
1

Handledare om forskarutbildning.
En undersökning av hur professorer och docenter
ser på forskarutbildningen vid LiTH våren 1999

av

Jan Perselli



2

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Tekniska högskolans rapporter
Rapport 2000:2

Handledare om forskarutbildningen.
En undersökning av hur professorer och
docenter ser på forskarutbildningen vid
LiTH våren 1999

Jan Perselli

Omslagsdesign Björn Böke

ISSN 1650-0679
ISBN 91-7219-845-1

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Linköpings tekniska högskola
581 83 Linköping
Telefon 013-281012
laral@tfk.liu.se
http://www.lith.liu.se/tfk/



3

Sammanfattning av rapporten
Denna rapport bygger på analys av 32 genomförda intervjuer vid Linköpings teknis-
ka högskola (LiTH). Rapporten bör ses som ett led i en ständigt pågående uppfölj-
ning och utveckling av forskarutbildningen vid LiTH. Undersökningen som ligger
till grund för rapporten genomfördes våren 1999.

Gemensamt för alla intervjuade handledare är den stora arbetsinsats som utförs.
Att vara anställd som docent eller professor innebär en vidsträckt frihet att själv läg-
ga upp sin arbetstid och att själv påverka vad den ska innehålla. Det verkar som om
alla arbetar betydligt mer än 40 timmar per vecka vilket vittnar om en stor portion
hängivenhet för forskningen och samtidigt en ansvarskänsla för det arbete forsk-
nings- och forskarhandledningsuppgiften medför. Naturligtvis framskymtar också
omsorg om den egna karriären som en drivande faktor.

Kännetecknande är också det stora engagemang som handledarna lägger ner på
sina doktorander. Vad gäller det specifikt sociala engagemanget läggs åtminstone en
rimlig andel åt denna sak. I rapporten bekräftas föreställningen att annan än svensk
etnisk bakgrund inte negativt påverkar möjligheterna till framgång inom akademin,
vilket är glädjande. Statistiken talar för att föreställningen att det är besvärligare att
vara kvinna än att vara man inom LiTH stämmer, men attityden i intervjuerna mot-
säger detta. Dessutom har antalet doktorander som är kvinnor ökat väsentligt de se-
naste åren. Det kanske finns en tröghet i vissa delar av systemet avseende genusfrå-
gorna som det kan vara värt att se över, men generellt sett välkomnas kvinnor till
LiTH! Det finns dock ett motstånd mot könskvotering. Vetenskapliga meriter ska
gälla vid alla tillsättningar.

Många av handledarna uttalar sig negativt om den finansiella osäkerheten som är
förknippad med de jämförelsevis låga fakultetsanslagen och det stora beroendet av
externa forskningsmedel. Mängden administration upplevs som inkräktande på
framförallt forskningen, men sammantaget verkar ändå mycket av den administrati-
va arbetsbördan vara självpåtagen eftersom så pass mycket tid ägnas åt styrelseupp-
drag, referee-uppdrag, och andra typer av engagemang.

Det råder en viss oro inför aviserade förändringar. Det gäller framförallt rädsla för
en ökande undervisningsbörda, och det gäller vad den nya tjänstereformen kan
komma att innebära. Handledning som sådan är en av forskarutbildningens mest
kännetecknande uppgifter. Alla handledare har själva en gång fått handledning och
det är nu en av deras viktigaste uppgifter. Ändå är handledningens innehåll, omfatt-
ning och administrativa genomförande i praktiken definierad på ett otillfredsställan-
de sätt, vilket tillsammans med den nya tjänsteordningens skärpta krav på pedago-
gisk meritering medför risk för orättvisor.

Värt att notera är att ingen klagar på lönen, eller andra materiella villkor, liksom
det faktum att ingen menar att avhandlingarna har blivit annat än bättre de senaste
tio åren, trots att medelutbildningstiden minskat.
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Inledning

Den tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH) har vid flera
tidigare tillfällen låtit undersöka arbetssituationen för såväl doktorander
som handledare. Under våren 1998 gjordes, på uppdrag av Forsknings-
och forskarutbildningsnämnden (FoFu-nämnden), en undersök-
ning/utvärdering av forskarutbildningen vid LiTH. Undersökningen
som främst bestod av intervjuer, utfördes av fil. dr Jan Perselli och ut-
mynnade i en rapport, Doktorander om forskarhandledning. Denna rapport
lyfte på ett konstruktivt sätt fram både förtjänster och svagheter i fors-
karhandledningen som den bedrivs vid LiTH. Som framgår av rappor-
tens titel fokuserades doktorandernas syn på forskarhandledningens ka-
raktäristika. FoFu-nämnden vill nu ha bättre kunskap även om ”den
andra sidan av myntet” s.a.s. och därför gick uppdraget ännu en gång
till referensgruppen och utredaren att undersöka handledarnas syn på
handledning. Uppdraget är i och med denna rapport slutfört.

Rapportens uppläggning

Rapporten har tre avdelningar. Först en inledande avdelning där de
grundläggande frågeställningarna redovisas, där metodfrågor diskute-
ras och där en kortfattad presentation av undersökningsresultatet ges.
Därefter redovisas alla intervjufrågor i den volymmässigt största avdel-
ningen. Redovisningen har en berättande karaktär, och avsikten är att
det ska vara relativt enkelt att följa pro et con, dvs. argumenten för och
emot olika ståndpunkter i de olika frågorna. I en tredje avslutande och
sammanfattande del redovisas några av de viktigaste problemområdena
som utredaren och referensgruppen kunnat identifiera.

Syftet med och förutsättningarna för undersökningen

Med de allt större krav statsmakterna ställt på effektiviteten i utbild-
ningen är det enligt LiTH:s styrelse och FoFu-nämnden mycket viktigt
att följa upp och förbättra forskarutbildningen. Syftet med en ny under-
sökning är alltså att erhålla ett kunskapsunderlag för att bättre kunna
verka för att bibehålla den höga kvalité som präglat verksamheten vid
LiTH hittills. Särskilt viktigt är detta nu i en tid då forskarutbildningen
befinner sig i ett intensivt förändringsskede.

Undersökningen genererar två typer av kunskapsunderlag. Dels en
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rapport i vilken resultaten presenteras. Den kan ges till politiker som ex-
empel på en intern kritisk granskning av den egna verksamheten, och
den kan också ges till nyanställda som vill ”komma under skinnet” på
verksamheten vid teknisk fakultet. Dels en kunskap om och förståelse
för vilka stämningar som råder i verksamheten, på fältet, s.a.s.

Det FoFu-nämnden hoppas på är att få en klarare uppfattning om vil-
ka internaliserade åsikter som råder inom högskolan. Nämnden hoppas
också erhålla en bättre kunskap om vanligtvis svårtillgängliga åsikter,
och att få en fördjupad insikt i handledarens roll och handledningens
betydelse. Vidare vill FoFu-nämnden få en överblick över vilka områden
som är förändringsbara, och vilken typ av förändringar som är önskvär-
da.

Uppgifterna i den förra undersökningen behandlades konfidentiellt,
men denna gång anser FoFu-nämnden att forskarhandledarna mycket
väl kan och vill stå för sina åsikter. Därför finns en förteckning över vilka
deltagare som ingår i rapporten. Samtidigt betonas här att alla enskilda
citat är avidentifierade om inte annat anges.

PRESENTATION AV REFERENSGRUPPEN

Referensgruppen har denna gång bestått av Per Ask, professor vid IMT,
Per-Olof Brehmer, doktorand, numera tf lektor, vid EKI, Lars-Gunnar
Ekedahl, professor vid IFM och Nahid Shahmehri, professor vid IDA.
Ytterligare två personer som är knutna till referensgruppen är Per Dan-
netun, kanslichef vid TFK och Lars Alm, avd. direktör vid TFK.

UTREDAREN PRESENTERAR SIG SJÄLV

För drygt ett år sedan, alldeles efter att jag disputerat vid forskarskolan
Tema Hälsa och samhälle, gjorde jag en första undersökning, men då om
vad doktoranderna vid LiTH ansåg om forskarutbildningen. Den gång-
en var jag mer oerfaren både vad gäller intervjuundersökningar och vad
gäller förhållandena vid Linköpings tekniska högskola. Nu har jag, om
man räknar båda undersökningarna, intervjuat sammanlagt 72 personer
vid LiTH. Denna andra gång var jag mer erfaren med både det ena och
det andra, och det har nog krävts. De intryck jag fick den första gången
att människorna vid LiTH är allmänt sympatiska och intellektuellt väl-
ordnade har förstärkts. Men,  professorer och docenter vid LiTH är inte
som doktorander. T.ex. är könsfördelningen ännu mer ojämn. Av 32 in-
tervjuade är endast 4 kvinnor. Andra skillnader mellan doktorander och
handledare återkommer jag till. Jag tror att intervjuandet och den förtro-
liga stämning som är nödvändig för att ”bra” svar ska komma fram har
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underlättats av att jag själv är en medelålders man. Vad det här innebär
återkommer jag också till längre fram i rapporten.

Hur undersökningen gick till

Referensgruppen har tillsammans med mig konstruerat frågorna, lite
drygt 50 stycken. Referensgruppen har valt ut de handledare som inter-
vjuats. Urvalet har gjorts med hänsyn till att de personer som valts ut för
intervju sammantaget ska ge en representativ bild av varje institution.
Samtidigt har målsättningen varit att både fånga upp såväl lång erfaren-
het som nya idéer. Den bästa representationen hade förstås varit om
samtliga handledare intervjuats, men det hade blivit oproportionerligt
dyrt och tidskrävande. En pilotintervju gjordes med professor Dan Loyd,
och under tre träffar diskuterade han och jag för- och nackdelar med
varje fråga. Att frågeformuläret blev så bra som det blev är till stor del
Dan Loyds förtjänst, och de brister som trots allt finns i frågeformuläret
är enbart jag, tillsammans med referensgruppen, skyldiga till. En andra
pilotstudie gjordes med docent Helén Anderson, och endast smärre de-
taljer ändrades. T.ex. tyckte Helén Anderson att den ursprungliga for-
muleringen ”Kan du säga något om vad du anser vara skillnaderna
mellan manliga och kvinnliga doktorander!” borde bytas ut mot ”Kan
du säga något om vad du anser vara skillnaderna mellan doktorander
som är män och doktorander som är kvinnor!” Eftersom förändringarna
var så få och små så har Helén Andersons svar fått ingå i materialet.

INTERVJUERNA

De flesta intervjuer har genomförts i informanternas tjänsterum. Några
gånger har vi suttit i ett för tillfälligt ledigt seminarierum, institutions-
bibliotek eller liknande. Att skriva ut intervjuerna har inneburit ett mö-
dosamt arbete för mig. Jämförelsevis har den här gruppen informanter
varit mer pratsamma än doktoranderna var i den förra undersökningen.
Det är inte helt lätt att intervjua en professor som lite skämtsamt sagt
helst av allt vill formulera om frågan, som hellre föreläser om sina favo-
ritkäpphästar, som talar i oändlighet om detaljer, som ofta mumlar eller
faller i tankar, som formulerar om sig, som startar varje ny mening ett
par gånger innan den liksom tar sig och glömmer att avsluta meningar-
na, som talar med parenteser i parenteser och som utan att blinka an-
vänder sig av flera nivåer av negationer i sitt tal. Trots detta så har på det
hela taget samtalen varit enkla att skriva ut, men det har krävt ganska
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mycket tid och en del dechiffrering. En genomsnittlig intervju har gene-
rerat mellan 7 och 12 sidors tät text.

NÅGOT OM METOD OCH TOLKNING

Den här undersökningen har drag av s.k. kvalitativ metod. Det innebär
att jag har gjort ett relativt begränsat antal men ganska ”djupa” och in-
trängande intervjuer. Jämförelsevis har intervjuerna varit hårt strukture-
rade. Jag har ställt drygt 50 frågor till alla informanter, och alla har fått
svara på samma frågor - med små variationer. Tidsåtgången för varje
intervju har varierat från ca 50 minuter till strax över två timmar. Den
typiska intervjun har tagit en timme och 45 minuter.

Jag har inte i strikt mening använt mig av någon etablerad metod för
att genomföra denna intervjuundersökning, och jag bekänner mig inte
heller till något särskilt metodologiskt perspektiv såsom fenomenologi,
symbolisk interaktionism, etnometodologi, postmodernism, feminism,
socialism, social konstruktivism, etc. Det hindrar inte att jag tagit intryck
från både fenomenologi och symbolisk interaktionism. Båda dessa kan
sägas vara representanter för s.k. kvalitativ metod.

Det som kännetecknar kvalitativ metod är att man söker efter mening.
En handling kan ha olika mening beroende på från vilket håll man upp-
fattar den. Busungen som kastar en sten genom ett fönster och eventuellt
klarar sig undan beskriver och upplever denna handling på ett annor-
lunda sätt jämfört med butiksinnehavaren som äger fönstret, eller rek-
torn som skulle tvingas ingripa och tala med föräldrarna om det kom till
hans kännedom, för att inte tala om pappan som skulle behöva läxa upp
sin odåga till son.

Enligt kvalitativ metod accepteras, grovt sett, alltid det perspektiv som
informanten har. För mig har det varit naturligt och enkelt. Jag delar i
väsentliga avseenden livsvärld och perspektiv med informanterna. Utan
längre avbrott har jag vistats i akademin sedan 1982, och de flesta av
mina informanter har varit där ännu längre. Vi delar i många avseenden
både språk och värderingar. Vi säger ”ad hoc” när vi menar tillfälligt,
spontant eller för detta ändamål, vi säger ”explicit” och ”implicit” när vi
menar uttryckligen eller underförstått. Ord som ”seminarium” och
”projekt” har såväl en speciell klang som väldefinierad innebörd för oss,
och används de med någon annan betydelse, vilket är vanligt utanför
akademin, så måste vi tänka om och fundera över deras innebörd för att
kunna förstå. De flesta av oss har också synpunkter på de förändringens
vindar som blåst fram och tillbaka över akademin under de förra utbild-
ningsministrarnas Per Unckel och Carl Tham tid. Sammantaget har det



13

här gjort det lätt för mig att komma till tals med informanterna och det
har gjort det lättare för mig att tolka och förstå vad de sagt till mig.

Men att tolka är sannerligen inte alltid lätt. Ofta kan man i stort sett
förstå vad folk säger även om det är grammatiskt ofullkomligt framfört,
men avgörande nyanser försvinner lätt.

Följande brev är publicerat i  Los Angeles Times:

Mr. Baggage Man
American Airlines
U.S. of Los Angeles

Gentlemen Dear sir

I damn seldom where my suitcases are. She no fly.
You no more fit to baggage master than for crysake
that's all I hope. What's the matter you?

Itu Hisuki1

Även om syntaxen är oredig förstår man både vad som hänt och att herr
Itu Hisuki är förbannad. Lyckligtvis har alla informanterna uttryckt sig
klarare och med bättre språk än i detta exempel, men jag vill peka på att
det har ändå inte alltid varit lätt för mig att fånga alla viktiga och bety-
delsefulla nyanser. I allmänhet är förstås informanternas språk av myck-
et god kvalitet!

Etiska överväganden
De etiska överväganden som har gjorts har framförallt rört informanter-
nas integritet. Å ena sidan har referensgruppen utgått ifrån att denna
grupp informanter mycket väl både kan och vill stå för sina åsikter, och
inte låter sig manipuleras i en intervjusituation. Å andra sidan anser re-
ferensgruppen att det generellt sett ändå är bättre att enskilda citat inte
omedelbart kan knytas till någon bestämd person. I många fall kan dock
insatta personer med viss sannolikhet förknippa vissa uttalanden till vis-
sa personer. För sådana fall har en annan typ av bedömning gjorts, och
när frågorna uppfattats som kontroversiella har den utskrivna intervju-
texten förändrats så att identifiering ytterligare ska försvåras. I några fall

                                          
1Hospers, John, An Introduction to Philosophical Analysis, Routledge, London, 1990, s 11.
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är det välbekant att vissa åsikter hyses bara av någon eller några perso-
ner vid LiTH. Men då är det ju redan känt s.a.s. och problemet med in-
tegritet försvinner av sig självt.

Ytterligare en aspekt som är värd att nämnas i detta sammanhang är
att denna undersökning, samtidigt som den utgör ett bedömningsin-
strument för framtida förändringar, innebär en intern granskning av
verksamheten. Det är FoFu-nämndens uppfattning att alla vid LiTH an-
ställda handledare alltid ska kunna svara på frågor om verksamheten.
Uppfattningen är sådan att öppenhet och uppriktighet förutsätts hos de
handledare som är verksamma vid LiTH.

Genus och etnicitet
Denna undersökning har genomförts med genusfrågor ständigt närva-
rande. Inför varje intervju uppmanades informanterna att så snart ge-
nusaspekterna aktualiserades så skulle de beakta dessa i sina svar. Dvs.
alla frågor kan också betraktas ur ett genusperspektiv. Frågorna 30 - 37
är dessutom specifikt genusrelaterade. En sak värd att nämna i detta
sammanhang är att det finns fler handledare som har utländsk bakgrund
än handledare som är kvinnor och att antalet handledare som har ut-
ländsk bakgrund och är kvinnor är större än antalet handledare som är
kvinnor med svenskt ursprung. Låt mig ge lite bakgrund.

Från maj månad 1999 har vi fått ett antal diskrimineringslagar rörande
etnisk bakgrund, sexuell läggning och handikapp,2 och enligt personal-
administrative chefen Randi Hellgren måste åtgärder vidtas för att möta
de nya bestämmelserna men det är ännu oklart vad som kan göras. Svå-
righeterna att samla in information är betydande. Vi kan i lönelistorna
identifiera personer med utländsk bakgrund, men det är t.ex. vanskligt
med kvinnor med utländsk bakgrund som gift sig med svenska män, där
kanske det inte syns på namnet vilken etnisk bakgrund de har. Vid Lin-
köpings universitet finns 18 eller 19 olika nationaliteter representerade,
och de tillhör huvudsakligen lärar-/doktorandkategorin enligt Randi
Hellgren.

Jag bad TFK:s avdelningsdirektör Lars Alm ta fram en förteckning på
alla antagna docenter vid LiTH, och jag fick en lista med 175 docenter +
14 vars ansökningar är under beredning, sammanlagt 189 personer. Av
dem kan man av namnen (och annan information) räkna ut att uppemot

                                          
2 Lagen (1999:130) om förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet, Lagen (1999:132) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder, Lagen (1999:133) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. För mer information läs gärna Rekrytera utan
att diskriminera, JämO, DO, Handikappsombudsmannen, HomO, Stockholm, 1999.
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52 personer har utländsk bakgrund.3 På listan hittar man dock bara 18
kvinnor. Av dessa 18 verkar 7 vara svenskor, alltså har 11 av de kvinnli-
ga docenterna utländsk bakgrund.
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Svenska män 130
Utländsk bakgrund 52
Män m utl bakgr 41
Kvinnor 18
Kvinnor m utl bakg 11
Svenska kvinnor 7

Det statistiska underlaget är dock alldeles för litet och för osäkert för att
man ska kunna dra några slutsatser. Vad man kan säga är att vid LiTH
utnämnda oavlönade docenter är antalet med utländsk bakgrund större
än antalet kvinnor.

                                          
3 Jag tänkte först använda begreppet ’invandrare’, men det verkar inte finnas någon officiell definition
av begreppet ’invandrare’, så jag väljer begreppet ’utländsk bakgrund’. Statens invandrarverk (SIV)
känner inte till någon definition av begreppet ’invandrare’, och informatör Berit Olsson vid press-
tjänsten vid SIV säger i ett telefonsamtal att ”det är väl bra att vi inte behöver någon definition, den
som känner för det kan väl kalla sig invandrare”. I Nationalencyklopedin blir man inte heller hjälpt.
Där sägs att begreppet ’utlänning’ ansågs diskriminerande mot slutet av 1960-talet och därför byttes ut
mot begreppet ’invandrare’. Detta begrepp anses dock numera som problematiskt. Se t.ex. en be-
greppsutredning i Mångfald, integration, rasism och andra ord, SoS-rapport 1999:6, s 97ff, och På tal om-
Statistik om invandring och om personer med utländsk bakgrund, Norrköping, Statens invandrarverk, 1998,
s 2.  (Dessa fick jag vänligen av Anne-Marie Egerö på info-avdelningen på Integrationsverket.)  Med
begreppet ’utländsk bakgrund’ avser jag personer som (1) har annat medborgarskap, eller (2) har
minst en förälder som har utländskt medborgarskap eller har invandrat till Sverige. Det är fortfarande
inte ett bra begrepp, men det är inte min uppgift att reda ut denna sak här, endast att klargöra vilket
begrepp jag använder. Min tolkning av listan över antagna oavlönade docenter har alltså uppenbara
brister. Jag kanske missar en person som har utländsk bakgrund pga. att denne gift sig med någon
med ett typiskt svenskt namn. Alltså om Anna Adamski gift sig med Anders Anderson och därmed
tagit efternamnet Anderson så skulle jag räkna henne som svensk. Det kan också vara så att Anna
Adamski har en polsk pappa och en svensk mamma, och att Anders Anderson har en svensk pappa
och en polsk mamma. Båda uppfyller då min definition av personer med utländsk bakgrund, men jag
ser bara Anna om båda finns på listan. Det kan också vara så att släkten Adamski bott i Sverige sedan
1700-talet, med mitt italienskklingande efternamn utgör jag själv ett sådant exempel, medan släkten
Anderson är nyligen inflyttade från USA. Man kan fortsätta att problematisera det här. Det finns också
andra problem med denna lista, men avsikten med exemplen sprungna ur listan är mer att finna in-
tressanta frågor snarare än att våga sig på något slags svar på dem.
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Utländsk
bakgrund 52
Svenskar 137

Kvinnor 18
Män 171

Man kan också se att bland kvinnorna har mer än hälften utländsk bak-
grund.

