
when it’s ready. And I want to see how other handledare works with their stu-
dents.  

 
Ja, jag tycker det var jättebra, jag tycker du var lugn och saklig. Det har ju också 
en liten terapeutisk verkan, det sätter igång tankar och även om man inte kan svara 
på det med en gång så är det bra.  

 
Ja, vad menar du då? Frågor vi diskuterat? Din insats? Det sammanhang som in-
tervjun står i? Jaa, alltså… eh, jo, jo, det tycker jag nog, s.a.s., eh, däremot så 
tycker jag att, jo att, relevanta och bra frågor, men alltså, där då i ditt mandat inte 
är att alltså vara, de här strukturella sakerna som man alltså kan inte diskutera de 
här sakerna som enskilda trivselfrågor mellan handledare och doktorand, utan de 
måste hela tiden diskuteras, det måste vara en balans mellan eh... person och 
struktur, och det tycker jag att dina intervjuer är för mycket personliga, de är bra 
inom den ramen, men det är fullkomligt otillräckligt för att diskutera hela situa-
tionen. Att den diskussion förs först nu 2003, jamen, den skulle ha förts -93, eller 
-86 när HU kom till! Det har varit en sådan oprofessionalitet  från HU:s sida att 
hantera både utbildningsfrågor och forskningsfrågor, framförallt, som ligger im-
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plicit i detta. Ett annat strukturellt problem är hur HU fungerar och hur landstinget 
fungerar. Hur interaktionen mellan dessa ser ut. Det är alldeles för mycket utläm-
nat åt godtycke.  

 
Jag uppskattar att du kom hit. Att få  berätta för någon. Det blev plötsligt ett öra 
att berätta för!  

 
Jo, det var ett trevligt samtal, det tycker jag, och lycka till i fortsättningen, och jag 
hoppas vi får en bra bild av det hela. Kan det utmynna i någon förbättring så är det 
ju bra. Ja, jag tycker att jag trivs ganska bra här med mina doktorander.  

 
Joo, det var väl bra. Kul att reflektera tycker jag. Att formulera sig så här är kul 
tycker jag. Får man se rapporten sedan? [Om jag får skicka den så får du det!] Ha-
haha, tack vare att du intervjuade mig så får du nog inte göra det! Då säger de nej! 
Hahaha!  

 
Jätteintressant och helt ok. Det är bra!  

 
Täckande. Trevlig, inte så intrikata frågor, men det kändes inte särskilt hotfullt. 
Nej, det kändes lättsamt.  

 
Det var utmärkt! Det var relevanta frågor, och jag kan inte komma på någonting 
heller. Får jag rapporten när den är klar? Och den andra om doktoranderna också!   

 
Det är rätt så roligt att kunna tänka efter och formulera sig kring verksamheten.  
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