Forskningen är förstås internationell till sin karaktär, och att ha ut-
ländsk bakgrund kan av sådana skäl ha relativt liten betydelse inom
akademin. Men kön har uppenbarligen stor betydelse oavsett nationali-
tet! Jag vill ännu en gång betona att dessa övningar inte utsäger någon-
ting annat än hur gruppen personer som antagits som oavlönade do-
center vid LiTH fördelar sig, och att definitioner och urvalsmetod är
minst sagt ovetenskapliga. Om liknande undersökningar utförs på lan-
dets andra tekniska högskolor och visar liknande resultat så har vi ett
”case”, nu är det bara ett exempel som kan ge upphov till intressanta
tankar.

Intervjusvaren – en kortfattad bedömning

Det som är bra
Forskarutbildningen betraktas som någonting bra. Kvaliteten på forskar-
utbildningen anses vara mycket god. LiTH står sig väl vid både natio-
nella och internationella jämförelser. Intressant nog verkar det inte vara
så stora skillnader mellan vad som framhålls som den ideala handled-
ningen och hur handledningen bedrivs i praktiken. De förändringar som
efterlyses rör detaljer, verksamheten bedrivs i stora drag på önskvärt sätt
och man talar inte om hur det borde vara i ett idealt tillstånd utan endast
om det som är.

Arbetsuppgifterna som forskare och handledare betraktas som bland
de mest spännande man kan ha. Trots att de flesta arbetar långt mer än
40 timmar per vecka hörs inga klagomål på arbetsbördan som sådan.
Ingen tycker att det är besvärligt att konfronteras med doktoranderna,
ingen ifrågasätter de övergripande målsättningarna med verksamheten
och det råder konsensus om de grundläggande värderingarna inom



17

akademin. Att arbeta som handledare anses huvudsakligen ha intrinsi-
kalt värde, det är ett gott i sig. Att det är bra för karriären nämns några
gånger, snarast som en bieffekt, men ingen trycker på det som ett starkt
incitament för att bedriva verksamheten. Det finns givetvis anledning att
fundera över detta, men man kan ändå konstatera att det tas mer eller
mindre för givet att handledarskapet är någonting man själv vill, hand-
ledarskapet är ett sätt att bedriva verksamheten som är både självklart
och nödvändigt. På den här punkten är yrkesidentiteten oerhört stark.

Satsningen på forskarskolorna har för många inneburit en stark vitali-
sering. Den sociala situationen för doktoranderna har avsevärt förbätt-
rats och kursutbudet har förbättrats både vad gäller omfång och stabili-
tet och förutsägbarhet.

Det som är mindre bra
En del saker anses uppenbarligen inte ha rätt proportioner. Dit hör ett
övermått av administrativa uppgifter som ofta känns främmande och
onödiga. Särskilt att rutiner, blanketter som ska fyllas i och annat, oupp-
hörligen förändras. Knappast har nya rutiner etablerats och funnit sin
form förrän det kommer nya påbud uppifrån. Administration behövs,
inte tu tal om det, men det tenderar att liksom bli ett självändamål med
vissa saker. Denna upplevelse är stark bland informanterna.

Att tvingas söka pengar är en bra sak. Forskningsprojekten mår bra av
att motiveras och att genomlysas av granskande ögon. Ändå upplever
de flesta att andelen fakultetsanslag är för liten, de externa medlen kan
vara ryckiga, en källa kan plötsligt sina och verksamheten måste struk-
tureras om på ett destruktivt sätt.4 Den politiska striden om forsknings-
medlen har negativa konsekvenser. Det finns en betydande oro inför
fördelningen av forskningsmedel i framtiden.

Förändringar kan vara vitaliserande och de kan vara förlamande, men
de är alltid besvärliga att genomföra. Satsningen på forskarskolor har
inneburit allt detta. En del besvärliga förändringar har sålunda medfört
en del motvilja och spänningar i organisationen.

En förändring som välkomnas av många, knappast alla dock, är
tjänstereformen. Att det ska bli fler professorer anses nog överlag som
välkommet, men att det inte får kosta någonting är man genomgående
mycket kritisk till. Likaså är det fortfarande oklart hur undervisningen

                                          
4 Ca 48% av grundutbildningsanslagen, vilket är en anmärkningsvärt mycket lägre andel än vid de
äldre universiteten och tekniska högskolorna. Se t.ex. Årsredovisning för Linköpings universitet avseende
budgetåret 1998 för universitetet som helhet, och  LiU 1709/98 - 21, LiU 1167/98 - 21, och dessa refe-
renser gäller för LiTH år 1999.
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ska klaras om de nya professorerna får lägre undervisningsskyldighet.
Denna nyordning kommer ungefär samtidigt med regeringens bestäm-
melser att doktoranderna endast ska bedriva högst 20% assistenttjänst-
göring. Tillsammans med det faktum att antalet studenter har mer än
fördubblats de senaste tio åren men lärarkåren endast ökat med ca 40%
under samma tid tonar bilden av en allt besvärligare undervisningssitu-
ation fram.5

Intervjufrågorna

Här följer alla intervjufrågorna i den ordning de ställdes. Ofta inleder jag
med en sammanfattning av svaren, men lika ofta visar jag ett citat nästan
direkt. Det är många och det är ofta långa citat. Den intervjuade gruppen
har hela tiden, för det mesta, uttryckt sig både språkligt spänstigt och
innehållsligt pregnant och jag har i allmänhet bara behövt hyfsa talspråk
till läsbart skriftspråk. En poäng är ju att låta informanterna själva kom-
ma till tals.

”PRODUKTEN”

Vid flera tillfällen har informanterna tyckt att de inledande frågorna va-
rit så viktiga att de återvänt till dem vid intervjuns slut. Det har också
varit så att under intervjuns gång har svaren på de första frågorna s.a.s.
mognat fram allteftersom andra saker har diskuterats. Flera informanter
har sagt att det varit mycket bra att konfronteras med och tänka på den
typ av frågeställningar som utgjort intervjuns frågeguide.

1. Varför har du doktorander?
Ett vanligt återkommande svar är att det ingår i uppgiften, det är helt
enkelt en del av jobbet som docent eller professor att handleda dokto-
                                          
5 Antalet studenter 1990/91 var drygt 9000, och 1998 var de drygt 21000. Se Årsredovisning för Linkö-
pings universitet avseende budgetåret 1998, s 5 och tabell 10, s 106. Dessa uppgifter gäller för universitetet
som helhet, men ökningen är, mellan tummen och pekfingret, liknande för LiTH.
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rander. Ett universitets uppgift är att bedriva forskning och föra den
framåt, såväl ny kunskap som nya kunskapare genereras naturligt ur
den verksamheten. Det finns också några andra typer av svar, ofta kom-
pletterande ovan nämnda, nämligen att verksamheten (forskning och
undervisning) kräver närvaro av doktorander, en stor del av forskningen
bedrivs av doktorander, och en stor del av forskningen bedrivs tillsam-
mans med doktorander. Det förväntas att man har doktorander.

Det ingår i verksamheten, i verksamhetsidén alltså. Jag skulle få motivera kraftigt om
jag inte hade doktorander.

Doktorander har man för att föra kunskapen framåt, vidare till nästa generation eller
framåt i åldrarna. Annars stannar det hela upp.

Det är också roligt att ha doktorander!

Det är väldigt, väldigt roligt att forska. Och ska man kunna forska så är det bra att ha
doktorander, det blir en grupp, det blir en ömsesidig glädje när man blir några stycken
som är intensivt intresserade av en gemensam fråga.

och där är min uppfattning att ska man komma någon vart så måste man ha ett lag
doktorander omkring sig. Doktorander är ju i den meningen de bästa lagspelarna i ett
forskarprogram.

Några nämner att det är bra för den egna karriären att ha doktorander.
Detta är ett av få ställen där den egna karriären och prestigen egentligen
nämns.

Och sedan ligger det förstås då inbyggt i hela incitamentsstrukturen, man belönas av
universitetet för att få igenom doktorander.

Jag har jobbat med doktorander i 4 år, det blir som en injektionsspruta, den egna
forskningen blir stimulerad. Jag tror med bestämdhet att det kommer att bidra till min
egen karriär.

2. Att ”producera” en doktor innebär flera saker. Hur vill du rangord-
na följande tre om du måste? En ny doktor. En ny avhandling. Ny
kunskap.

Denna fråga uppfattades som svår att besvara. Flera har värjt sig mot
frågan, flera har spontant sagt att dessa tre aspekter inte går att skilja
från varandra, att de griper in i varandra.

Det är lite svårt att avgöra. Hur ska man tycka, att det ena är viktigare än det andra?
Tänk om det skiljer 1 % i vikt, då ger det en missvisande bild att svara på sådana här
frågor. Om man har vikten 101 på den ena och 100 på den andra. Det kan också vara så
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att man ger dig ett svar bara för att du vill ha ett svar. Eller svaret skulle vara annor-
lunda i morgon och annorlunda igår. Då är det tillfällighet hur man svarar. Jag har lite
svårt att bestämma mig för vad jag tycker. En ny avhandling och ny kunskap hör ihop.
Har man gjort det ena så har man det andra. De frågorna är identiska. Vilket är vikti-
gast: ny kunskap eller en ny doktor? Ur ett globalt perspektiv är det väl viktigare med
ny kunskap, ur ett lokalt är det viktigare med en ny doktor.

Jag vägrar att göra någon skillnad mellan avhandling och ny kunskap.

Alla har dock efter en stunds argumenterande lyckats pressa ur sig ett
svar. Med något undantag har antingen en ny doktor eller ny kunskap
ansetts som viktigast. Några har efterhand bytt åsikt, och då har det un-
dantagslöst varit så att aspekten ”en ny doktor” har uppvärderats. De
vanligaste svaren låter ungefär så här:

Jag skulle säga ny doktor, ny kunskap och ny avhandling.

En ny doktor sätter jag först. Ny kunskap före ny avhandling. Jag ser forskarutbild-
ningen som en utbildning. Det ska vara forskarutbildning, det säger statsmakterna,
och då är det en doktor som ska fram. Kravet att man ska åstadkomma något nytt, där-
för sätter jag ny kunskap före en ny avhandling, även om det valet var svårare, men en
ny avhandling får man ju ändå, på köpet, s.a.s. Det här bör nog gälla generellt.

Bland dem som sätter ny kunskap som viktigast är det också vanligt att
en ny doktor kommer sist.

Kunskapen tycker jag kommer högst, avhandlingen kommer i andra hand eftersom
den sprider kunskapen och gör att den kan bli nyttig. ”Doktor”, det ser jag mer som en
titel.

Ja, det var svårt, de hänger ihop alla tre. Jag vill ändå ta fram ny kunskap som nummer
1. Med det menar jag ny kunskap för oss här, det behöver inte betyda att allt måste
vara världsunikt, men ändå så att man gör en sammanfattning av ett område samt till-
för något nytt. Oviktigast är nog en ny doktor, därför att en ny avhandling innefattar
ny kunskap för oss.

Ny kunskap sätter jag först, sedan kommer det andra som grädde på moset. Sedan
kommer avhandlingen som nummer två, och så är det kul att någon blir doktor. Det är
ju en språngbräda, en plattform att stå på. Men sett ur min synvinkel är detta turord-
ningen.

Jag har en stark känsla av att svaren på denna fråga hade blivit annor-
lunda om den ställts mot slutet av intervjun. Frågan är mycket bra efter-
som den sätter fingret på våra föreställningar om vad vi håller på med
som handledare, och vad verksamheten i stort går ut på. Därför är det
också en ”stor” fråga som man inte kan svara på så lätt, utan den kräver
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en del eftertanke. Att ha frågan i början av intervjun motiveras av att den
på ett bra sätt sätter igång tankeverksamheten kring forskarhandled-
ningen och kring verksamheten.

3. Vad är en bra avhandling? Hur viktig är den i den fortsatta karriä-
ren?

Nästan alla har varit överens om det meningsfulla i att tala om bra och
dåliga avhandlingar. Flera har betonat att alla avhandlingar ska vara till-
räckligt bra för att bli godkända och att det därför egentligen inte borde
finnas dåliga avhandlingar. Då kan man tala om bra och bättre avhand-
lingar.

Man kan säkert tala om bra och dåliga avhandlingar, men jag tror inte det förekommer
några dåliga avhandlingar, de stoppas på vägen

Man kan tala om bra och dåliga avhandlingar i viss utsträckning, men vi har en slags
grundkvalitet som man inte kommer runt.

Vad gäller det som kännetecknar den bra avhandlingen betonas ofta att
den ska innehålla ny kunskap på ett sådant sätt att det inte bara är fråga
om ”more of the same”, och att den rent framställningsmässigt ska vara
välskriven och väldisponerad.

Den ska på ett eller annat sätt vara originell, kanske ha angripit ämnet på ett nytt sätt,
fått fram oväntade resultat. En dålig kan vara en sådan ”more of the same”.

Jag är inte heller förtjust i triviala avhandlingar. Man kan vara metodmedveten och te-
oretiskt påläst men ändå inte komma fram till någonting därför man tröskar sig genom
oerhört välkänd terräng. Det finns många sådana avhandlingar som är gjorda formellt
korrekt men är helt ointressanta. Det ska gärna finnas något nytt och överraskande.

Den är välskriven, logiskt sammanhängande, när man läser den hittar man inte luckor
i logiken, det är trevligt att läsa den och det är ett flyt, och tar du en bra avhandling
känner du att det är en bra avhandling.

En bra avhandling, ja.. dels kan det vara förståelse för området och sedan är det nya
resultat som slår och väcker intresse. Det går inte att väcka intresse med hur bra re-
sultat man än har om man inte kan presentera dem.

Den bör ha en god språklig form.

Alltså bör det vara ett gott hantverk. De allra flesta menar att en mycket
bra avhandling är viktigare för den akademiska karriären, särskilt till en
början, än för karriären i industrin.
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En bra avhandling är viktig särskilt i början av karriären för den som disputerat.

Om man vill göra en akademisk karriär är det viktigt att ha en bra avhandling, det är
jag helt övertygad om. Om man ser avhandlingen som en språngbräda ut till annan
verksamhet, då är inte den akademiska kvaliteten på avhandlingen så där jätteviktig,
då är titeln mera viktig.

en bra avhandling är viktig i din karriär, den ger en hastighet så att du går snabbare
upp. Det tar några år innan du kommer igång om du inte har en bra avhandling som
folket refererar till på konferenser, osv. Jag kan gissa att i industrin kanske det räcker
att man blivit doktor.

Det är inte så svårt att bedöma vad kan anses vara en bra avhandling:

En bra avhandling, ja, det är ganska lätt vad gäller naturvetenskaplig forskning. Där
har ju kanske 75% redan publicerats i vetenskapliga tidskrifter, och där finns ju en väl-
digt stark rangordning i tidskrifterna. Då siktar man ju så högt som möjligt, och går
den inte in där så försöker man med en sämre tidskrift. Och då ser man med en gång
om det är flera arbeten som har publicerats i välrenommerade internationella tidskrif-
ter så är det en väldigt bra kvalitetsstämpel. Det tittar jag på både som opponent och
direkt. Det hjälper en som opponent, och det vet man att det är en väldigt hård
granskning som har gjorts. Sedan måste man vara medveten om att det är inte bara
doktorandens verk det som har publicerats, utan det är också handledarens och hela
gruppens arbete som spelar stor roll, eftersom det är mycket lagarbete. Den del som
doktoranden själv svarar för, det är ramberättelsen, och där kan man mer bedöma ve-
derbörandes kapacitet att skriva bra ramberättelser, kappa som det också heter. Att ha
en bra avhandling har mycket stor betydelse, särskilt om man tänker sig en akademisk
karriär. Ska man söka post doc, t.ex. i USA, och du har bra publikationer, då kommer
du till Cal. Tech., Stanford och de här ställena, och det gör man inte annars.

4. Vad är en bra doktor?
Att tala om bra och dåliga doktorer på samma sätt som om avhandlingar
har många värjt sig emot.

Det tycker inte jag att det går att svara på. Doktor är alltså en utbildning, är en examen.
Det som man kan bedöma är hur en person fungerar i en viss verksamhet.

Det är svårt att tala om doktorer, man har inte lika självklara kriterier på doktorer. Det
beror på vad man har för önskemål. Jag tror inte att denna fråga är rätt formulerad.

”Det beror vad man ska ha doktorn till” har varit en vanlig kommentar.
Kraven på en doktor är något olika om personen ska verka i industrin,
bedriva forskning, leda projekt eller ha hand om undervisning. En bra
doktor bör kunna allt detta, och det bör också vara en person som
”passar in i gruppen”.



23

En doktor som jobbar i industrin eller på universitetet? En bra färdigutbildad doktor
som jobbar i industrin är en person som lever upp till de krav och förväntningar som
man har i industrin på att man ska klara sina uppgifter, och är man doktor då så kan
man förutsätta att det finns inslag i arbetet som kopplar mot forskning, säg att du job-
bar med forskning och utveckling på något sätt där personen ifråga ska kunna meto-
dologiskt värdera arbeten som kommer, ska kunna sköta kontaktnäten, ska kunna
plocka fram den kunskap från forskningsvärlden som är relevant för företagen, osv. På
samma sätt är en bra doktor inom universitetsvärlden en person som svarar mot de
krav man har på jobbet här, och det har Curt Karlsson6 försökt att formulera dessa
krav, jag tror det var 5 roller som gäller. Man ska också vara en bra forskarhandledare
som han snart blir i den här världen.

Några har nämnt att spetsförmågor ibland kan vara enstöriga eller
konstiga på annat sätt men att det måste finnas plats för dem just inom
universitetsmiljön.

Hmm. Man måste specificera vilka karaktäristika du vill ha. En doktor kan vara bril-
jant på forskning men ha svårt att kommunicera. Så finns det motsatsen. De kan vara
sloppy doctors, men trevliga personer ändå.

En mycket bra forskare kan mycket väl vara fascist. I alla fall inom naturvetenskapen.
Man måste vara väldigt noga med sanningen inom sitt eget område, då tänker jag på
sådant som är mätbart för en naturvetare, att man har en stringent vetenskaplig meto-
dik som håller sig till vedertagna metoder, och att man är kreativ förstås.

Synen på forskaren som ensam sitter på sin kammare och kläcker bril-
janta idéer är dock inte förhärskande. Andra saker bedöms som viktiga-
re, i synnerhet gäller detta för någon som ska verka som handledare, vil-
ket förväntas av systemet att doktorn som stannar inom akademin ska
göra. Flera betonar att man som en bra doktor inte bara representerar sig
själv:

En doktor ska ha en uppsättning personliga egenskaper, intellektuell resning, för att
utrycka sig högtidligt, en form av ärlighet, en kombination av självkritik och självtillit
som jag tycker är utomordentligt viktigt, ödmjukhet inför kunskapen omkring och in-
för andra människor är lika viktigt. Jag tycker också att det finns andra egenskaper
som är viktiga, t.ex. uppträdandet som bör vara värdigt, en viss värdighet hör till. Det
betyder inte att man inte får vara rolig och sprallig, men det måste finnas ett förtroen-
deingivande uppträdande. Och i det ligger förmågan att uttrycka sig och att uppträda
som lärare, debattör, argumentator. Som representant för akademin.

En bra doktor behöver inte enbart vara den som är den mest forskningsbegåvade, för
där kommer väldigt mycket annat in som personliga egenskaper, som ju präglar per-
sonens moraliska egenskaper, den sociala förmågan o.s.v., men man måste därutöver
visa att man är användbar i undervisning, att man kan ta administrativt ansvar, to be a

                                          
6 Curt Karlsson är administrativ direktör vid Linköpings universitet.
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good citizen, dvs. att vara en person som kan ta tag i de på en institution förekommande
uppgifterna. Den som är en bra doktor i den meningen är inte nödvändigtvis den som
skrivit den bästa avhandlingen. Den som ska göra karriär i vårt system hör ju inte till
de snäva kompetenserna som vi ju inte premierar längre. Ensamvargen som sitter på
kammaren och forskar, det är inte längre gångbart.

5. Hur är det med publiceringen? Skriver doktoranden en monografi?
Hur många författare är det genomsnittligt på en artikel? Är du all-
tid med? Hur mycket skriver doktoranden själv?

Här är svaren olika. De allra flesta har en tradition med sammanlägg-
ningsavhandlingar, några har både sammanläggningsavhandlingar och
monografier. Det sker en del förändringar, och mestadels mot fler sam-
manläggningsavhandlingar, även om det finns exempel på motsatsen.

Vi befinner oss i någon slags skalömsning här. Vi har både monografier och samman-
läggning. Nu finns det ingen riktig standard för hur många som skriver. Vi hade tidi-
gare mest monografier. Nu måste vi också avgöra vilka krav det ska vara på de olika
artiklarna, hur långt ska de ha kommit i publicering och referering och vilken typ av
organ ska det vara. Där befinner vi oss i en process där det inte är helt fastlagt, stan-
darden.

Det har blivit att vi skriver uteslutande sammanläggningsavhandlingar. Vi började
med bara monografier, det är 25 år sedan, men det har svängt.

Min uppfattning är att med dagens moderna ordbehandlingsverktyg är det så lätt idag
att använda sitt tidigare skrivna material att man kan producera en monografi. Förr
om åren, 10-15 år sedan innebar det en stor arbetsinsats att skriva om sitt material och
att man då var mer benägen att ta sina artiklar. Idag kan man ganska lätt smälta ihop
sina artiklar till en monografi. Man undviker upprepningar och man tvingas gå ige-
nom hela sitt arbete som ofta omfattar 4-5 år. Det kanske är enda gången i en forskares
tillvaro som man tvingas ta ett övergripande grepp.

Det bästa är att skriva monografier. Det borde det alltid vara. Skälet är att man ska ha
en god överblick, att man kan greppa ett stort material och att man kan presentera det.
Det krävs väldigt mycket mera att skriva en bok än att skriva ett antal enskilda artik-
lar, speciellt om det förekommer flera författare på dem, då kan det vara så att man
kanske inte skriver en enda rad själv.

Vad som är sammanläggningsavhandling och vad som är en monografi
är delvis en definitionsfråga. Antalet författare i typfallet varierar med
institution och ämnesområde. Det beror dels på traditioner, dels på pub-
liceringsmöjligheter. Generellt sett verkar det lättare att bli publicerad
inom fysik än inom matematik, t.ex. Det har inte nödvändigtvis med
forskningskvalitet att göra utan det kan vara antalet möjliga tidskrifter
att publicera sig i som skiljer sig åt, och det kan vara referee-förfarandet
som för vissa tidskrifter är snabbt och för andra mycket tidsödande.
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Som fysiker är kulturen att publicera ganska mycket. Det är ganska gott om tidskrifter
som konkurrerar om våra artiklar, men det är samtidigt ett referee-förfarande så det är
inte trivialt att få en artikel publicerad. Man får inte igenom skräp. Det går ganska
snabbt, ca ett halvt år. Då får man veta om det är acceptabelt. Jag är tacksam över att
befinna mig i en sådan god miljö publiceringsmässigt.

En faktor här är hur lång tid det tar att publicera. Inte ovanligt inom vårt område med
3 år, från det man skickar in tills den dyker upp. Det tar 1-2 år att få den accepterad.
Det är lite svårt att hinna med att få dem publicerade innan disputation.

Några av de intervjuade handledarna är aldrig själva med på doktoran-
dernas artiklar, och det kan vara av tradition eller av princip. Det är
ändå vanligast bland de intervjuade att handledarna själva medverkar
på artiklarna. Hur stor insats som krävs varierar. En minsta gemensam-
ma nämnare verkar vara att man som handledare ska kunna stå för det
som står i artikeln. Flera har nämnt att man om man väcks mitt i natten
av en fråga om innehållet i artikeln så ska man kunna svara på den. Det
verkar också vara en ganska vanlig modell att handledaren medverkar
oftare på artiklarna i början men mindre mot slutet av doktorandtiden,
och det är då inte ovanligt att den sista artikeln ska doktoranden skriva
själv. Men det varierar ganska mycket, som sagt, inte bara mellan olika
institutioner utan även inom ett och samma ämnesområde.

I vårt område publicerar vi oss inte lika mycket som renodlade fysiker, t.ex. Det är sto-
ra skillnader. Man får nog acceptera att de olika vetenskapsområdena har utvecklat
olika traditioner internationellt, och de umgås inte så mycket med varandra egentli-
gen. Man kan inte jämföra olika vetenskapsområden enkelt, det är stora skillnader i
tradition. I vårt fall är det nog 2 eller 3 författare på en typisk artikel, varav handleda-
ren är en. Men handledaren är inte alltid med.

Det finns stora kulturskillnader i vilken grad man som handledare publicerar sig med
sina doktorander. Vi har den tyska kulturen i den ena extremen. Vi hade en tysk fors-
karassistent här och han berättade att efter 3 års doktorandstudier hamnade han i his-
sen med en person. När de presenterade sig berättade han att han var doktorand till
NN, och då sa den andre personen att det är jag som är NN, goddag. De hade aldrig
setts under 3 år, men handledaren hade förstås stått med på alla papper som dokto-
randen publicerat. Å andra sidan har vi doktorander som publicerat enbart i sitt eget
namn trots att handledaren bidragit med ganska mycket arbete. Det skiljer sig åt gans-
ka mycket här.

En docent har behov av att meritera sig, och finns därför gärna med som
namn på artiklar.



26

jag har aldrig varit medförfattare med en doktorand. Men jag kan tänka mig situatio-
ner då det är motiverat, särskilt om handledaren är docent och själv har behov av me-
riter.

och det tjänar väl handledaren lite på slutet, när doktoranden har egna idéer, och man
blir bollplank. Men det finns en gräns tycker jag. Och jag tycker mig väl ha sett något
exempel där jag tycker att det gått lite över gränsen alltså. Där handledaren bara gjor-
de språkgranskning och inget mer, och det tycker jag är lite fel.

Det kan vara lättare att få artikeln publicerad om det finns välkända se-
niora forskare bland författarna. Artikelskrivandet snabbas upp när en
erfaren medförfattare deltar i processen. Handledaren vet vad som pas-
sar i de olika tidskrifterna.

Men vi skriver artiklar, och i början då så är vi två stycken, handledaren och dokto-
randen. Det finns två anledningar till detta. Vill du höra? Först att jag har mer erfaren-
het om hur man ska skriva, så processen blir snabbare om jag formar papperet och se-
dan sitter jag med doktoranden, som kommer in senare i skrivprocessen. Den andra är
att jag söker projektpengar och även där måste jag ha en publikation. Om jag inte är
med så är det problem att få den publicerad.

6. Hur möter du de ökande kraven på produktion av doktorer?
Många säger här att de inte gör någonting alls. Bland dessa finns grovt
taget två typer av svar. Dels de som menar att de inte behöver göra nå-
gonting, kraven på ökad produktion av doktorer har redan tillgodosetts,
endast smärre justeringar är nödvändiga för att möta regeringens krav.

Vi jobbar på som vanligt, och vi har ju alltid försökt producera så många doktorander
som möjligt. Jag har ändå inte haft fler än 4-5 doktorander delvis för att det inte funnits
mer pengar, men också, om jag tänker tillbaka på det, så har det nog inte varit bra att
ha fler än så. Det har varit en ganska bra nivå. De doktorander jag haft, 7 är de, det har
alltid gått ganska fort. 3½ år som snabbast.

Dels de som menar att det inte går att öka produktionen av doktorer med
bibehållen kvalitet. Det tar den tid det tar, och att höja tempot leder bara
till att kvaliteten sänks.

Vi är ju lyhörda och har förståelse för det samhälleliga intresset för att vi ska examine-
ra flera doktorer. /…/ Jag kan också ställa mig frågan om det finns så mycket bra ma-
terial att ta in i form av civilingenjörer eller fil. kand. som skulle gå in i forskarutbild-
ningen att de har realistiska möjligheter att klara av kraven. Nästa fråga jag ställer mig
är: har vi handledarkapacitet nog? Detta i en tid då vi också har krav på oss att vi ska
vara mycket effektivare och vara bättre pedagoger. Det ser ut som konkurrerande krav
och jag är rädd för att en mycket kraftigt utbyggd forskarskola eller mängd inomdisci-
plinära doktorander inte får den bästa handledningen. Vem upplyser dem om de här
omständigheterna att de går in i en utbildning med sämre möjligheter? Risken är att vi
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inte examinerar lika goda doktorer. /…/ Under den här tiden som jag varit handleda-
re har känt att jag har blivit bättre, och jag är inte säker på att det blir någon försäm-
ring i min omgivning, men någonstans tar den här produktivitetsökningen slut, man
kan inte producera mer utan att sänka kraven. Det är nog så att jag ser implicit att det
är statsmakterna beredda att ta.

En sak som betonas ofta här är den mognadsprocess som doktoranden
genomgår.

Det här att de ska bli klara på 4 år är bra om vi har ett system som sållar bort dem som
inte är mogna att doktorera på 4 år. För det är en mognadsprocess, det märkte jag hos
mig själv inte minst. Det tog mig 5 år och jag hade inte kunnat göra det fortare, det var
jag inte mogen för, så det är inte helt enkelt att bara trycka igenom dem.

Många redovisar att de vidtagit eller håller på att vidta olika åtgärder för
att snabba på genomströmningen. Några menar att man utan att förlora
för mycket i kvalitet kan sänka kravet på antalet artiklar som bör utgöra
en avhandling.

Vi hade 6 artiklar ursprungligen, men nu har vi gått ner till 5 eller 4. Det var ett beslut,
taget av vem vet jag inte, att avhandlingar hade blivit alldeles för omfattande. Och då
tycker jag att det är rätt att vi gör det så här, så att doktoranderna kan bli klara lite ti-
digare, och vi har dragit ner på allt.

Det finns, menar en del, en eskalationsprocess som gör att kravet på
doktoranderna ständigt höjs. De vill vara lika bra, eller bättre, än de tidi-
gare doktoranderna på ämnesområdet vilka de jämför sig med.

Jag har en känsla av att vi har eskalerat kraven på doktorsexamen, och det är många
som tror samma sak. Det ligger en fara i att vi eskalerar hela tiden. Om jag jämför de
avhandlingar som kommer nu med de som kom förr när doktorsexamen infördes 1966
eller när det var. Avhandlingarna idag är större. Det ligger i det att man vill inte vara
sämre än tidigare, och det ligger en inbyggd eskaleringsmekanism i hela systemet, och
den är väldigt svår att bryta.

Likaså kan flera informanter tänka sig att se över kravet på antalet kurs-
poäng, eller möjligheten att ta med sig fler poäng från grundutbildning-
en. Alla kan dock inte tänka sig detta. En sak som flera nämner är att
särskilt den första tiden som doktorand kan effektiviseras. En annan sak
som kommer fram är att den nya tjänstereformen medför att handledar-
kapaciteten försämras.
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7. Hur vanligt är det att doktorander slutar i förtid på din institution
- och varför gör de det?

Det är inte vanligt att doktorander slutar i förtid numera.

Av 48 hade 5 slutat utan examen, och sedan ytterligare några... Mellan tummen och
pekfingret – 9 av 48. Vi jämförde med Tema och de hade en högre siffra, så vi är inte
oroliga, men vi håller naturligtvis ögonen på det här. Det är viktigt att få in motiverade
personer, men att inte några ska sluta det tror jag är en omöjlighet. Men det behöver
inte vara olyckligt alla gånger. För en del är det bättre att sluta, det kan finnas många
skäl till det. Det är inte bra om man går kvar i onödan, det är negativt för systemet. Vi
har kanske tillåtit folk att gå att dra.

Bara på några få ställen upplever man det här att doktorander slutar i
förtid som ett problem. Svaren här skiljer sig en del åt beroende på äm-
nesområde. Visa områden är starkt konkurrensutsatta, det kan finnas ett
starkt sug från industrin. Andra områden attraherar teoretiskt lagda
människor, kanske främst att fysik och matematik utgör exempel på det,
och för doktorander inom fysik och matematik utgör industrins lockelser
jämförelsevis mindre dragningskraft. Det är möjligheterna att bedriva
ren forskning som är, eller ska vara, det mest spännande i tillvaron.

Här gör de inte det. Det kanske beror på det sätt som jag väljer ut doktorander. Jag är
väldigt angelägen om att doktoranderna ska tycka om det de håller på med. De får inte
vara för intresserade av att bli rika, den sortens saker, de får inte tänka att nu ska jag
doktorera så att jag snabbt kan komma ut i industrin. De ska vara intresserade av äm-
net, tycka att det är stimulerande.

Inom t.ex. telekommunikationsområdet lockar industrin inte bara med
pengar utan också med intressanta forskningsmöjligheter. För doktoran-
derna vid vissa institutioner är universitetet den naturliga framtida ar-
betsplatsen, för doktoranderna vid andra institutioner är industrin det
hägrande målet. På en del områden möter man redan från början före-
trädare för industrin – som kan locka med anbud, på andra områden är
industrin mycket mer avlägsen. Några nämner att dåliga handledare kan
vara orsaken till att doktorander slutar i förtid.

Det är olika hos olika grupper. Hos vår grupp har många hoppat av. Hur det är hos
andra vet jag inte, men det är många som blir klara nuförtiden. Det har varit värst hos
oss. Jag tror inte att arbetsmarknaden konkurrerar så mycket, det gör den innan de
kommer till oss. Att de hoppar av har andra orsaker. Pengarna har inte varit så viktiga.
Det har nog varit mer handledarproblem snarare än en utifrån verkande faktor. Ett
problem är att man inte ger den tid doktoranderna behöver i början.
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På andra ställen dock, en bit bort i korridoren, brukar man oftast ha
handledarproblemen. I några fall nämns att kvaliteten på doktoranderna
har sjunkit, och att det har tvingat fram en förändring på forskarutbild-
ningen så att mindre riskfyllda projekt blivit vanligare.

Det är svårt, för det är svårt att få in bra doktorander, och det påverkar kvaliteten. Man
blir tvungen att fundera på ”säkra områden”, och så behövde jag inte fundera förut, då
kunde jag säga att det här är ett jättesvårt problem, ska vi försöka knäcka det? Jag
kunde lita på att studenten kunde göra ett mycket bättre jobb än jag kunde göra, han
är så duktig och så bra, eller hon är så duktig och så bra. Men nu kan jag inte lite på att
det fungerar, jag vågar inte ta chansen och riskera att vi misslyckas.

8. Vilka blir de bästa doktoranderna? Har de några speciella egenska-
per?

Många nämner att doktoranderna måste vara nyfikna, de måste lida av
kunskapstörst, för att uttrycka det tydligare. En stark drivkraft.

Jag tror att intresset är enormt viktigt alltså. Om man inte har det är det svårt. Det blir
ju oerhört kämpigt på vägen, så utan intresse går det inte.

Det är de som kan komma hit en söndagseftermiddag och påbörja försök som kan ta
flera dagar, engagemang alltså. De kan arbeta en kväll till klockan 19, de är flexibla och
vill komma fram.

Man känner till många begåvningar som inte alls gjort någon karriär inom sitt ämne. I
många fall har mer medelbegåvade personer haft en stark motivation och de har gjort
mycket bra resultat. Och en viss nivå på disciplinen.

De måste ju drivas av ett starkt intresse att förstå saker i grunden. Ordet ”nyfikenhet”
är inte tillräckligt seriöst. Jag skulle hellre tala om ”kunskapstörst”.

De måste också kunna uttrycka sig i tal och skrift, och de måste behärska
engelska språket. Självdisciplin, envishet, ambition, målmedvetenhet,
kreativitet, uthållighet och en väl utvecklad självständighet är andra
egenskaper som ofta nämns. Olika ämnen kan kräva olika egenskaper.
Ibland är analytisk förmåga viktigare än kreativitet, eller tvärtom. Krea-
tivitet vill någon para ihop med god språkkänsla. Det nämns också den
skillnaden att en del doktorer ska till industrin, och där är andra egen-
skaper viktigare än för dem som stannar i akademin. Även inom akade-
min är vissa egenskaper viktigare än andra om man huvudsakligen ska
forska eller om man huvudsakligen ska undervisa, eller administrera.
Flera nämner att höga betyg inte alltid är korrelerat med egenskapen att
vara en bra doktorand.
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Den säkraste indikationen man har för att kunna bedöma om någon kan gå igenom
den här utbildningen är ett varierat betyg. Det ska finnas femmor, och de ska sitta på
rätt plats också, men jag tror inte man ska ha femmor rakt igenom. Det får gärna vara
några fyror också. Min personliga reflektion och gissning är att en intelligent person
inte kan vara intresserad av allting som förekommer i civilingenjörsutbildning. Den
som trots det skaffar sig femmor i allting visar sig visserligen vara en receptiv person,
men forskarutbildningen innebär i hög grad att man ska stå på egna ben.

Men det finns också andra saker som kännetecknar en bra doktorand:

Både psykisk och fysisk energi, att vara frisk fysiskt och psykiskt är en tillgång.

9. Bör prestations- (kvalitets-) kraven höjas på doktoranderna så att
fler tvingas sluta innan de disputerar?  (Dvs., vad är en rimlig exa-
minationsandel?)

Ingen tycker att kraven bör höjas. Möjligen kan det få vara svårare att bli
antagen, men det är svårt för många att förverkliga med rådande rekry-
teringsläge. De flesta betonar att det är bra, mycket bra, doktorer som
kommer ut.

Vi har en rimlig examinationsandel. En del klarar av det på relativt kort tid, andra be-
höver lite längre tid på sig. Det är ju ingen som släpps ut härifrån utan att ha uppnått
en viss nivå. Det är bra doktorer som kommer ut härifrån.

Någon nämner att med opponenter från andra länder blir det väldigt
enkelt att få igenom dåliga avhandlingar. De vet inte vilka krav som ska
ställas utan sitter i händerna på handledaren och måste acceptera dennes
anvisningar.

Och jag har funderat lite över vad man har för kvalitetssäkring när det gäller disputa-
tioner. För att anta helt hypotetiskt, att man har en handledare som är lite slapp när det
gäller kraven och då hittar en, en... Vi har ofta opponenter från andra länder t.ex. och
de vet inte alls hur det är här, de känner inte till det svenska systemet, utan det enda
som de har att gå på är informationen de får från handledaren. Så att om jag ville så
skulle jag kunna ta en ganska dålig avhandling, skaffa en lämplig opponent och lämp-
lig betygsnämnd och få den godkänd utan större problem.  Dvs. vad jag menar är att
det är ganska dålig insyn från andra i vad det är för kvalitet på avhandlingen egentli-
gen. OK man spikar upp 3 veckor innan, men oftast så är det bara doktoranden,
handledaren och kanske opponenten som vet vad det handlar om, så att jag tycker att
det här systemet idag tillåter att det sipprar igenom en och annan som kanske inte är
så bra.

Flera nämner att doktoranderna bör stöttas så att de verkligen kommer
ut. Någon nämner att det bör vara svårt att bli antagen, inte att genomgå
utbildningen. Visserligen måste en del upptäcka att doktorandutbild-
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ningen inte var vad de tänkt sig, sådana upptäckter gäller all verksam-
het, men då bör de upptäcka det så fort som möjligt, och licexamen gör
det möjligt för alla att komma ut halvvägs med hedern i behåll.

Nej, det tycker jag inte. Snarare har vi en ökande nivå vad gäller kvalitet, både vad
gäller doktorsavhandlingar och licavhandlingar. Vi kräver mer av internationell publi-
cering än vad vi gjorde tidigare. Meningen med att återinföra licen för ett antal år se-
dan var ju att man inte skulle slita ihjäl sig och sedan aldrig få ut någon examen, eller
att man skulle hålla på hela livet för att få färdigt sin doktorsexamen färdig. Vi ser
båda dessa saker som ett steg i karriären inte något som man går i pension med. Man
kanske snarare skulle skruva ner kraven en aning. Det är inte på något sätt så att vi
producerar sämre doktorer i dag än vad vi gjorde för 10-15 år sedan, dvs. så långt till-
baka som jag kan överblicka.

Flera nämner att vi har eskalerande krav vad gäller kvalitet på avhand-
lingen. Ingen säger att avhandlingarna var bättre för 10 år sedan.

DIREKT HANDLEDNINGSRELATERADE FRÅGOR

10. Hur många handleder du? Aktivt? Formellt?
Den här frågan är besvärlig att reda ut svaren på. Kanske är frågan opre-
cis och borde ha ställts annorlunda, men jag är inte säker på det. Den in-
formation som ändå framkommer är nog så intressant. Jag tror att en re-
digare ordning, klarare besked och bättre praxis vad gäller  rutinerna
kring handledning är önskvärd. Svaren varierar naturligtvis, men inte
bara vad avser antalet utan också beroende på vad man menar med
”handleder”. Handledning förekommer i olika former, och vad som för-
stås med handledning verkar vara en smula oklart, kanske uppfattas det
i realiteten delvis som en definitionsfråga.

Det lokala regelverket säger så här:
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Huvudhandledare bör vara docentkompetent. Biträdande handledare skall ha avlagt
doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens.7

Kanske att ordet ”bör” här ger upphov till en del försök till olika tolk-
ning.

Låt mig försöka bena ut det här.

Man kan vara 1) formell handledare eller 2) informell handledare.

1) sönderfaller i två kategorier:
a) huvudhandledare
b) biträdande handledare

1a) sönderfaller i praktiken i två ytterligheter. Dels (i) man kan vara hu-
vudhandledare både i formell och reell mening, dvs. man är en aktiv
handledare. Detta är förmodligen normalfallet. Dels (ii) man kan vara
formell handledare enbart ”på papperet”, vilket kan vara fallet där bara
en enda person på t.ex. ämnesområdet har formell docentkompetens,
och där den verkliga, reella handledningen sköts av forskarassistenter,
dvs. huvudhandledaren är inte en aktiv handledare. I ett sådant typfall är
det oftast en i formell mening biträdande handledare som har huvudan-
svaret för handledningen. För att komplicera bilden ytterligare så råder
det en glidande skala mellan (i) och (ii).

1b) uppfattar jag som om det alltid är fråga om aktivt handledarskap.

2)  uppfattar jag som om det alltid är fråga om aktiva handledare.

Här finns ett problem med 2) som består i att en informell handledare
inte får sitt arbete qua handledare erkänt i meriteringssammanhang, t.ex.
vid befordran. Kanske blir det ett liknande problem med skillnaden
mellan huvudhandledare och biträdande handledare om biträdande
handledare i praktiken har gjort jobbet men inte kan tillgodoräkna sig
det fullt ut i meriteringssammanhang, vilket aktualiserats av den nya
tjänsteordningen.

                                          
7 DNR: LiU 877/98-10 LÖPNR: RS U4:98 BESLUTSDATUM: 1998-06-17 Forskarutbildning. Handled-
ning m. m.
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Vidare kan det också vara så att man som handledare under tiden för-
flyttar sig mellan de ovan nämnda olika kategorierna. Här nedan har jag
försökt förkorta och formalisera svaren, som i verkligheten ofta var be-
tydligt mångordigare. Vad som står här är tyvärr oklart i många fall! Dock
hoppas jag att man ändå kan få någon slags känsla för hur det ser ut.

•  3 aktivt, formellt för två, for-
mellt biträdande för 1

•  3 aktivt
•  5 formellt 7 som bihandledare
•  5 aktivt, bihandledare till 2
•  5 aktivt
•  2 aktivt, 1 som huvudhandle-

dare, 1 som bihandledare
•  2 formellt och aktivt, bihand-

ledare 1
•  5 aktivt
•  7 aktivt
•  4 aktivt, formellt ytterligare 1
•  4 aktivt och formellt
•  5 aktivt och formellt
•  9-10 aktivt och formellt
•  3 aktivt och formellt och 2 ak-

tivt
•  4 aktivt och formellt och 2 ak-

tivt
•  5 aktivt och formellt
•  3 aktivt och formellt 9
•  4 aktivt och formellt och 2 ak-

tivt

•  3 aktivt och formellt, 4-5 som
bihandledare och 3 bara for-
mellt

•  4 aktivt och formellt
•  3 aktivt och formellt, bihand-

ledare till 4, + 1 en med väl-
digt låg aktivitet

•  2-3 aktivt och formellt, och
aktivt ytterligare 5

•  6-7 aktivt
•  6 aktivt, formellt kanske 10
•  3 aktivt och formellt
•  30 doktorander formellt och

aktivt tillsammans med 3 ad-
jungerade professorer och 1
forskarassistent, och vi delar
på handledningen med alla
doktorander

•  2 aktivt och formellt
•  0
•  3 aktivt, 2 formellt
•  5 aktivt och formellt
•  4 aktivt och formellt, formellt

11

Ett typsvar kan se ut så här:

För närvarande 5 aktiva, på måndag kommer en ny och om en vecka kommer det yt-
terligare en. I regel har jag haft en 5-6-7 stycken, sedan har jag en kille som är adjunkt
som vid sidan om ägnar sig åt forskarutbildning, i och för sig i betydligt långsammare
takt. Det finns ett par industridoktorander som kanske kommer in, och några licade
som har funderingar på att komma in här.
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Det här svaret räknar jag alltså som ”5 aktivt”. Om det också är fråga om
formell handledning framkommer inte i svaret, och vikten av just den
informationen insåg jag inte förrän efter att alla intervjuer var genom-
förda. Det hänger alltså delvis samman med den nya tjänsteordningen.
Nu kan (ska) många fler bli befordrade till professor, och i det samman-
hanget räknas handledning som en viktig merit, och det blir viktigare att
få credit för utfört arbete.

Ytterligare en sak som förtjänar att omnämnas i detta sammanhang är
frågan om mentorer och mentorskap. Jag har låtit mentorerna ingå som
delmängd i gruppen informella handledare, men jag inser att man kan
låta dem utgöra en egen kategori. Att utreda denna kategoris specifika
relationer, problem och förtjänster skulle emellertid föra för långt här.

11. Sker handledning i grupp eller är det bara du och doktoranden?
Svaren varierar. De individuella mötena är vanligast, många har en
både-och-lösning, och i något enstaka fall gäller enbart grupphandled-
ning.

Både ock. Vi har gruppmöten varje vecka, och då sitter vi här i 3 timmar kanske. Vi har
en litteraturgenomgång. Vi följer olika tidskrifter som vi bevakar. Då har en doktorand
valt ut en relevant artikel som han drar. Var och en får presentera vad de gjort under
veckan, om de kört fast. Då är det brainstorm, och då hjälper hela gruppen till med
handledning. Vi pratas ju vid och diskuterar våra projekt hela tiden under veckan, och
då blir det jag och doktoranden plus kanske någon till. Det intensifieras då man ska
skriva färdigt en artikel. Då låter jag alltid doktoranden skriva versionen, och efter 12
versioner, eller något sådant, då skickar vi in den. Då är det förstås inte så många bok-
stäver kvar från den första versionen. Då har vi en väldigt intensiv dialog, dag och natt
ibland. Särskilt om det är en deadline, ja då kan vi hålla på till 5 på natten vissa gånger.

12. Vilken roll har handledningen för dig?
Olika roller diskuteras, ofta nämns pappa-, mamma-, mentors-, chefs-,
kollege-, coach- och kompisrollerna. Påfallande ofta sägs att ordet
”handledare” är träffande! Få vill kännas vid att deras roll är lärarens.
Papparollen vill egentligen få kännas vid, till en början, men ganska
många medger att ibland är det just det som man är. Generellt sett ökar
det med åldern på handledaren. De kvinnliga handledarna är jämförel-
sevis unga och upplever sig heller inte som mammor. Här klistrar jag in
två relativt fylliga svar.

Du menar min roll för doktoranden s.a.s.? Många roller egentligen, och det här är ing-
en sortering, jag tar det rakt av bara: dels har alla arbeten en koppling till industriella
fältstudier, så en roll är att öppna dörren, förankra projektet, vara med i en styrgrupp
som träffas, så att om det dyker upp problem man kan följa upp dem på en högre nivå.
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En annan roll är att delta i planeringsprocessen, inte minst syftet och fokusering, som
brukar vara svåra saker. En tredje är att bidra till kunskaper om omvärlden och kon-
takter och referenspersoner som kan gå in om inte jag kan. En fjärde vara lite pådri-
vande, hålla koll på deadlines, styra upp, diskutera resultaten och i slutändan blir det
mycket att man administrerar den akademiska beslutsprocessen, diskutanter, oppo-
nenter osv. Och se till att arbetet blir så pass bra då. Vi har en process med handledar-
kollegium här på institutionen, men innan vi kommit dit är det mitt ansvar likväl som
doktorandens att nu står vi för det här. När vi kommer fram till disputation så anser
jag att det är mitt ansvar mer än doktorandens, för då har jag sagt att det här räcker,
det här är tillräckligt bra, och då är det mitt huvud som står på spel. Nej, jag är ingen
pappa! Men visst finns det en social roll, och den kan man säkert fylla bättre än jag,
men i vissa fall så vet man att det här kan bli jobbigt. Ibland ser de kanske helt slut ut
och då måste man kunna föra en diskussion, inte i första hand om hur det går med av-
handlingen utan backa tillbaka och se hur är det med din situation överhuvudtaget.
Man kan vara en mycket god vän egentligen.

En projektstyrande funktion, bollplanksfunktion, där doktoranden kan ventilera alla
slags frågor, inte bara de som är direkt projektrelaterade utan även utanför, arbetssitu-
ationen överhuvudtaget, ja så brett som möjligt. Sedan har man alltid en diskussion
från dag till dag. Vi försöker låsa fast det till ett tillfälle per månad förutom de ad hoc-
möten som finns ändå. Jag känner mig inte som förälder, det gör jag inte.

13. Hur utvecklar du din handledning och din roll gentemot doktoran-
derna kontinuerligt? Har du gått någon handledarutbildning? På
med. fak. är en tredagarskurs obligatorisk för att erhålla docent-
kompetens, hur ställer du dig till ett sådant obligatorium?

Svaren på den här frågan är antingen (i) positiva, med några olika vari-
anter, (ii) svala och tillåtande eller (iii) negativa. Om vi tar de positiva
först så menar somliga att ett obligatorium är både försvarbart och
lämpligt.

Jag gick en kurs för 10 år sedan som Jitka Lindén hade. Den var väldigt bra. Där fick
jag väldigt goda råd och synpunkter. Ett obligatorium, ja, det är ingen dum idé alls.
Annars är det väl det att man lär sig mer och mer när man håller på.

Det handlar om en ökande erfarenhet, och en större självsäkerhet. Jag har inte gått nå-
gon kurs, men jag är anmäld till en. Ett obligatorium verkar bra.

När man handleder nya personer kontinuerligt så utvecklas man naturligtvis, men jag
gör ingenting strukturerat. Man diskuterar inte handledningen särskilt djupt med
andra handledare, vilket nog skulle vara bra. Jag har gått en handledningskurs, och
det var nyttigt. Det var i slutet av 80-talet, bland de första. Man kanske skall gå en så-
dan kurs då och då. Träffa nya personer och få nya inblickar. Man kanske kan tillföra
något också nu när man inte är alldeles färsk. Ett obligatorium tycker jag är en alldeles
utmärkt idé.
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Andra menar att ett obligatorium förmodligen är kontraproduktivt, men
att en stark rekommendation, eller ett starkt incitament för att gå kursen
förmodligen är en bra idé.

Jag har gått den här... Jitkas kurs, det var väldigt bra. Men det var två år sedan och nu
skulle jag vilja ha mer sådant. Det var en av de bästa kurser jag gått, det var verkligen
inspirerande och nu skulle jag vilja bli inspirerad igen! Obligatorium, ja... jag tycker
det vore väldigt bra om alla gick den där kursen, men jag tycker inte man ska tvinga
folk, nej inget obligatorium. Folk borde inse själva att de behöver den där kursen.

Jag går nog inte kurser, men jag har gått en handledarkurs, för Jitka Lindén. Ett obli-
gatorium, jag vet inte vad folk tycker om detta. Kanske är det bra, personligen tycker
jag inte det

De som har en svalare inställning menar att det nog inte är olämpligt att
gå en kurs, särskilt om den håller hög kvalitet, men att pedagogiska och
liknande kurser alltför sällan håller hög kvalitet, och risken att man
kommer besviken från kursen utan att ha lärt sig något nytt de facto ty-
värr har en avskräckande effekt.

Nej jag har inte varit på några kurser. Man kan säkert lära sig saker på kurser, men jag
tror inte man kan bli en bra handledare av att gå på kurser. Den typ av handledning
som har funnits inom den vetenskapliga världen i över hundra år måste man lära sig
genom att bedriva vetenskap, och jag är inte säker på att man kan ersätta denna erfa-
renhet med en kurs. En kurs kan nog vara bra, men jag tror inte att den kan vara en
förutsättning för att bli en bra handledare.

Jag utvecklas hela tiden genom att handleda, men nej, jag går inga kurser. Ett obligato-
rium kan nog vara bra, men det förutsätter att det är hög kvalitet. Jag har för mig att
jag gått något sådant där någon gång och jag blev jättebesviken. Det känns inte bra att
slösa bort ett par dagar. Ska man ha sådant så måste det vara hög kvalitet, och det är
frågan om man hittar det. Det får inte bli att man tycker att det var bortkastad tid. Un-
gefär liknande som så kallade ledarkurser. Det är väl ungefär 80% skitsaker och 20% är
bra.

Jag har varit på någon handledarkurs, och sedan har jag varit på ett internat, men det
tyckte jag var en bluff, man var inte ärlig. Vissa personer satt där och skulle vara före-
bild, men vi som satt där visste att den här personen hade aldrig varit en förebild på
riktigt. Det kanske beror på prestige när vi handledare träffas. Jag har bättre och ärli-
gare diskussioner med mina kollegor utomlands, speciellt om de är kvinnor. Vi kan
prata om vår styrka, om våra kriser, om vad som vi gör bra.

De som är negativa är det vanligen av ett av två skäl: 1. obligatorium är
av ondo i den akademiska världen, 2. pedagogik är alltid långt mindre
viktigt än, och kan aldrig ersätta, riktiga fackkunskaper.
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Att vara handledare är en pedagogisk fråga, och det talas mycket om det, men man
måste ha något att lära ut. Det får man inte glömma bort! Om något behöver förbättras
är det detta mer än det pedagogiska.

Att reflektera över sin gärning betonas av många som viktigt. Många
betonar att en feedback på sin gärning som forskarhandledare av något
slag vore bra.

14. Nämn minst två saker som kännetecknar en bra handledare?
Ämneskompetens nämner i stort sett alla som en viktig egenskap.

Att ha en viss auktoritet utan att vara auktoritär. Det var en hockeytränare som sa det,
och det är chefskap i allmänhet, att ha den utstrålningen. Att vara kunnig på ditt om-
råde, det är nog det viktigaste. Är du inte det så blir det svårt att göra ett bra jobb.

En bra handledare har Fingerspitzengefühl.

Att han eller hon inte lägger sig i för mycket, och kanske nöjer sig att hålla sig i bak-
grunden. Att informationsutbytet går åt båda håll. Att han eller hon tar emot informa-
tion från doktoranden, för doktoranden kan mycket. Hon går in på ett smalt område
och lär sig väldigt mycket, mycket mer än vad jag har tid att lära mig.

Bra öron, god lyssnarförmåga, att kunna tolka vad doktoranden säger egentligen, för-
utom det som sägs, och hålla koll på att det vetenskapliga går i rätt riktning. Det finns
många stickspår på vägen, ja, stickspårskontroll och goda öron.

Det är viktigt att man låter doktorandens synpunkter och idéer komma fram, och då
måste man lägga band på sig. De måste kunna få pröva saker. Man kan inte styra för
mycket även om man är projektledare och ansvarig. Det har visat sig, tycker jag, frukt-
bart. Det har flera gånger poppat upp idéer som jag varit tveksam till men som visat
sig bli mycket bra, och det har lärt mig att man ska vara lyhörd.

En annan bra egenskap är engagemang, en tredje är förmåga att entusi-
asmera.

En bra handledare ska vara entusiasmerande och pådrivande. Jag försöker skapa en
känsla av att vi har vind i seglen och att det är kul och spännande och att det är viktigt
det vi gör. Det är en viktig inramning.

En sak som jag såg hos min handledare och som jag tyckte väldigt mycket om det är en
känsla utav engagemang, att man inte är utelämnad, att det finns en trygg kontaktyta.
När jag kör fast ska jag kunna gå in där och prata och komma ut därifrån med nya
vyer.

Många nämner förmåga till empati.
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En empatisk förmåga, att lyssna och kunna sätta sig in i doktorandens situation, det
tror jag är en förutsättning, för att det ska bli en bra dialog, men sedan måste också
handledaren hjälpa till och vara pådrivande och fokuserande.

det finns en annan aspekt av det som är ännu viktigare och det är att skapa en infra-
struktur kring gruppens arbete, så att allting fungerar, se till att få in pengar till grup-
pen så att inte doktoranderna ska gå omkring och oroa sig för att pengarna ska ta slut,
om deras projekt är finansierat. Det här är en sak som jag arbetat mycket med.

Men det kanske inte ska vara för mycket av den empatiska förmågan!

Engagemang, det ser jag som det viktigaste, och sedan ska man vara lite av en struk-
turfascist.

15. Nämn några typiska misstag som begås i handledningssituationen?
Hur undviker du dessa?

Handledaren kräver för mycket, och handledaren bryr sig inte tillräck-
ligt mycket. Det är de två vanligaste misstagen. Att inte vara närvarande
och tillgänglig nämns ofta. Att brista i balans när det gäller styrande som
är olika för olika doktorander nämns också ofta.

Det finns misstagen med för mycket och med för lite. Styr man för mycket dödar man
kreativiteten. NN och jag har märkt att doktorander kommit fram med bra saker när
de fått vara i fred ett slag. Ett annat problem är att man kan mer eller mindre medvetet
s.a.s. tar över en doktorands uppslag, att man springer iväg med doktorandens pro-
blem.

Ett misstag är att handledaren inte håller tråden, dvs. ger doktoranden olika budskap,
det blir mera spontanhandledning då. Ett annat misstag är att han inte driver på or-
dentligt.

Ett annat misstag som ofta nämns är att handledaren har en tendens att
dominera, att lägga sig i, att styra och ställa, veta bättre… Balans är vik-
tigt.

Man kanske förivrar sig och driver folk för hårt ibland, man ställer för höga krav. Man
måste ju känna av situationen hela tiden, hur mycket kan vi ge järnet just nu, så att vi
håller jämn nivå.

Det är också viktigt att uppmärksamma doktorandens behov av positiv
förstärkning.

Det finns många situationer när doktoranden kan känna sig osäker, och det är väl lätt
att man kan vara taktlös någon gång kanske, så att man upplevs som oförstående eller
grym. Det är lätt att vara för snål med beröm och uppmuntran.
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Att doktorera är krävande, och eftersom det i typfallet sammanfaller
med ett dynamiskt skede i livet vad avser familjebildningen så är det
viktigt att vara lyhörd.

Om någon av mina doktorander som är ungefär halvvägs nu skulle komma till mig
och säga: ”Nä nu slutar jag för jag vantrivs här”, och jag inte har sett någonting av det
tidigare, då är det dåligt av mig. Sådant bör jag uppfatta på ett tidigt stadium, tycker
jag. Sedan är det också viktigt att man låter doktoranderna utvecklas och bli självstän-
diga i den takt som passar dem. Där ska man inte vara någon bulldozer. Det är klart att
man puffar på, men man ska inte hålla dem nere eller hålla dem från att ta ansvar själ-
va.

16. Hur skulle du vilja beskriva rollfördelningen mellan dig och dokto-
randen? En tät relation, ett gemensamt kunskapssökande som mäs-
tare och gesäll, eller en större skillnad mellan handledare och dok-
torand, och kunskapen ses som någonting mer fast och fix som nå-
got som ska förmedlas? (Humboldtidealet eller supergymnasieide-
alet.)

Nästan alla framhåller att det tyska humboldtidealet ligger närmare det
de själva anser att de håller på med.  Förmodligen var det här på flera
sätt en dålig fråga i det att den var uselt formulerad och de flesta pre-
senterade ett politiskt acceptabelt svar. Men inte bara det. Ordet
”gymnasium” är olyckligt. Kanske borde jag nämnt ”graduate school” i
stället, och refererat det till amerikanska systemet (om det nu finns ett
sådant). Ett par av svaren är lite intressantare tycker jag:

Nu kan man diskutera vad kunskap är osv. Det är inte så att det tankas över kunskap
på det sättet. Inte kunskap på den nivån, utan snarare kunskap om vad man ska hän-
syn till när man skriver en avhandling, vad är viktigt, vad är oviktigt, vad är det för
standard som gäller. Den typen av kunskap, metakunskap, den för man ju över.
Handledaren bör kunna vad som är en rimlig standard för en god avhandling inom
sitt område, det kan man inte begära att doktoranden ska veta. Men jag kommer med
mycket idéer också, sedan måste doktoranden kunna sortera. Jag säger så här: här får
du en meny, du får välja.

Jag tycker inte att dessa två är någon form av ytterligheter, utan jag tycker att vi har en
dimension av forskarskola med mycket kurser kontra det engelska systemet som inte
har några doktorandkurser överhuvudtaget. Det är en dimension. Så det tyska, ett
auktoritärt system kopplat mot den här starka hierarkin. Men jag tycker att du blandar
ihop två dimensioner, minst, och jag tycker att det är för mycket av den amerikanska
forskarskolesynen med många obligatoriska kurser, däremot tror jag det är bra att man
kör igång intensivt med kurser, men att man sedan går över, efter ett tag, till ett själv-
ständigt läseri, så jag skulle vilja börja med mera kurser, typ forskarskola, sedan det
engelska systemet där man själv definierar sitt material. Inte ens doktorandkurser har
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sådana. Att man definierar att det här är ett område som man läser in sig på och kan
redovisa med någon skrift eller lektion eller seminarium. Det är den dimensionen. Då
har du lite med den tyska dimensionen att göra, att man ska jobba mer självständigt
mot slutet, men man ska inte jobba utan handledare. Jag menar att man som handleda-
re har sådan översikt att man ser om det går snett och spårar fel så att man kan avbryta

Någon är rätt så kritisk:

Jag ser det som en kombination av båda idealen. Jag skulle vilja ligga närma humbol-
tidealet, men inte så mycket som mästare eftersom doktoranden snart vet mer än du,
men jag tror att i dag så måste vi mer och mer anta rollen som typ gymnasielärare. Det
beror på att studenterna inte har lärt sig det de ska kunna när de kommer från gymna-
siet. De har t.o.m. svårt för att använda ett bibliotek, ja, det är otroligt! På denna nivå
ska de kunna det. De vet inte hur man använder ett bibliotek, och de använder inte
bibliotek. Den sortens saker måste man lära dem på ett gymnasieartat sätt. En annan
sak är konsten att skriva. Uppenbarligen, åtminstone studenterna från tekniska hög-
skolan, de vet helt enkelt inte hur man skriver. De vet inte vad ett stycke är, de vet inte
hur man fortsätter från ett stycke till ett annat. Att lära sig dessa saker tar tid, deras tid
och min tid.

Här följer ett svar som är representativt för den här gruppen:

I början av doktorandtiden är man mer som en lärare och håller dem bildligt talat i
handen hela vägen till det första papperet. Jag brukar lämna över ett följebrev som jag
skrivit till en editor, sedan får de kopiera andemeningen i det brevet. Mot slutet ska de
kunna det här själva. Man släpper iväg dem, och det brukar fungera.

17. Hur bestäms dina möten med doktoranden?
Några har mycket strikta scheman vilka dock varierar sinsemellan till
konstruktionen, andra träffar sina doktorander helt och hållet ad hoc. För
de flesta gäller olika mellanformer av dessa ytterligheter. Behovet av
ordning ökar med antalet doktorander, och många önskar att de hade
bättre ordning.

Det är helt informellt. Det kanske är en svaghet, men så är det. De stoppar in huvudet,
ibland söker jag upp dem.

De kommer till mig och säger att de vill att vi ska träffas. Vi har inget schema, ingen-
ting alls, eftersom det skulle skapa press på dem. Det finns vissa människor som måste
uppmuntras, där man måste sätta ett visst schema, men inte för detaljerat. Det är så
fritt som möjligt. Man kan inte påskynda resultat, men man kan hjälpa dem att organi-
sera sig.

Dels försöker vi hålla någon slags kontinuitet. Idealt borde man ha fasta tider, men det
klarar inte min almanacka. Det blir inte ad hoc i den meningen att det är obokat, men
det blir från gång till gång. När vi träffas så bokar vi nästa gång. En halvstrukturerad
form, men det borde vara mer strukturerat. Det måste ju också vara någon input, man
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inte bara sitta och tjata på varandra. Men vi träffas ju i korridoren rätt så ofta, men jag
tycker ändå inte att jag lyckas riktigt, det borde vara mer struktur.

På onsdagarna har jag handledningstid här. Då får man teckna sig på en lista. Så har
jag indelat hela dagen i halvtimmesintervall, så väljer man så många halvtimmar man
tycker man behöver. Förut hade jag det inte så här, men nu har jag haft det ganska
länge, och skälet är att jag vill verkligen ha kontroll på att jag verkligen pratar med alla
doktorander. Jag har en lista, och så prickar jag av, och märker jag då att det är någon
som jag inte har sett på ett tag då kontaktar jag vederbörande. Sedan får var och en
skriva en liten liten minnesanteckning som de lämnar in till mig i efterhand där de be-
skriver vad vi har pratat om. Bara en halv A-4 sida, inte mer, men så att jag har koll på
det.

Schemalagda 6-8 möten om året. Vill någon fråga mig om någonting så mejlar man och
pratar om det. Har man papper så tillåter vi avvikelser även om jag knorrar. Då kan vi
ha extramöte och extraseminarier som inte passar in i schemat, men tanken är att de
ska lägga fram ett papper varje seminarium.

18. Vem ställer kraven? Vem definierar vad som ska utföras?
Kort sagt tre slags svar. Handledaren, doktoranden eller tillsammans.
Många nämner också, undvikande själva frågan, att det är definierat av
systemet på ett eller annat sätt. Några menar att det förändras så att
handledaren ställer kraven i början och doktoranden tar över allt mer ju
längre tiden går.

I början så är det handledaren, sedan blir det mer och mer doktoranden.

Bra fråga. Ytterst är kraven definierade genom de åtaganden som vi har med våra
uppdragsgivare. När vi formulerar våra ansökningar talar vi om vad vi ska göra, och
får vi pengar så finns det en formell ram, det finns pengar öronmärkta för vissa ända-
mål och vi har lovat att göra vissa saker. Vad vi gör dagligen är kopplat mer eller
mindre hårt till det här. Det är min uppgift att se till att vi når målen. När jag ställer
ansökningarna så blir det jag som hittar på vad vi ska göra, men samtidigt sitter jag
inte här på min kammare och bestämmer utan vi diskuterar i hela gruppen vad vi ska
satsa på nästa år, och när vi väl är överens om vad vi ska satsa på så skriver jag ihop en
ansökan. Styrkan jag ser hos mig själv är att jag har lätt att komma på nya inriktningar,
svagheten är att jag sällan har tålamod att jobba med dem. Nu behöver inte jag det
längre, utan det är doktorandernas uppgift att göra det. Kläcka idéer trivs jag med att
göra. I någon mening har jag första tjing på vad vi ska hitta på, men därefter har det
ofta hänt när arbetet påbörjats så kommer ofta nya idéer om hur arbetet ska fortsätta
från doktoranderna.

Om studenten är tillräcklig självständig då låter jag honom gå åt det håll som han tror
själv är bra, en mindre självständig student kräver en närmare kontakt.

19. Vad innebär självständighet hos doktoranden för dig?
Uppenbarligen är detta en kärnfråga. En forskare måste per definition
vara självständig, det ingår s.a.s. i beskrivningen av vad som är en fors-
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kare. Oftast har jag fått en rad exempel på vad självständighet innebär,
att de kan skriva själva, formulera frågeställningar, ta kontakter, etc.
Ingen reflekterade egentligen över själva innebörden i begreppet ’själv-
ständighet’. Kanske typiskt för teknisk fakultet, men mycket otypiskt för
filosofiskt fakultet där man säkerligen hade fått såväl etymologiska, hi-
storiska som begreppsliga utredningar om ordet ”självständighet”.

Att utbilda till forskare är ju att utbilda till självständighet.

En för självständig doktorand är en som inte vill lyssna på handledaren. Han riskerar
att hamna i återvändsgränder och ofruktbara problem. En för litet självständig dokto-
rand gör bara exakt det handledaren säger att han skall göra. Självständigheten kan ju
vara större eller mindre. Det är ju väldigt ovanligt att doktoranden är så självständig
att han vill ställa sig forskningsuppgiften själv. Litteraturen är så omfattande och oö-
verskådlig att en nybörjare inte själv kan hitta rätt i den. Självständighet kan vara att
handledaren sätter igång någonting och doktoranden sedan själv kan gå vidare.

De ska ju skriva en avhandling till slut, och den ska de skriva själva. OK, där kor-
rekturläser jag lite språk osv. och tycker saker, men i princip tycker jag det ska vara de-
ras produkt. Det står ju bara deras namn på framsidan på den grejen.

Det är viktigt att man har egna idéer, inte att man kommer och frågar mig först om all-
ting. Vi diskuterar ju på en rätt jämlik nivå, båda parter kommer med idéer som dis-
kuteras och kritiseras. Det är det som är skillnaden på att vara labbass och att vara
forskare, för då måste man vara självständig. Att kunna formulera problemställningar,
som är möjliga att lösa. Det är klart att den här självständigheten ökar på under resans
gång. När man börjar här så kommer man in i ett färdigt projekt, så det första arbetet
är ganska mycket utstakat, men sedan kommer man fram med egna saker ganska
snabbt.

20. Hur ser du på kontakten mellan handledare och doktorand? Vem
äger processen?

Det här måste på ett sätt ha varit den kanske sämsta frågan i formuläret
med tanke på hur många som reagerade starkt mot den.

Den frågan förstår jag banne mig inte.

Vad sa du det sista? Kontakten, kan man äga den? Jag äger ingen process, hahaha.

Svårt att förstå denna fråga.

Vad är det för språk, hahaha! Politiskt korrekt att säga är det att säga att det är dokto-
randen som äger processen för det är för hans eller hennes skull som man gör allt det
här.

Processen är det väl ingen som äger, ja det skulle vara doktoranden. Lite märklig fråga.
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Vilken process? Hahaha. Vi skapar den tillsammans, vi äger den tillsammans och ing-
en annan ska bry sig heller!

Vad är äger? Process? Jag förstår inte. Om man vill kan man förstå denna fråga, men
jag föredrar att inte förstå den.

Å andra sidan var det ca 8-10 av handledarna som svarade på den utan
större svårigheter.

Svårt att förstå denna fråga. Jag försöker uppmuntra att doktoranden tar eget ansvar.
Egentligen skulle jag vilja se att båda tar ansvar, och det ingår i det här kontraktet
tycker jag. Men det är inte rätt att säga att det är doktorandens ansvar fullt ut, då kry-
per man undan sitt eget ansvar.

Vem äger processen? Både doktoranden och jag kan ju ta initiativ till att diskutera. I så
fall är det ett delat ägande, även om jag inte riktigt vet vad du menar.

Ja det är svårt att svara på. Det finns ju en stor process som jag äger, och det finns en
mer daglig process som de äger.

Något färre, ca 5-7, ”sympatiserade” med frågan om processägande.
Denna åtskillnad gör naturligtvis frågan till en trots allt intressant fråga.
Alla tycker inte heller likadant.

Doktoranden äger processen. I den akademiska verksamheten kan man stoppa folk
från att göra saker, det här får du inte göra, det går inte, det funkar inte av en massa
skäl, det finns ingen finansiering, en negativ roll. Men jag kan inte tvinga någon till
någonting, och jag kan inte mot doktorandens vilja få honom eller henne att öka tem-
pot heller om man nu är väldigt tempofixerad. Man kan skapa motivation och vara ett
stöd, men det är doktoranden själv som fattar besluten.

Den äger ju doktoranden på sätt och vis processen eftersom det är doktorandens ut-
bildning. Men det är också gemensamt.

Det gör väl handledaren, han är ansvarig för att det ska gå bra, så han äger processen.
Men det är inget område som jag har utvecklat.

Det vet inte jag, det kanske är jag som äger processen, men jag vet inte, vi har så myck-
et processer, jag har aldrig tänkt på det på det sättet.

Flera informanter, visade det sig, förstod mycket väl vad frågan betydde,
men ville av olika skäl markera sitt missnöje mot själva språkbruket.
Detta var lite överraskande för mig som kommer från en akademisk
miljö där ett ord som ”processägande” är såväl värdemässigt neutralt
som begreppsligt okänt, men ändå verkar vara begripligt och möjligt att
hantera.
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FRÅGOR SOM RÖR ADMINISTRATION

Frågorna 21 till 23 var de besvärligaste frågorna av alla. Under de första
intervjuerna fick jag långa docerande föreläsningar om dessa ting, före-
läsningar som invecklade sig i allting som hör till en anställning vid uni-
versitetet. Sedan gjorde jag så att jag först läste upp alla frågor utan att
inhämta svar på dem, och därefter gick vi igenom frågorna en efter en
med bandspelaren på. Det blev lite bättre. En möjlig slutsats är att pro-
fessorer och docenter egentligen inte vet vad de håller på med. Ja – det är
så det kan se ut ur vissa administratörers synvinkel. En annan slutsats
skulle kunna vara att professorns och docentens arbetsuppgifter inte lå-
ter sig fångas i de kategorier som frågorna ger. Olika sorters verksamhet
flyter ihop. Vad är forskning och vad är att söka pengar? Ofta bedrivs
forskning genom att man formulerar en forskningsmedelsansökan. Vad
är egen forskning och vad är handledning är en annan svårdefinierbar
fråga. Vad är administration och vad är handledning? Vad är i tjänsten
och vad är andra typer av uppdrag? Är refereeuppdrag privata? Infor-
manterna värjde sig helt klart mot dessa frågor. Svaren var genomgåen-
de svävande och oprecisa, och i flera fall där de uttrycktes med stor pre-
cision så ifrågasattes genast validiteten på svaret. Samtidigt måste sam-
hällsrepresentanter ha rätt att ställa dessa frågor. De administrativa bör-
dorna suckades det över hos alla informanter. De verkar ha en tendens
att äta upp annan verksamhet. Det som får stryka på foten är den egna
forskningen.

21. Vad innebär administration som är direkt relaterad till handled-
ning för dig?

Inte mycket, är de flestas svar på denna fråga. Mellan 2 och 5%, inte mer.
Någon nämner disputationsförberedelser, och det kan vara betungande
om de sker ofta på institutionen.

Det som är solklart är de här papperen som ska skrivas på i samband med avhandling-
en, och studieplanen och kurspoäng, men det sköter sekreteraren. Det är nog inte mer.
Högst en procent av min tid.
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Att upprätta studieplaner, kolla upp hur det går med kurser, men det är en liten del,
säg 2%.

Här framkommer på en del håll kritik mot administration som helhet.

Jag gör minimalt i det fallet. Om folk begär att jag ska skriva en plan så gör jag det,
med viss ovilja. Rapporterar kurser gör vår sekreterare, jag bara skriver under. Jag har
inte använt de här nya metoderna själv, jag har använt mig av någon slags blind hum-
boltmetod själv. Jag gör det som begärs av andra. Vi får pengar från forskarskolorna
och de begär papper, institutionen begär papper och då ger jag dem papper med viss
ovilja, ungefär så. Inte mer.

Elände! Kontakten med administrationen på institutionen, och nu ska vi ha sådana här
extra ifyllande av papper för fakulteten. Ja vi ska fylla i en massa papper till alltså –
som inte behövs.

22. Hur mycket tid lägger du ner på handledning? Till administration
som inte är relaterad till handledning? Till uppdragsverksamhet?
Till annat?

Den tid som läggs ner på handledning är ofta uppemot 50%. Denna frå-
ga är definitionskänslig. ’Annan administration’ är likaså en definitions-
känslig sak. Typfallet är kanske 20%. Först ett långt pregnant citat:

Det är naturligtvis svårt att väga. Jag kan i mitt fall inte skilja på handledning och egen
forskning. Jag gör nog inte så mycket självständig forskning idag på grund av tidsbrist,
jag tror att det är omöjligt att värdera, en eller två dagar i veckan, handledning och
forskning. Jag kan gissa 40%, men jag bryr mig inte om att mäta sådant. Vad gäller an-
nan administration, så är jag dels ansvarig för hela gruppen, så det blir ju administra-
tion att vara ansvarig för både ekonomi och personalfrågor och allt möjligt, även om
jag försöker undvika de frågorna så mycket jag kan. Sedan så går det åt mycket tid att
umgås med finansiärerna, att skriva ansökningar, att skriva papper som de vill ha. Det
är inte helt negativt eftersom jag försöker skapa bra klimat för forskningen i Sverige, så
jag har tagit mycket initiativ till nya samarbetsformer med universiteten, till nya pro-
gram inom stiftelsen, osv. Där är mycket administration, sedan kommer mycket admi-
nistration ovanför den egna gruppen som innebär att jag deltar i beredningsgruppen i
stiftelsen, tidigare satt jag i ett forskningsråd. Alla de här sakerna drar hemskt mycket
tid. 40% är det nog även om det känns skrämmande att man lägger ner så mycket tid.
Det är svårt att räkna ihop allting. Man blir lätt engagerad i en massa saker, att ut-
veckla kunskapskontakterna med industri, t.ex. I kväll ska jag på middag med, vad
heter han, Rosengren, för att diskutera satsningar i Norrköping. Sedan deltar man in-
ternationellt i konferenser och sitter i kommittéer och sådant där, och sammantaget tar
det mycket mer tid än man tänker på. Kanske missbrukar man statens tid med att hålla
på med saker som man inte vet vad som är målet med. Men samtidigt ska ju någon
göra det, så det är väl viktigt, men det finns ingen medveten styrning av ekonomin för
detta. Jag tror inte någon har en aning om hur mycket pengar vi lägger ner på detta
egentligen. Jag arbetar nog mer än 40 timmar i veckan, men jag tycker att man som
professor blandar in andra roller i det man gör, i företagande, jag sitter med i en stiftel-
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se om teknik här i Linköping, och om jag gör det som professor eller privatperson, det
är det ingen som vet. Att vara professor är som en livsstil.

Här kommer ytterligare tre utförliga citat som visar att den här frågan är
relativt svår att svara på, att de administrativa kategorierna kanske inte
riktigt återspeglar verksamheten.

Det är svårt, det kan jag inte svara på direkt, då måste jag titta tillbaka i min almanacka
och räkna på det. Det är så ojämnt. Jag måste se det över ett år, 20% kanske, men det är
också så mycket, finansiering, jag söker pengar från NUTEK och hela den processen,
hör den dit? Det går att bena ut, men då måste man följa upp i arbetsjournaler. Att
söka pengar är en jäkla tung del alltså, det är den. Huvudsakligen sönderfaller det i
egna doktorandkurser, grundutbildning, personalledning, handledning, forskningsfi-
nansiering, externa kontakter, sälja kurser, egen forskning. Handledning och finansie-
ring får man se som ett block som är väldigt tungt.

Handledning har varit väldigt intensivt senaste året, 15-20% kanske. Det är svårt att
uppskatta, jag sitter ju hemma på kvällarna och läser avhandlingsmanus och artiklar,
sådant som inte räknas in i normal arbetstid. Kanske 20%. Minst en dag i veckan. An-
nan administration, för mycket tycker jag. Jag vet inte vad det blir om man räknar ihop
det, men det blir en dag i veckan, det blir det. Att söka forskningsmedel tar inte så
mycket tid. Men det som har med grundutbildningen att göra, det tar tid. Exjobbsan-
svar och sådana frågor, men det flyter ihop undervisningen och administration. Att
underhålla hemsidor till kurser, att skriva årsrapporter, verksamhetsberättelser, pre-
sentera olika projekt. 40%, nej, det hoppas jag inte, det skulle ju vara hemskt. Periodvis
två dar i veckan. Utdraget på en längre tid en dag i veckan. Och så undervisning och
kursutveckling, kanske en och en halv dag per vecka. En dag kvar, egen forskning. Just
i år har det varit dåligt, men det måste bli bättre.

Man har ju så många funktioner, det är ju så splittrat. Mm… om jag räknar till hand-
ledning även när jag jobbar i projekten är det kanske… puhhh, 30-40%. Jag är ju fors-
karstudierektor och ämnesföreträdare, det är nog 30%. Du undrar vad jag gör resten av
tiden. Ja det är ju undervisning, den har vi ju inte räknat med. 15-20%, och så är det
övriga saker som XXX och EU-projekten och alla uppdrag och styrelser. Nej det räcker
ju inte till!

Det finns förstås de som har ordning på tiden!

På handledning, en dag i veckan, 20%. Annan administration 20%. Jag har lite andra
uppdrag, ja 10%. På papperet är det 16,7 % undervisning, två lektorsmånader. Det
kanske bara  blir 16,3%, haha.

23. Hur mycket egen forskning bedriver du? (Din egen definition) Vill du
öka den? Varför gör du inte det? Vad hindrar dig?

Det är vanligt att man inom denna grupp informanter bedriver egen
forskning, från 50% av tiden och neråt. De flesta under 25%, många
nästan ingen alls.
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Just nu bedriver jag just ingen egen forskning. Tyvärr, jag känner att jag saknar det.
Kanske 5%, i bästa fall. Det som hindrar mig är att tiden inte räcker, och det finns inte
heller pengar, och våra pengar är ju kopplade till projekt. Man känner ju att man skulle
vilja ha den där egna grejen att pula med.

Många är nöjda med mängden egen forskning.

Egen forskning försöker jag göra under den återstående tiden. Förra året hade jag för-
månen att kunna sitta och forska ett halvår i Tyskland. Det var underbart.

Jag forskar 50%, en del är egen forskning en del tillsammans med doktorander. Jag vill
inte öka andelen egen forskning, jag trivs med det som det är nu. Tidigare har jag fors-
kat mycket mer. Nu är jag mer engagerad i doktorandhandledning.

Jag har ingen stark önskan att öka min egen forskning, jag tycker att mina doktorander
får forska. Det är klart att jag forskar i den meningen att jag gör saker och ingriper i
form att jag gör en ekvation, eller gör en systematisk genomgång av någonting, och jag
är nöjd med det. Jag har ingen lust att publicera en massa arbeten i eget namn. Varken
personligt eller professionellt befogat.

Men fler är missnöjda. Ingen, eller nästan ingen medger att det är fel på
de egna prioriteringarna, alla pekar på tung administrativ börda, eller
undervisning som skäl till att tiden till egen forskning inte räcker. Många
konstaterar att tiden för egen forskning krymper.

Det har minskat gradvis, det har blivit mindre och mindre, och det är det man tar sist,
det går inte att komma ifrån. Räknar jag tiden då jag sitter här vid skrivbordet och tän-
ker själv, då är det ju på problem som jag kanske springer in till någon och säger: vad
tror du om det här va? Det är ju i lag, ja, jag gör ju inte matematik ihop med någon, det
funkar ju inte. Jag strävar hela tiden efter att få bedriva mer forskning. Men det går
inte eftersom systemet ställer sådana krav på mig och jag vill vara till lags. Är jag äm-
nesföreträdare så struntar jag inte i att skaffa anslag till doktoranderna. Jag känner ju
att jag är på väg mot att jag inte alls bedriver egen forskning, och det är lite frustreran-
de, men jag vet inte hur man ska komma ur det. Man ser kollegor i USA som verkar ha
en helt annan situation. Det är någonting i det svenska systemet som inte är riktigt bra.

Det har krympt efter hand. 25% kanske. Jag ser min roll rätt mycket just nu att jag ska
bidra till att andra kan forska, så det är rimligt att jag inte lägger för mycket tid på
egen forskning nu, utan mer stödja andra och dra igång olika aktiviteter.

Det är en ful fråga, /…/. Om man skulle ställa frågan vad jag gör absolut själv som jag
inte är beroende av någon annan, helt egna papper, ja då är jag kanske nere i 5%. Men
jag menar att det nog är 25% som går till forskning. Det här är en öm tå. Jag skulle inte
vilja öka den här tiden, men inte minska den heller. Jag har sett den minska under
många år och jag har varit medveten om processen, men nu får det inte gå lägre för då
förlorar jag en kvalitet som handledare, som föredöme, och jag får mycket tråkigare.
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En sak som verkar stjäla tid från den egna forskningen är företeelsen e-
post:

Egen forskning måste jag göra hemma på kvällarna och under helger. Här är det svårt
att hitta ro till det. Det är så många telefonsamtal och e-mail. Jag funderar på att bara
läsa mina e-mail en gång per månad. E-mail håller på att bli ett problem. Jag kan spen-
dera två timmar om dagen bara med att läsa och besvara e-mail. Folk vet inte hur man
använder e-mail, de skickar med en massa onödigt material. Jag skulle gärna öka min
forskning. En sak som hindrar mig är all den tid som man förlorar när dagen är upps-
tyckad. Jag kan inte bedriva forskning på fragmentiserad tid. Jag har 20 parallella pro-
cesser på gång, vi blir utbrända här numera.

Jag skulle gärna vilja att jag kunde ägna två hela dagar åt ”riktig” egen forskning! En
sak som hindrar mig numera är e-mail. Jag sitter en timme per dag, minst, och bara
svarar på e-mail. Det är en fruktansvärd tidstjuv alltså.

24. Hur ser du på doktorandernas olika sysslor? Särskilt undervisning-
en.

Undantagslöst alla menade att undervisning är någonting mycket bra.
Doktoranden tvingas tränga sig in i ämnet, får erfarenhet att presentera
sitt eget vetenskapliga material och får erfarenhet att stå inför publik. En
del tycker att 20% är för lite, andra att det är för mycket.

Jag måste säga att det var positivt att de undervisade lite mer tidigare. Inte bara att vi
får undervisningen gjord, man lär sig mycket. 20% är för lite. Det var bättre förut.

Det är viktigt att alla doktorander deltar i undervisningen, och därför vill jag att alla
ska göra detta. Den tid som undervisningen tar, 25%, det är för mycket tid, därför har
vi dragit ner den till 10%.

Det där är ju komplext, och jag vet att det diskuteras i doktorandforum. Men det vi gör
är att vi utbildar forskare, det här är inget jobb, det är en utbildning, och för att man
ska kunna bli en bra forskare och fungera i akademin eller i industrin så viktigt att
man haft kontakt med människor i en undervisande situation, alltså är det bra att vi
lägger ut en viss mängd undervisning, kanske att vi ska se över hur vi lägger ut det för
det måste vara rättvist, men jag tycker absolut att alla ska ha en del undervisning för
deras egen utveckling. Optimalt är 10%.

De flesta tycker att just 20% är en lämplig mängd. Här ett citat som visar
på andra positiva saker med undervisning:

Undervisning är mycket viktig. De har 20% och det är bra för dem, hälsosamt är det,
det håller dem skarpa, det är utvecklande. En doktorand var så blyg att han rodnade
när man hälsade på honom. Han kom snart in i gemenskapen på labbet, men när han
skulle börja undervisa var han mycket nervös, men jag peppade honom, du kan det
här sa jag, och när han väl satte igång genomgick han en remarkabel förändring. Han
växte flera snäpp, han kunde åka på konferenser, etc. Undervisning är mycket bra.
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25. Hur ser finansieringen ut?
De flesta rapporterade ett stort beroende av externa finansiärer, och det
är en avspegling av det faktum att Linköpings universitetet vid en na-
tionell jämförelse har väldigt låga fakultetsanslag. Låt mig inledningsvis
ge två typiska citat:

I normalfallet 75% externt, 10% undervisning och 15% studiestöd från fakulteten.

Allting är externa medel. Visst finns det basanslag och utbildningspengar, men de ex-
terna pengarna överväger helt och hållet.

För många av LiTH:s institutioner gäller att verksamheten är uppbyggd
kring externa anslag. Detta är kännetecknande för LiTH, och detta är
också en viktig sida av LiTH:s framgångar, man har tidigt tvingats vara
”simkunnig”, att klara sig i en tuff verklighet. Detta är också den miljö
som LiTH:s doktorander har fostrats i, och den verklighet som präglat
verksamheten i stort. I många avseenden har LiTH lyckats mycket gott
med den externa finansieringen, t.ex. var satsningen på forskarskolor
exceptionellt framgångsrik, men det har också skapat en slags sårbarhet.
Anslagen till forskningsmedel präglas av politiska bedömningar och av
moden. Plötsligt är ett område ”inne” och lika plötsligt kan det vara
”ute”. Även om linköpingsforskarna vid LiTH har varit duktiga och fort-
farande är mycket duktiga på att söka externa forskningsmedel så är det
trots allt ofta bättre med långsiktiga satsningar. Att söka externa medel
tar tid och kostar energi. Tid och energi som kan användas bättre än att
sätta sig in hur 10 olika forskningsråd och stiftelser vill ha sina, ibland
besynnerliga, blanketter ifyllda, och hur lika många råd och stiftelser vill
ha sina rapporter inlämnade.

Den är god, stundtals, men det är korta kontrakt, och vi har fått en minskande mängd
fakultetsanslag, i och med att verksamheten utökats och att vi har många anställda på
externa kontrakt. Många på IFM är framgångsrika, men det är en hög andel externa
anslag.

Det varierar över tiden. Just nu har vi en stabil situation med lång finansiering så att
doktoranden kan göra åtminstone en licavhandling eller färdigställa det mesta inför en
doktorsavhandling med samma finansiering. Vi har försökt att driva det åt det hållet,
tidigare har vi suttit en lång period med mycket snuttfinansiering. Det är värdelöst och
inte bra för någon.

Det är externfinansierat till 85-90%. Totalbudgeten för den här gruppen är 11 miljoner.
Fakulteten ger väl 1,2 eller 1,3 miljoner, resten är externt, så det är ett ständigt jagande
efter pengar. Det var kris häromåret när Tham la om hela systemet och EU-projektet
tog slut samtidigt. Då visste man inte om det skulle finnas någonting kvar. Men nu har



50

det kommit forskarskolor och det har kommit NUTEK-projekt och det har kommit nå-
got enstaka nytt EU-projekt. Det ser bra ut just nu.

När jag startade mitt labb, det var under Carl Thamperioden. Då torkade pengarna
bort från grundforskningen. Han var en katastrof, han var en förödelse för oss efter-
som vi är en grundforskningsgrupp. Vi behövde börja om från början, men vi lyckades
få pengar och jag hade tur, med XXX-projektet, och nu har jag inga finansiella pro-
blem. Men då för några år sedan, då var det hemskt! Regeringen bytte policy och så ra-
sade en mängd grupper sönder och samman, och det har tagit år att bygga upp verk-
samheten igen. Det är sannerligen inte lätt att sätta ihop bra forskargrupper, och så
boom, sönder, alla var tvungna att söka pengar från nya håll.

Somliga är mer beroende av pengar från undervisningen och från fa-
kultetsanslagen.

Det ser dåligt ut. Enligt budgetförslaget så drabbas vi av 10-12% nedskärningar, och vi
måste avveckla en del av forskarutbildningen. Vi har problem att få externfinansiering.
Just nu är det två doktorander som har det.

Fakultetsmedel plus deras undervisning. Vi har en mycket begränsad extern finansie-
ring. I just matematik kan man inte utbilda en lektor som kan fungera med kraft eller
uppnå vissa uppdragsresultat, utan det måste ske mycket på bekostnad av utbildning-
en. Den där kunskapen måste upprätthållas, och det säger jag inte för att jag anser att
matematik är det viktigaste ämnet, inte alls, men det är en mycket viktig kunskap för
alla andra naturvetenskapliga ämnen, och det måste hållas på en viss nivå. Matemati-
ker är välutbildade, de har förmågan att precisera mycket mer exakt, att formulera mer
exakt, och resonera mer exakt än andra. De måste finnas sådana människor som kan
överföra dessa kunskaper.

26. Vad är doktorandens ansvar gentemot finansieringen (ska D ha an-
svar för den? insikt i den?)

Alla svarade att doktoranden inte har ansvar för finansieringen. Alla
menade att doktoranden också bör ha någon form av insikt i den, men
där varierade svaren från viss insikt till full insikt. Det räcker med ett
citat för att illustrera hur svaren sammanfattningsvis ter sig:

Doktoranden har inget ansvar, men insyn. Det där är en balansgång, för samtidigt som
personen mognar måste den få insyn i hur systemet fungerar, måste invigas i det, men
ett paraply måste hållas över doktoranden så att det inte regnar eller blåser kallt. All
oro kring det hela skall hållas borta. De vet i princip hur mycket pengar det finns på
deras konton. Vi handledare är överens om att pengarna ska fördelas rättvist.
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SOCIALA OCH RELATIONSRELATERADE FRÅGOR

Handledarna engagerar sig i sina doktorander. Det är inte ovanligt att de
delar forskarmödorna på ett mycket påtagligt sätt tillsammans med
doktoranderna, t.ex. så att de stannar kvar i labbet till långt in på nätter-
na i väntan på resultat, och att de umgås med dem på konferenser och
resor. Handledarna gläds och oroas med sina doktorander, de är stolta
över sina doktorander, och de drar nytta av sina doktorander…

Doktoranderna å sin sida genomgår under den 4-6 år långa utbild-
ningen inte bara en akademisk, vetenskaplig utveckling, utan också en
annan slags utveckling. De växer till sig både som forskare, där de når en
intellektuell mognad, och som människor. Att växa som människa är
någonting som är svårt att enkelt relatera till väl bestämda faktorer. Först
är det ett resultat av inkultureringen i den akademiska miljön, sedan är
det ett resultat av andra saker i livet som att bli vuxen, att ingå äkten-
skap, barns tillblivelse och födelse, mm., därtill att man rent kronologiskt
blir äldre. Det är klart att handledaren spelar en stor roll för doktoran-
derna under den mycket intensiva delen av livet som forskarutbildning-
en innebär. Alla handledarna är mycket medvetna om det här, men det
tar sig olika uttryck, och man betonar olika aspekter.

27. Vad är det rimligt att ställa för krav på handledarens sociala an-
svar? Hur hanteras kriser? Trassel på arbetsplatsen, trassel hemma,
etc.

Svaren utgör en glidande skala. Att trassel på arbetsplatsen hör till en
chefs ansvarsområde, är en genomgående synpunkt, men hur det pri-
vata trasslet ska hanteras råder det delade meningar om. Många menar
att det privata är just privat och kan och bör bara hanteras utanför ar-
betsplatsen.

Ja, när det är trassel hemma, då tror jag inte man ska göra någonting. När det gäller
trassel på arbetsplatsen då har man självfallet ett ansvar som arbetsledare.
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Vid trassel på arbetsplatsen där har han ett ansvar att försöka hjälpa till och reda ut
det. Hemma… det tycker jag inte att handledaren har något ansvar. Kanske en förstå-
else att det kan sträcka till sig i arbetet, men där tycker jag inte att handledaren har nå-
got ansvar.

Emellertid kan man, det verkar vara en vanlig åsikt, såsom ’medmän-
niska’ gripa in och ge stöd. Denna medmänsklighet är i sig av privat
natur och ingår inte normalt i tjänstebeskrivningen som handledare. Att
lösa privata problem ingår alltså inte i handledarrollen.

Det var en väldigt svår fråga att svara på. Det är väl som med vänner i allmänhet. Vis-
sa vill prata om sådana här saker, andra vill hålla det för sig själv, och då bryter man
inte in gärna. Om någon var väldigt ledsen så skulle jag ta tag i det, det tror jag, men
det har inte hänt. Att en handledare har en skyldighet att göra det verkar väl starkt
tycker jag. Trassel på arbetsplatsen måste jag som chef ta hand om.

Dels handlar det om normal anständig medmänsklighet, det är det viktigaste. Sedan är
man någon slags fadersgestalt gentemot sina doktorander, och det tror jag är tydligare
än man har som chef i näringslivet. Doktoranden är beroende av sin handledare på ett
annat sätt, och därför tror jag det är viktigt att kunna anförtro sig åt sin handledare
även i mer familjära sammanhang. Sedan är frågan om man ska ingripa, och då blir
det mera tveksamt. Öppen och stödjande härifrån.

Andra menar att såsom handledare har man ansvar för en människas
utveckling, inte bara i professionell bemärkelse, utan som handledare
deltar man i en annan människas mognadsprocess, man hjälper en män-
niska att växa till någonting större än hon var från början, och detta in-
begriper saker som har med det rent privata livet att göra. Detta innebär
dock inte att man har rätt att gripa in i det privata livet. Doktoranderna
är vuxna människor och måste förutsättas ta ansvar för sina egna liv.
Men – privatlivets innehåll ”spiller över” på arbetet, och i sådana fall har
handledaren ett ansvar.

Trassel på arbetsplatsen och trassel hemma som har betydelse för jobbet det måste vi
hantera. Arbetet bedrivs ju inte effektivt om det är trassel på jobbet, och det måste vi se
till att undvika. Är det folk som inte kan jobba ihop får vi se till att sära på dem med
lite olika inriktningar. Jag brukar säga att jag vill höra allt elände först innan det blir
riktigt allvarligt. På det viset tar jag ett visst ansvar. Om det privata påverkar jobbet,
då vill jag veta om det. Det är klart om det är en doktorand som nyligen skilt sig, att då
får vi acceptera att under en tid så är han inte så kreativ, men ändå är det bäst att han
är här där han har sina vänner.

Ja jag har haft den situationen att det har varit trassel hemma så att det varit svårt att
skriva klart avhandlingen. Det är väl inte mycket mer man kan göra än att försöka
hjälpa dem med bisysslor, men inte skjuta på avhandlingsdeadline, om de inte vill det
själva förstås. Man kan hjälpa genom att färdigställa konferensbidrag och att ta över
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lite undervisningsadministrationsplikter. Kanske har jag gjort det här mer av med-
mänsklighet än att jag ser det som mina handledningsplikter. Men det är mitt ansvar
som chef att hjälpa doktoranderna. Även om det är privata problem.

I praktiken måste inte dessa skillnader i åsikt också innebära praktiska
skillnader, de kan vara ett uttryck för hur man betraktar situationen.

28. Vad gör du för att öka din egen sociala kompetens? Vad betyder du
för doktoranden?

Att på ett medvetet och målinriktat sätt verka för att utveckla den egna
sociala kompetensen är nog sällsynt bland dessa informanter.

Nej jag gör ingenting för att öka min sociala kompetens.

Jag gör inget medvetet för att utveckla den förmågan.

Nej, jag gör ingenting.

Många menar att man utvecklas alldeles naturligt genom att det man
håller på med i sig är utvecklande för den sociala kompetensen. Ganska
många berättar om aktiviteter utanför akademin, men samtidigt medger
många att de just inte har så mycket socialt liv utanför akademin, och
kanske inte så väldigt mycket i den heller…

Då kan min hustru… ja hon håller efter mig, tack vare henne är jag socialare än jag an-
nars skulle vara, och hon är humanist.

Att umgås i andra kretsar än man gör på jobbet, lite föreningsliv har jag vid sidan av,
och så försöker jag vara social hemma. Men det är nog så att man inte riktigt hinner
vara social så mycket som man önskar, och den där spiralen skruvas ju upp.

Frågan om vad man betyder för doktoranden hade väldigt få tänkt på,
och svaren var snarast lite blygsamma till karaktären.

Vad jag betyder för doktoranden, ja, jag skulle tro att jag är en person som man värde-
sätter. Det har jag aldrig tänkt på. Jag tror inte att jag är en förebild på det viset att alla
vill vara som jag.

Jag tycker doktoranderna ska se mig som en kollega, en sammanbetspartner snarare än
en chef. Vi gör mycket saker tillsammans på jobbet, inte bara avhandlingsarbete utan
även att utveckla kurser och ge grundutbildning tillsammans. Jag som föreläsare och
de som lektionsassistent. Det är ju inte heller så stor åldersskillnad mellan oss. På så
sätt kan jag vara mer kompis än pappa
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Vad jag betyder för doktoranden, det var en avslöjande fråga. Jag tror att jag betyder
ett slags ankare, eller navet, en återförsäkringen för att de ska få sin doktorstitel. För en
del är jag förebild, för en del är jag en pådrivare, de söker den rollen hos mig.

En och annan har förstås en mer bestämd uppfattning om dessa saker:

Jag är kanske ingen ängel, ett monster kanske är bra, haha. Jag tror inte jag är en före-
bild, i vissa roller som en stödperson, men när vi åker på konferens är jag en förebild,
för då säger jag var de ska vara, vad de ska lyssna på, osv. Jag sätter krav och gränser.

Förmodligen är jag betydelsefull för att några av dem ska utveckla sina kommunikati-
va sidor. Under ett tag är jag viktig, men jag hoppas att de snart växer ifrån mig.

De vänjer sig vid mitt sätt att vara, mitt sätt att handleda och visst har de kritik mot det
ibland men ändå blir de väldigt påverkade av det och tycker innerst inne att det här är
nog det rätta sättet att göra det, jag tror att så sker för de flesta.

Men, visst, jag formar dem, jag har ju en viss syn på vetenskap och forskning, och jag
märker ju att de anammar. De som jag tycker gör dålig forskning, de tycker doktoran-
derna också gör dålig forskning efter ett tag, kanske utan att jag ens har sagt det.

Vad jag betyder för doktoranden varierar nog väldigt mycket med doktoranden. Jag
tror att jag är mer pappa för ickesvenska doktorander än för svenska doktorander, t.ex.
Lite av papparoll, eller mentorsroll kan man nog få, men jag försöker inte pressa fram
det på något sätt. Personligen tycker jag det är bättre att vara kamrat med mina dokto-
rander.

Men det finns de som mer medvetet utvecklar sig:

Ja, det är inte så mycket formaliserat, men jag läser en del psykologi och sociologi. Mer
av eget intresse. Jag har ju också en del aktiviteter utanför det akademiska som klass-
förälder, är ute på kvällarna. En gång kom jag att tänka på att tonåringarna, särskilt
killarna, inte är så mycket yngre mognadsmässigt än de som kommer hit. Ungdomar
kan väldigt mycket, men mognadsmässigt är det kanske inte så mycket skillnad mel-
lan en 15 åring och en 25 åring. Man förväntar sig mer av 25 åringen. Det är bra för all
yrkesutövning, och jag tror att det är klokt att ha verksamhet utanför yrkesutövningen.

29. Sker det något för att höja den sociala kompetensen vid din institu-
tion? Är du delaktig i detta? Hur uppfattar du din relation till
andra handledare? Kollegor eller konkurrenter?

Här får vi höra om vårfester, julluncher, disputationsfester, upptåg, in-
ternat, temadagar, doktorandpubar och privata tillställningar. Det varie-
rar om det är på institutions- eller ämnesnivå. De andra handledarna
uppfattas som kollegor. Två typiska citat:

Ja vi har saker, lite fester. På ämnet har vi en grej varje år med respektive, och sedan
åker vi ut och håller internat. Då pratar vi i och för sig mycket jobb, men det blir ju en



55

del annat vid sidan om. Jag är inte jättebra på sådant här, och jag tar upp det på äm-
nesmöten, det gör jag. De andra handledarna är generellt sett kollegor, i något enda
fall kan det finnas en konkurrens.

En sak är viktig, och det är sammanhållningen inom ämnet, och där har jag försökt
driva. Där skapas traditioner i former av veckofika och sådana här saker som jag tror
är väldigt betydelsefulla. Det är oerhört svårt att skapa sådant, men när man väl har
fått till det så håller det i ur och skur, och där har jag gjort vissa insatser även om det är
svårt att påverka. Men man kan se till att det finns vissa sådana här traditioner som
håller folk samman. Man försöker se till att folk träffas och umgås regelbundet. Andra
handledare är kollegor.

En generell reflektion är att det verkar ha blivit sämre. Institutionen har
blivit för stor, generositeten har blivit mindre, det finns inte lika mycket
medel att avsätta som tidigare.

Jag försökte gå över till den nya byggnaden, Zenith, varje fredag för att dricka en öl
eller så, och det fungerade ett tag, men sedan dog det liksom ut.

I forskningsgruppen brukar vi ha två samlingar per år. Nu kommer direktiv att vi får
bara ha en samling per år där lunchen är betalad, så nu har vi inställt den ena, vilket
jag tror är negativt. Det påstås att revisorerna har anmärkningar på institutionens bok-
föring, och intendenten har skickat ut ett direktiv från universitetsledningen. Men det
är bara från i höstas.

Förut hade vi stora middagar på institutionen men det har blivit för stort

Det finns en del tämligen bistra synpunkter. Här kommer två som på ett
sätt är varandras motsats.

Hur höjer man i Sverige den sociala kompetensen?

Ja… jag vet inte riktigt vad du menar. Jag kan tänka på saker som jag har gjort som jag
tycker att de inte fungerar speciellt bra, ett tag var det väldigt populärt att vi skulle åka
på och arrangera sådana här internat. Jag tycker inte att det har blivit speciellt bra. Här
har vi en grupp personer som egentligen allesammans är väldigt privilegierade, och
det är vi allihopa, både jag och du. Det är alltså ett antal personer, som på det stora
hela taget, normalt sett, har en ganska god kontroll på sina liv, på sin sociala situation
och alltihopa det där, som inte har några egentliga ekonomiska problem, inte har någ-
ra problem, egentligen, på sin arbetsplats heller, mer än den typ av problem som alla
människor alltid har. Gå till vilken annan miljö som helst, och situationen är betydligt
tuffare än den är här. Universitetet är en utomordentligt privilegierad arbetsmiljö. Att
vi ska sitta och krysta fram några tänkbara problem, det är lite smaklöst.

Ändå uppfattas av många de olika åtgärder som vidtas för att höja den
sociala kompetensen som både viktiga och angelägna.

Vi försöker ju ha lite aktiviteter utanför arbetet, vårutflykt, gemensam vår- eller höst-
segling. Men det brukar vara spridda skurar på det här. Vi brukar ha en ämnesdag
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också, vår och höst för att diskutera aktuella problem. Det berör visserligen verksam-
heten, men vi försöker flytta oss ut någonstans och vi har lite utrymme för sociala ak-
tiviteter också. Man skulle behöva mer av detta, att träffas under andra omständighe-
ter än jobbet, men det är sällan det ges tid till det. Vi firar varandras födelsedagar för-
stås. Det finns lite grann, men det borde vara mer och vi hade betydligt mer av sådant
för 10 år sedan. Jag deltar absolut i dessa aktiviteter, och jag brukar vara aktiv vid in-
köpande av presenter och diverse organisation av upptåg mm.

GENUSRELATERADE FRÅGOR

Dessa frågor har genererat en hel del huvudbry för mig. Svaren har all-
deles tydligt varit politiskt korrekta, preferensförfalskade som det numera
heter, och ganska många har off the record uttryckt sitt missnöje med den
här typen av frågor. Det har dels rört frågornas karaktär, men det har
också rent allmänt rört frågan om behovet av dem. Samtidigt har alla,
även de kritiska, stoiskt uthärdat dem. Jag bedömer det som att behovet
av en mer ingående reflektion och analys är av behovet, och jag åter-
kommer i slutet av rapporten med en betraktelse över svårigheterna.

30. Kan du säga något om vad du anser vara skillnaderna mellan dok-
torander som är män och doktorander som är kvinnor?! Hur kan
just doktorander som är kvinnor bidra till forskningen?

Väldigt många menar att det inte finns några för forskningsverksamhe-
ten relevanta skillnader mellan doktorander som är män eller doktoran-
der som är kvinnor. Partiella differentialkalkyler saknar genusaspekter
helt enkelt. Andra menar att skillnaderna inom gruppen doktorander
som är män och inom gruppen doktorander som är kvinnor är större än
mellan de olika grupperna, och att det inte är meningsfullt att jämföra
grupperna som det görs i frågeställningen. Åter andra har sagt att det är
mycket bra med en jämn könsfördelning, men inte av vetenskapliga skäl
utan av sociala skäl. Det är helt enkelt trevligare på arbetsplatser där det
finns både män och kvinnor. Det finns de som menar att inom vissa
forskningsområden är skillnaderna mellan doktorander som är män och
doktorander som är kvinnor större. Det beror på att kvinnor ofta söker
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sig till andra delområden, och att kvinnor ställer delvis andra frågor. Fle-
ra pekar på behovet av kvinnliga förebilder. Finns det kvinnor i en
forskningsmiljö så söker sig andra kvinnor dit, och att detta är ett vikti-
gare skäl än själva forskningsområdet. De skillnader som nämns mellan
doktorander som är kvinnor och doktorander som är män rör ofta sättet
att vara. Alltså anses doktorander som är kvinnor vara mindre framfusi-
ga, mer återhållsamma. Vad gäller blyghet sägs att det är ett problem för
doktorander som är män i lika hög grad som för doktorander som är
kvinnor. Alltså är killarna oftare framfusiga, men killar och tjejer lider av
blyghet i lika stor omfattning. Ingen säger att doktorander som är kvin-
nor är bättre än doktorander som är män, däremot finns det några som
hävdar att doktorander som är män är bättre än doktorander som är
kvinnor. Några saker framförs.

Som en experimentalfysiker tycker jag att pojkarna är bättre med sina händer än kvin-
norna. Om det är bra eller dåligt? – men det är sant. Som experimentalgrupp behöver
vi människor som kan jobba med sina händer, och jag tror inte att de tjejer som vi haft i
gruppen har varit alls så duktiga på att bygga eller göra om saker, eller jobba med
händerna, reparera saker i labbet, inte så bra som pojkarna är. Det finns undantag, det
finns vissa pojkar som är mycket sämre än tjejerna, men jag menar här i genomsnitt.

En annan skillnad är då att kvinnorna har ofta lite lägre självförtroende, en mer osäker
fasad utåt, de är mindre statusberoende, och det ger att de lättare ger upp i motgångar
av doktorandarbetet. En man är mer status- och prestigeberoende och ger sig inte utan
han fullföljer sin utbildning mycket på grund av den här prestigen. En kvinna har inte
den här prestigen, och det gör inte dem lika mycket att hoppa av en utbildning. Nu
talar jag förstås i väldigt svepande termer. Det kan vara så att fler och fler kvinnor får
just de här manliga egenskaperna.

Kvinnor anses vara mindre händiga än män, och kvinnor anses ha lägre
självförtroende och anses ge upp lättare. Få anser att kvinnor kan bidra
till forskningen på något annorlunda sätt.

Nej, det finns ingen skillnad. Inte som jag sett hittills. Doktorander som är kvinnor kan
inte bidra till forskningen på något speciellt sätt, det tror jag inte.

Om det var fler kvinnor så kanske vi skulle diskutera andra saker vid kaffet. Det är
inte bra med en grupp som enbart är män. Men jag kan banne mig inte säga att det
skulle förändra forskningen. Jag har aldrig reflekterat över att det skulle vara någon
skillnad hur en man eller kvinna skulle bedriva forskning på mitt område. Jag kan inte
föreställa mig hur den skillnaden skulle kunna finnas.

Nej jag kan inte heller se att kvinnor kan bidra med något annorlunda. Jag vägrar att
acceptera att kvinnor är annorlunda som matematiker.
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Nej. Kvinnor kan inte bidra till forskningen på något speciellt sätt. Inte i egenskap av
kvinnor. En duktig person är en duktig person oavsett kön.

Andra anser att kvinnor kan bidra med något, och det uttrycks ofta som
att kvinnor, av olika skäl, har ett något annorlunda perspektiv.

Vad gäller bidrag till forskningen kan man börja med att erkänna att det är skillnad
mellan kvinnor och män till att börja med, det är en bra utgångspunkt. Kvinnor är
mjukare, lägger mer vikt vid känslomässiga argument än vid logiska argument, och
det är en fördel i mitt ämne, för där finns det mycket känslor. Kvinnors större sensibi-
litet och större förmåga att sätta in saker i ett socialt sammanhang tror jag är positivt.
Det rena forskningsarbetet, att bygga upp modeller och sådant, där har jag ingen
känsla för om de skiljer sig.

Tjejer har dock ofta ett litet annorlunda perspektiv på det så de kan bidra just som tje-
jer. De är kanske inte lika ingenjörsmässiga som vi killar. Jag menar att jag tillhör en
teknisk högskolan och är kanske lite mer fyrkantig av mig, och de kan ofta bidra med
lite andra aspekter som kan vara värdefulla. Det ger en dimension extra.

Kvinnor kan bidra till forskningen på ett speciellt sätt; inom vårt område gör de just
det. De har ett helt annat intresse för de mjuka frågorna. Nu låter det som om jag talar
på ett sätt som understödjer fördomar, men det här är ett sätt att hitta en skillnad, och
som jag ser är det alltså i vissa frågor en skillnad på medelvärde, men det finns åtskil-
liga män som är ”kvinnliga” och åtskilliga kvinnor som är mer ”manliga” i sina egen-
skaper. Det är ett oerhört stort överlapp, men om man nu ska odla de här fördomarna
eller se på den ”genomsnittliga” kvinnan så ser kvinnor andra aspekter av den kom-
plexa verkligheten som har att göra med det ”mänskliga hållet”, vilket gör att de är
angelägna att komma med i de forskningsgrupper inom de områden som vi håller på
med.

Endast några få vågar on the record säga saker som:

Jag tycker egentligen inte om distinktionen mellan genus. Vi borde inte värdera en
doktorand utifrån den distinktionen. Vi bör tala om intelligens eller kreativitet istället.
Genus spelar ingen roll i det avseendet.

Kvinnor tar också hand om barn och familj, det vill säga att de är mera splittrade i sin
verksamhet. Doktorander som är kvinnor kan nog inte bidra på något speciellt sätt, det
är ganska könsneutralt.

Jag kan förstå att kvinnan på grund av sin roll i livet har mycket annorlunda förutsätt-
ningar. Men vissa kvinnor är mycket begåvade och är lika bra som män som dokto-
rander. Men kanske deras roll i livet gör att det ser lite annorlunda ut efter doktorand-
tiden, och de blir mer involverade i familjelivet. I matematik finns det ytterst få kvin-
nor som blivit kända matematiker. Här vill jag nämna Sofija Kovalevskaja, den första
kvinnan som hade en professur i matematik i Europa, vid Stockholms universitet. Hon
var mycket uppskattad, men det är få kvinnor som når så långt.
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Det är en begränsad statistik nu, men i vår grupp tycker jag att pojkarna har varit mer
fokuserade på sin forskning än tjejerna som haft mer av outside interests än vad grabb-
arna har.

31. Är det en vanlig uppfattning att det är ”manligt” att vara dokto-
rand?

På många håll inom teknisk fakultet är det ont om kvinnor, och bilden
av den typiske LiTH-doktoranden blir på så sätt samtidigt bilden av en
man. Däremot värjer sig många mot uppfattningen att det skulle vara
manligt att vara doktorand.

Nej det tycker jag inte. Visserligen är det få kvinnliga doktorander, men det speglar ju
förhållandena på grundutbildningen ganska bra.

Nej det har jag aldrig hört.

Å andra sidan är det också många som anser att det kan uppfattas som
manligt att vara doktorand, åtminstone på teknisk fakultet.

Ja det måste det vara när det bara är män. Det är klart om det kommer en kvinna så
måste hon reflektera över att nu blir jag ensam kvinna i den här gruppen. Många
kvinnor måste uppleva det som ganska trist alltså.

Ja. I alla fall inom teknisk fakultet.

Det verkar alltså vara så att bilden av den vithårige professorn visserli-
gen finns och spelar roll, men den är kanske numera på utdöende. Det är
inte manligt att vara doktorand per se, men det är otvetydigt så att de
flesta doktorander på LiTH är män, och att det påverkar uppfattningen.

32. Hur stor andel kvinnliga doktorander har du haft?
Spridningen är stor här, från 0 till 100%.

0%. Karin Wårdell

100% som huvudhandledare. Helén Anderson

75% Svårslaget, eller hur! Va!?! Hade Helén Anderson 100%! Ja, jag är inte ute efter att
slå rekord. Helen Dannetun

De här tre citaten är lite roliga som de står nu, men de speglar inte situa-
tionen på bästa sätt för just dem som citeras. Karin Wårdell oroar sig
t.ex. över varför tjejerna på senare tid inte längre söker sig till IMT, för
det har varit mycket bättre tidigare, och Karin har varit inblandad i
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”informell” handledning av flera tjejer, Helén Anderson är huvudhandle-
dare bara åt en person, vilket råkar vara en tjej, men har varit
”inblandad” i handledning som ”t.ex. biträdande handledare” åt ytterli-
gare 5 kvinnor, Helen Dannetun handleder fyra personer varav tre är
tjejer. Bilden är alltså mycket mer komplicerad än vad svaren till synes
ser ut att vara, se diskussionen från fråga 10 om hur många som hand-
leds och vad det egentligen innebär. Jag har givetvis inhämtat tillstånd
att sätta ut namnen. Sammantaget verkar dock uppfattningen vara att
antalet doktorander som är kvinnor svarar ganska väl mot fördelningen
på grundutbildningen. Dvs. det är lågt. Det är typiskt så att kvinnor sö-
ker sig till en kvinnlig handledare, men det måste inte vara så. Låt en
handledare som är man komma till uttryck!

33%. Det har varit så lyckligt att vår grupp länge haft tjejer med. Då är det så att om vi
har två-tre stycken så är det lätt att få en fjärde, och så är det ett gäng tjejer som trivs.
Och det märks sedan när vi ska rekrytera, då har vi en grupp som trivs. Men det är
svårt att komma dit om man inte redan är där, s.a.s. Den ena rekryteringen leder till
den andra om alla trivs i gruppen. Lars Hultman

33. Hur gör du för att kvinnor ska inse att doktorandstudier är något
för dem?

De allra flesta svarar att de inte gör någonting alls, eller att de gör sam-
ma för kvinnor som för män. De berättas dock om riktade kampanjer.

Vi har ju gjort ett personligt brev till ett antal tusen kvinnor, och där jag har författat
brevet med tanke på att det är en kvinna som mottar brevet, att kvinnor kanske ser an-
norlunda på det här med karriär och så, och så har vi undertecknat brevet, två kvinnor
och två män.

Vidare sägs att om en kvinna finns med bland de sökande till en dokto-
randtjänst så ökar nyfikenheten.

Om en kvinna skulle söka, så vete sjutton om jag inte skulle anta henne bara för att
hon är kvinna. Jag minns en gång vi hade en sökande från Chalmers, men hon hade ett
utländskt namn så vi insåg inte att det var en kvinna först. Genast när vi insåg det blev
vi mycket mer positiva.

Om man träffar någon försöker man få upp deras intresse. Gymnasietjejer kommer hit
någon gång per termin, det här med Tjejer och teknik, och tittar på vad vi håller på
med. Vi försöker också informera allmänt. Tyvärr har trenden de senaste åren varit att
det blivit färre tjejer. Sedan är det kul att försöka få hit fler tjejer som gör examensar-
beten här. Vi behöver vända den här trenden, vår grupp skulle må bra av det.
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Jag gör extra försök när det gäller tjejer. Jag lämnar killarna i lugn och ro och de får be-
stämma själva, men med tjejer om de visar intresse så bemödar jag mig om att infor-
mationen går fram.

Jag vet inte om jag gjort något särskilt i den vägen. Jag hade 2 tjejer på gång i höstas,
men jag lyckades inte få in någon av dem, vilket kan betecknas som ett misslyckande.

Det finns de som tröttnat på genusperspektivet…

Ingenting. Jag söker alla doktorander. Jag har ansträngt mig en gång när det talades
om för mig hur viktigt det var med doktorander som är kvinnor. Men nu har det blivit
för politiskt belastat, och jag vill inte anpassa mig efter det längre.

34. Tackar kvinnor nej till doktorandstudier i högre utsträckning jäm-
fört med män? Om så är fallet, varför det?

Några hävdar att kvinnor tackar nej till doktorandstudier i högre ut-
sträckning än män, men de flesta tror inte att det är fallet. Det finns ett
problem med statistiskt underlag, så mångas uppfattning grundar sig på
en känsla de har. Problemet, hävdar många, är att det överhuvudtaget är
så få kvinnliga sökande. Här kommer särskilt viktig citattext:

Tyvärr är vår erfarenhet inom IMIE just sådan. Fler kvinnor än män har tackat nej efter
det att de blivit antagna. De anger som skäl att de har andra erbjudanden på arbets-
marknaden, och det har vi resonerat kring - vad beror det på? Det vet vi inte men vi
har spekulerat. Från teknikersidan sägs att de är så motiverade och så drivna och
måste ut och göra karriär i näringslivet snabbt. Kanske har de det här i huvudet att de
ska bli mammor också och då har de inte tid att doktorera. Det är så mycket man ska
hinna med i livet. Man måste hinna skapa sig en position i arbetslivet. Det är liksom
biologiskt att tänka så här. Killarna tänker inte så här att nu ska jag ut i näringslivet för
sedan ska jag bli pappa. De planerar inte in för en pappaledighet. Men de tänker nog
att den dag jag ska bli pappa då ska jag vara pappaledig, det tror jag man gör idag.

Ja, det ligger ju som jag sa tidigare lite av ett prestigeskäl att hålla sig kvar, och det kan
vara ett skäl. Ett annat skäl är den stora tidsbördan som krävs, och som du säger kvin-
nor i den här åldern har mycket annat att ta ansvar för. Min erfarenhet säger mig att
manliga doktorander lägger mer tid på forskningen därför att de har familjens grund-
service ordnad för sig. Kvinnor är hemma i större utsträckning i samband med små-
barn. Jag har själv varit hemma med barn och jag har en manlig doktorand som varit
hemma med barn, men det är ju inte lika långa tider som kvinnorna är hemma. En
man är typiskt hemma 3 månader medan en kvinna är hemma 9 månader eller ett år.

Ja, det gör de, även om vi har så få, så gör de det. Det kan finnas olika anledningar. De
vet så lite om forskning, de har så få förebilder, de ser konflikten mellan att ha familj
och forskning och fem års utbildning till. Det är mer konflikt för tjejerna, killar ser
forskning som något de har istället för jobbet. Huvudlinjen i livet är jobbet och studier
för killar, sedan familj och sådant kommer runtomkring, för tjejer är det en naturlig sak
som vi har, det här att man börjar att fundera. Man blir tvungen att fundera, du kan
inte föda barn hur länge du vill. När man är 17-18 år börjar man fundera, det finns i
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bakhuvudet. Tjejerna ser forskningen som en fortsättning på grundutbildningen, de
tror inte att man kan bilda familj när man utbildar sig. Och vi är lite rädda att säga nå-
got annorlunda, vi kan inte säga att det här är ett lätt jobb och du kan ha familj, köpa
hus och bil samtidigt som du är här. Vi är rädda att ge fel signaler, och så förlorar vi
tjejer som kanske skulle kunna vara här.

Det har jag svårt att svara på. I höstas hade vi en annons ute för att rekrytera dokto-
rander och då hade jag tillfälle att intervjua några stycken, bl.a. en flicka som hade ex-
amensarbetat i gruppen och som jag väldigt gärna vill få in för hon är mycket duktig.
Men hon tackade nej och började jobba ute i industrin, men precis samma svar hade
jag förväntat mig att få från en manlig doktorandkandidat. Hennes beteende skilde sig
inte från någon annan.

Vid LiTH finns också andra erfarenheter än de som representeras här
bland citaten, och i slutet kommenteras särskilt fråga 34 av referens-
gruppen.

35. Hur hanterar du blyghet och framfusighet? Lönar det sig alltid att
vara framfusig?

 Det råder bara en tolkning av ordet ”blyg”’ men det råder flera tolk-
ningar av ordet ”framfusig”, det är en sak som kan utläsas av svaren.
Blyghet betraktas allmänt som ett problem som måste, och kan, övervin-
nas. Flera talar om olika åtgärder för att motverka blyghet, och också
med glädje om sådana fall där den blyge har övervunnit sin blygsel och
t.ex. gjort ett utmärkt framträdande på en konferens. Vad gäller framfu-
sigheten så tolkas begreppet av en del som en slags initiativkraft och
självständighet som är mer eller mindre överdriven, och att denna egen-
skap har positiva sidor som bara behöver modereras en smula. Andra
menar att framfusigheten är ett uselt karaktärsdrag som i längden straff-
ar sig. Ganska få har erfarenheter av framfusighet. Det kan vara ett pro-
blem som hör till grundutbildningen, och det är oftast killar som är
framfusiga, mer sällan tjejer. Blyghet, däremot, är ett ganska vanligt fö-
rekommande problem, men det anses inte vara könsbundet.

Nä, inte hos mig. Det får man sätta stopp för, nu är du tyst och så lyssnar du på mig.
Det kan hända att man faktiskt får säga det ibland. Inte till kvinnor. Det är definitivt
män. Man kan ha för mycket ego. Det har inte varit något problem med blyghet.

Den mest framfusiga är en kvinna jag har. Men, en del är blyga oavsett om det är män
eller kvinnor. Men inte så att de har några problem att kontakta mig. De måste lära sig
hantera det. Man måste ju kunna presentera sina resultat vid vetenskapliga konferen-
ser. En del tycker om att stå och glänsa, andra har betydande svårigheter. En del är ju
väldigt kaxiga, men de flesta inser ju att kaxighet utan substans bakom – det är ju inte
mycket att ha. Men det är aldrig något problem, människor är ju olika. Vi har blyga,
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framfusiga och kaxiga och alla måste hanteras olika, och jag ser det inte som något
problem.

Tyvärr tror jag det är så att framfusighet gynnas av systemet, det är bra att vara fram-
fusig. Jag försöker verkligen att pusha tjejerna. Jag upplever att jag drev en tjej in i en
ledarskapsutbildning. Hon har man och barn och jag har tjatat mig fram till gränsen,
ska du inte försöka ordna med barnvakt och så. Till sist gick jag till vår sekreterare och
bad henne fråga… Det som hände var att den här tjejen var med på kursen, ordnade
med barnvakt och så. Efteråt kom till mig och tackade mig för att jag inte gav upp.
Hon tyckte att det hade varit jättebra på kursen. Då blir man lycklig, det var så roligt.
Men hur mycket ska man lägga sig i. I detta fall var jag på gränsen. Men jag hade inte
gjort det om det inte varit en tjej.

Det är mindre på doktorandnivån, men på I-linjen finns det ibland killar som man
måste plocka ner på jorden. De lider av någon slags hybris och direktörskomplex, de
ser sig själva som framtida direktörer. Det är nog nästan enbart killar. Under mina 20
år har jag nog snackat allvarligt med en 5-6 killar att du måste nog omvärdera din at-
tityd. T.o.m. har några kommit tillbaka efteråt och tackat mig.  Jag säger att du kan inte
fortsätta så här. Kommer du ut i arbetslivet och beter dig så här så kommer du få en
stor fet smäll.

Blyghet, när? När man håller föredrag, t.ex. Där har vi träningspass. Låt mig berätta
om en kvinnlig doktorand som var blyg. Vi skulle till ett forskningsmöte i Tyskland,
ett av mina EU-projekt. Det var hennes tur att redovisa en rapport inför publik, en
vänlig publik förstås, vi skulle vara 30 personer. Vet du vad du ska prata om?, frågade
jag henne. OK. Jag gav henne några veckor att förbereda sig på, och 3 dagar innan vi
skulle åka var hon i panik. Vi satt ner och pratade, och jag visste att hon hade problem
när hon försvarade sitt exjobb, då grät hon, överemotionell. Vi gick igenom vad hon
skulle säga och göra, och hon fick träna, träna, och träna. Hon tränade sig en massa
och så åkte vi till Tyskland - och hon var helt fantastisk, absolut helt fantastisk! Det var
en annan, lite oorganiserad kvinnlig doktorand, ”flighty” som vi säger, men vi tränade.
Det blev också fantastiskt, så det går att lära sig. Vi lägger ner mycket tid på träning.
Först hur man ska bete sig framför publiken, do what I say, not what I do, de får tips om
vad de ska göra och inte göra, sedan har vi praktiska prov inför gruppen då vi ger vår
kritik privat här så att de är förberedda innan de går ut. Jag tror att detta fungerar, och
alla har tyckt att det är bra. Inom en kurs som jag har tagit hand om nu under 10 år har
vi muntliga rapporter som examinationsmetod, och de får en dags utbildning i hur jag
tycker att de ska bete sig, hur de ska förbereda sig, vad de ska göra och inte göra, och
varenda en som jag har pratat med tycker att detta är det värsta, innan, och varenda
tycker att det var det bästa som har hänt dem vad det gäller att förbereda projektpla-
ner, etc., efteråt! De tycker inte om det från början men är väldigt nöjda efteråt.

36. Är trovärdighet inom ditt ämnesområde genusrelaterad? Ja eller
nej! Om ja, hur då?

Det är just inte många som anser att trovärdighet är genusrelaterad. An-
tingen är den vetenskapliga produktionen bra eller så är den dålig, tycks
den generella inställningen vara. Några säger dock att trovärdighet är
genusrelaterad, i alla fall på annat håll…
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Ja, det är den nog, i alla fall som ett förstahandsintryck. Det här området, som så
många teknikområden, är väldigt mansdominerat. Om man ser till alla de externa
kontakter vi har så är sannolikheten att stöta på en kvinnlig beslutsfattare typ i ett
kraftföretag väldigt väldigt liten. Därför är det män man träffar på. Man förväntar sig
nog i industrin att möta en manlig doktorand. I de fall som jag sett när det varit en
kvinna som varit doktorand har det fungerat sedan efter ett tag när man sett vad de
går för, så på sikt spelar det mindre roll.

Aldrig som jag har märkt, och inte här. Men man har förstått att det har varit det på
det medicinska forskningsrådet. Det finns ju där någonstans…

Hos oss är den inte det. Som doktorand är det viktigt att kunna presentera sina resultat
och där kanske kvinnor behöver stöttas mera. Ibland när man är ute och presenterar är
det som att möta en vargflock och alla kastar sig över en, och där tror jag att det finns
en könsskillnad. Men det har inte varit aktuellt här.

Ja, tänk dig att det kommer in en person som ser ut som en sådan där forskare som vi
talade om förut och säger någonting så tror folk på honom, men om det kommer en
liten späd kvinna med pipig röst så kanske inte folk tror på det. Visst spelar det roll.

Hur menar du då? Är jag mindre trovärdig än en kvinna? Nej. Men sedan är det klart
kommer man ut till den mansdominerade industrin så är det klart att en kvinna har
det svårare att göra sig hörd.

Det beror på i vilken sfär man svarar. Här på institutionen är det inte så, men interna-
tionellt är det tydligt. Jag har blivit tagen för sekreterare, så det betyder något. Vad det
beror på? Ja, det är väl samhället som är så.

Bilden är en man, gammal, medelålders som har glasögon, eller en ung kille som är
jätteduktig. Du kan inte vara en kvinna, eller ännu värre en invandrarkvinna och gå
till en dataaffär och köpa någonting. Du kan gissa hur det går, hahaha, och vilka för-
klaringar du får om det du ska köpa. Ibland är det kul. Mot slutet vill man gärna läm-
na in sitt visitkort så de ser att man har doktorerat på det här området och att man
faktiskt kan skilja en skärm från ett tangentbord.

37. Är koder och signalsystem könsneutrala? Vad är explicit och vad är
underförstått? Ex. en ”grabbig” atmosfär.

Det här var den absolut roligaste frågan. Den var rolig på så vis att näs-
tan ingen förstod de första två meningarna, och på ISY reagerade man
över det lustiga ordvalet. ”Vi håller på med koder och signalsystem här
hela dagarna – och det är nog väldigt könsneutralt” kunde jag få som
svar. Förvirringen bara ökade när jag undrade vad som var explicit och
vad som är underförstått.

Det var en svår fråga, eftersom särskilt de två orden har en särskild betydelse inom vår
disciplin, jag jobbar inom bildkodning med signaler.
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Men en grabbig atmosfär, nej det led man inte av någonstans. Några me-
nade att visst, det kan vara lite grabbigt här, men inte mer grabbigt än att
tjejerna också är med på det, inte drängaktigt, ingen underlivshumor. I
den meningen att en viss grabbighet kan vara charmig så finns den.

Kanske liksom, det blir nog lite grabbigt i fikarummet. Men det blir inte lumparstäm-
ning. De tjejer som gått 4 år på grundutbildning står nog ut med den här lilla grabbig-
heten.

Nej. Men ja, här är det lite grabbigt ibland. Ett visst mått av grabbighet kan passa tjejer
också, jag ser inget fel i det.

den är inte drängaktig. Tvärtom. Lite mer det här ”old boys network”, skulle jag tro.

Några menade dock att samtalsämnena kan bli väldigt enkönade, typ
dator- och fotbollsnack, och att det kan avhjälpas med en jämnare för-
delning av killar och tjejer.

Ja, datavetenskap är alltid grabbig. Genom att det är en viss sorts människor som at-
traheras av det blir det så. Många är ensamstående ungkarlar, hackers, relativt osociala
typer. Inte samma sorts människor du finner på fil. fak. Där finns det en annan atmo-
sfär. Visst finns det en konstig atmosfär här, men jag skulle inte säga att den är kvinno-
fientlig, verkligen inte.

Ja, men inte så att det stör. Det är ju rätt stor övervikt av män, och man märker vid fi-
kadiskussioner att vissa doktorander försöker provocera fram det här mönstret. Men
på ett kamratligt plan, ingen drängstuga. Ett väldigt pratande om datorer kan vara ett
exempel på typiska manliga samtalsämnen, men vi har en kvinna här som är väldigt
engagerad i den här IT-satsningen.

Det framkom åsikter om att män och kvinnor kommunicerar på ett olik-
artat sätt.

Som man tror man att det är neutralt eftersom man tolkar manliga signaler på ett man-
ligt sätt, medan tjejer tolkar det på ett annat sätt. Man kan ju tro att en tjej vet om att
hon blivit erbjuden jobb, t.ex., men hon kanske inte alls har uppfattat det som att hon
blivit erbjuden en fortsatt anställning. Hon vill ha papper på det innan hon tror att det
har hänt.

Det är de förmodligen inte, men jag är inte bra på att se sådant. Jag har läst en väldigt
underhållande bok om kvinnligt och manligt språk. Den var faktiskt väldigt bra. Den
visar just att det finns vissa skillnader.

Det beror på hur man definierar det. Jag har två pojkar och en flicka i min familj, och
min dotter, som är doktorand,  säger att hon inser att hon haft en tuff uppväxt för hon
inser att hon står emot saker som en del av hennes kompisar inte kan – för att de är
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tjejer. Den här miljön meriterar en inte för att man står och sminkar sig och har kort
kjol och stor byst. Alla behandlas på samma sätt.

Nej. Vad som är explicit och underförstått måste man nog vara beteendevetare för att
förstå. Jag har reflekterat över att det är skillnad i kroppsspråk. Det är dock ingen
grabbig atmosfär. Jag har sett sådant så jag vet vad det är, men vi har det inte. Dräng-
aktighet är vi absolut befriade ifrån.

KURS- OCH UTBILDNINGSRELATERADE FRÅGOR

38. Hur ställer du dig till individuella studieplaner.
Åsikterna i denna fråga var delade. Ganska många var mycket positiva
till individuella studieplaner, andra mer tveksamma, och några tyckte
direkt illa om dem.

Till idiotpåfundet däruppe, eller allmänt? Vad lägger man i det? I förordningen, ja den
är idiotisk. De verkar inte veta vad som menas med forskning. Den är världsfrånva-
rande och byråkratisk. Jag kan inte tänka mig något sämre. Ja de vet ju inte vad det är
fråga om, de vet inte, alltså påstå att en doktorand efter tre månader ska kunna lägga
fram hela sin forskarplan. Det är fullständigt löjligt.

Denna åsikt representerades dock inte av många. De flesta som var kri-
tiska diskuterade ungefärligen i dessa banor:

Jag tyckte inte att det ger varken mig eller doktoranderna någonting. Det har alltid gått
så naturligt och inga som helst problem, och det verkar mest vara ett slöseri med tiden,
men det är möjligt att det kan vara bra.

Ja, det är ju vad vi alltid har haft. Det tycker jag är utmärkt bra. Vad som inte är bra är
att man ska fastställa dem i förväg, det kommer aldrig att fungera. Att man ska be-
stämma i förväg en fullständig kursplanering, det tycker jag är nonsens.

Någon tyckte sig se faror i de individuella studieplanerna:

Jag tycker de är bra förutom att det tar mycket tid att upprätta dem och de har karaktä-
ren av ett kontrakt där jag inte tror att högskolan eller universitetet egentligen inser
vad de implicerar med skrivningarna, att de utstrålar rättigheter för doktoranderna



67

som inte finns. När jag inser att det här är någonting som har beställts, att någon vill
ha gjort rätt för sig, och då måste vi leverera det. Men alla förväntningar som ställs att
det ska vara en mentor och vad skall din uppgift bestå av, det ska vara reglerat vad du
ska göra, innebär att personen kan komma till prefekten och säga att jag ska inte un-
dervisa för det står inte i min studieplan. Ingen har gjort det här ännu, men jag är oro-
lig för alla de förväntningar som kan byggas in här. Och hur orolig handledaren kan
bli som har kvar ansvaret men vars befogenheter skiftas till universitetsadministratio-
nen som lyfter av ansvaret och befogenheterna. Då har man inte kvar förtroendet för
sin anställda. Av det skälet är jag delvis emot studieplanerna, men jag är för dem för
att de är individuella

Som vi ser riktar kritiken in sig på fyra saker, det administrativa besvä-
ret, det faktum att planen måste revideras, att doktoranderna föresvävas
ha rättigheter som inte finns och att kravet på individuella studieplaner
samtidigt är uttryck för ett dåligt förtroende för handledarnas kompe-
tens. Ett svar på två av dessa frågor får vi i följande citat:

Det tycker jag är bra. Fördelen är att doktoranden redan i början av utbildningen tän-
ker igenom vilka kurser det finns och hur många kurser som krävs för att få de här 80
poängen, och göra en grundprioritering tillsammans med handledaren. Sedan kan
man alltid ändra efterhand och finna sin nisch. Det är en väldigt nyttig övning att läsa
igenom alla kurser som finns. Det gör ingenting att man vet att de ska ändras. Jag är
schackspelare och där har jag lärt mig att en dålig plan är bättre än ingen plan alls. Det
var det första jag fick lära mig!

Det som upplevs som positivt med individuella studieplaner är att de
ger stadga åt utbildningen, att besväret med dem ändå upplevs som litet
(det framkommer i frågan om administration som är handledarrelaterad
och där de flesta sade sig inte ägna särskilt mycket tid till det, ca 2%).
Vad gäller kontraktsidén och föreställningar om rättigheter så är det
kanske mest av allt en fråga om vilken praxis som upprättas, och det vet
vi inte än hur det blir. Svårare är problemet med minskat förtroende för
handledarens kompetens. Denna sak tar flera upp, och kanske bör man
diskutera detta mer ingående i universitetsledningen. Som vanligt finns
två sidor av myntet, s.a.s.:

Men jag kan förstå att i vissa situationer så har många doktorander ett behov av dem.

Det är en bra sak för doktorander som har en handledare som inte sköter sitt arbete.
Då finns det en struktur att luta sig mot.

39. Hur ställer du dig till att de ska bli klara på 4 år?
Att ha detta som målsättning tycker många är bra, men att inte låta nå-
gon fortsätta ett halvår eller ett år till för att de fyra åren är tillända me-



68

nar många bara vore dumheter. Ett generellt problem är att när dokto-
randerna går ner till 20% undervisning i stället för 33% som tidigare va-
rit normen vid många institutioner, så ökar undervisningsbördan avse-
ende grundutbildningen för handledarna. Många påpekar att normen
för forskarutbildningen länge har varit 4 år, och att man i allmänhet kla-
rar av det, men då tillkommer 20% eller 33% undervisning. Skillnaden
måste innebära något!

4 år? Så har det väl alltid varit!? 4 års studier. Ja, det vill ju till att man verkligen gör så
mycket mer på de här 80% jämfört med de 67% man hade förut. Det finns väl en liten
risk att handledare som jobbat i många år har en slags tempo i blodet som är 6 år s.a.s.,
och att det är ett slags normaltempo. Man varken kan eller vill öka takten. Det beror
förstås på hur man räknar här, men om man säger en minskning från 80% till 67%, så
är det 13% skillnad, vilket innebär att man måste göra 13% mer i studier och forskning
osv. per år.

Att dra ut på det och att syssla med undervisning har flera goda effekter,
framförs det. Att undervisa gör att man tvingas lära sig grunderna or-
dentligt, det ger andrum från avhandlingsskrivandet (men det stör för-
stås också), den något längre tiden ger mognare doktorer (men också
äldre) och doktoranderna utför mycket undervisning, något som annars
måste lösas på annat, dyrare, sätt. Vidare har vi problemet med mog-
nadsprocessen.

Det här att de ska bli klara på 4 år är bra om vi har ett system som sållar bort dem som
inte är mogna att doktorera på 4 år. För det är en mognadsprocess, det märkte jag hos
mig själv inte minst. Det tog mig 5 år och jag hade inte kunnat göra det fortare, det var
jag inte mogen för, så det är inte helt enkelt att bara trycka igenom dem.

De IMIE-doktorander som går vidare och ska gå vidare till en industriell karriär, där
tror jag att det är viktigt att vi håller tempot av flera skäl. Jag går ju ut officiellt och sä-
ger att det ska gå på 4 år, med vetskapen att det kommer det inte att göra mer än i vis-
sa fall, däremot får jag stämma i bäcken så att det inte tar mer än 5 år. Om du säger
med 20% undervisning så är det 5 år det ska ta och det är vad stiftelsen är nöjd med
och alla andra. Jag tror att om man ställer rimliga men höga krav på licavhandling, och
doktorsavhandling, så tror jag att det är möjligt att med bibehållen kvalitet göra det på
4 år. Jag tror att den traditionella forskningsprocessen har varit ineffektiv, med stora
avbrott och dåligt strukturerad. Vi har inte allvarligt kapat på kvalitetskraven, och jag
kan inte se någon skillnad på IMIE-avhandlingar och andra avhandlingar. Den ulti-
mata testen har inte kommit än för det är doktorsavhandlingarna.

De kommer inte bli klara på 4 år för det ligger undervisning och så, som gör att det blir
lite längre. Men jag tycker att man får vara öppen. Det går. Är man heltidsdoktorand
med 20% undervisning så får man lägga en studieplan efter detta. Man får lägga am-
bitionen tidigare, inte kvalitetsmässigt men på omfånget. Inklusive undervisningen
bör de kunna vara klara på 5 år, det tycker jag.
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Det kan vara bra om vi minskar kursdelen.

Det tycker jag är bra. Men det bör finnas en postdocperiod efter för de som vill stanna
här och jobba som forskare.

Det tycker jag däremot är besvärligt. Av två skäl. Doktorander gör andra saker också.
Undervisning. Men det håller lite på att bli en doktorsfabrik. Det är viktigt att känna
efter, att ägna sig åt introspektion. Inte jäkta vidare från en artikel till en annan. Det är
också så att doktorander är olika, de har olika behov att känna efter, olika behov att
sväva ut i sidospår ibland, sidospår som kan vara utomordentligt nyttiga, de är olika
för att de har olika social situation, en del är singlar som kan jobba jämt, och andra har
familj som kräver uppmärksamhet. Det är bra att ha ett mål Om det går utan störning-
ar på 4 år är det bra, men om det tar 5 år så är det lika bra.

Det är rimligt att det är 4 eller 5 med undervisning. Doktorsexamen är som en etapp,
inte något gigantisk slutmål. Det är rätt bra om man ser på andra länder, vi ska inte
skilja ut oss vilket vi gör om vi har längre utbildning.

Det är sträckbänk för handledarna främst. De första 2 åren är doktoranderna inte så
jätteproduktiva. Sedan måste de skriva 3 arbeten per år de två år som är kvar. Det be-
tyder att handledaren, beroende på hur många doktorander man har, måste ha minst
den dubbla kapaciteten. 6 arbeten per år, och där går en smärtgräns, man hinner inte
med att göra fler saker med god kvalitet. En optimal tid är 5 år. Doktoranderna känner
också en press. Tänk att du är tredjeårsdoktorand och du har inte publicerat något än. I
det gamla systemet sa vi att under det tredje året kom den första publikationen och se-
dan rullade det på. Då hade man ett år att samla ihop allting, och de ska läsa kurser
också.

Nej det tycker jag inte ska vara något absolut krav. Det är bättre att satsa på kvalitet.
man måste ju vara människa under tiden man är doktorand också.

Vi kan planera doktorandutbildningen för 4 år, men i och med att vi söker kunskap
som är ny, vi utformar nya experiment då finns det ingen garanti, och vi har tagit upp
personens liv under fyra år, då måste man kunna spela på 3 ½ till 5 år, och då ska ing-
en känna sig misslyckad över att det inte har gått på 4 år, varken doktoranden eller
handledaren.

40. Hur är rekryteringen?
Rent allmänt sett är det här ett bekymmer. Det är främst ett konjunktur-
relaterat problem, men det kan vara svårt att förstå sig på hur konjunk-
turerna fungerar. Här kommer en mycket dyster katalog:

Bitvis hård konkurrens. Den som är duktig har mycket att välja på. Linköping har
lyckats bra med forskarskolorna.

Den går upp och ner efter konjunkturerna. Just nu är det besvärligt som tusan att re-
krytera doktorander. Det beror på att arbetsmarknadsläget just nu är ganska så bra,
och att den s.k. doktorandlönetrappan ligger flera tusenlappar fel per månad. CF re-
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kommenderar en ingångslön på 20.000 per månad drygt. Doktorandlönetrappan ligger
flera tusenlappar under det. Är man i 27-årsåldern i fertilt familjeläge så har några tu-
senlappar en viss betydelse.

Den har varit svår. Det är ju med industrikonjunkturen så att den är liksom kommuni-
cerande kärl, så de här svåra krisåren -92, -93, då var det betydligt lättare, sedan
svängde det -94 på ett markant sätt. Nu har vi inte 10 -15 sökande när vi sätter upp en
annons, utan vi är glada om vi får en 3-4 stycken, varav, tyvärr, några man direkt kan
sålla bort. Vi kan verkligen inte välja och vraka.

Den är bekymmersam just nu. Jag har sökt efter doktorander nu ett helt år utan att få
fram någon.

Den är problematisk i så motto att det inte är många sökande till varje tjänst. Underla-
get, eller urvalet ger den risken att man tar in någon som inte har de bästa förutsätt-
ningarna därför att man behöver fylla tjänsten för att man gör anspråk på anslaget och
för att komma igång med forskningen som man så gärna vill. Men om personen inte
har de bästa förutsättningarna så gör man alla en björntjänst, mest doktoranden.

Den är väldigt olika, till Forum Scientum är det många sökande, till andra områden är
det ont om sökande.

Det har varit besvärligt ett tag att rekrytera. Förra året hade vi annonser ute och vi fick
sökande som jag inte ville ha, så vi tillsatte inte någon. Så fick vi utlysa det på nytt ett
tag senare. Till slut fick vi bra doktorander.

Det är där konkurrensen med industrin är hårdast, så rekryteringen är svår. Förra året
hade vi stora svårigheter, men i år har vi lyckats rekrytera folk igen. Det är nog kon-
junkturberoende, men inte alltid exakt efter ekonomisk konjunktur.

Inte ens riktade kampanjer ger alltid bra utdelning.

Det är problem. Sämre nivå på dem som kommer, och vi har inget bra rekryterings-
program. Stoppa lite information på gula sidor och stoppa i alla fack. Läser de det
överhuvudtaget? Vi skrev brev till 200 personer som hade höga betyg. Men vi fick ing-
et svar. Vi skickade brev igen och bjöd på informationskväll med macka och sådär, och
det kom 8 personer. Till slut fick vi bara en.

Jag är inte säker på att det här citatet är mer hoppingivande.

Den skulle kunna vara bättre, men just nu har vi större problem med ekonomin, nu
kan vi inte anställa någon alls. Hade vi mer pengar skulle vi som hittills kunna ta emot
dem som vi vill satsa på, men som det nu är har vi för lite pengar.

41. Hur är kontakten med grundutbildningen?
Nästan samtliga uppger att kontakten med grundutbildningen är ut-
märkt bra. I några fall kan den förbättras utan att den för den skull kan
anses vara usel.
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Bra, den är stor och den är viktig. Jag vill inte släppa den heller.

Vi har rätt nära koppling till grundutbildningen, alla som forskar här har någon och i
de flesta fall flera kurser på grundutbildningen. På det sätt är det en naturlig kontakt
med grundutbildningen.

Den har varit dålig för oss, men nu håller vi på att förbättra den, och sedan förra året
utveckla nya kursen, och vi har just beslutat att inrätta ett nytt lektorat just för att för-
bättra den kontakten.

Den är bra, men pressad. Det blir mer och mer studenter. Vi blir pressade. Nu pustar vi
ut när vi är klara med en kurs, puh, nu är jag klar.

Grundutbildningen är oftast den främsta rekryteringskällan.

Jag undervisar mycket och det är tack vare det som jag fått så bra doktorander. För mig
har det varit livsviktigt. Jag har kunnat se att den eleven vill jag ha

42. Vad tycker du om utbudet av forskarutbildningskurser?
Utbudet av kurser för doktoranderna skiljer sig åt mellan de olika äm-
nesområdena. De flesta menar dock att utbudet är bättre idag än det var
för några år sedan.

Det är ett bra utbud. Det är ett antal grundläggande kurser som alltid står sig. Sedan är
det en del kurser som ges ibland, och jag tycker att det är bra.

Det är mycket gott, det har aldrig varit bättre.

Det är extremt bra här. De 80 poängen man ska läsa räcker ju inte, det kan vara att folk
känner sig pressade av att de måste prioritera bort kurser som de tycker är intressanta.

På en del håll önskar man sig lite mer, lite bättre…

Det är väl i princip underskott, det kunde vara bättre ordnat, men det finns inte bud-
get för det så därför blir det lite slumpvis när man orkar göra en kurs. Om man får
ihop tillräckligt mycket entusiasm så att man orkar dra igång något.

De har mycket mer än de faktiskt behöver, men det är en svår fråga. Vi är inriktade
mot materialfysik, och inom tillämpad fysik eller biofysik osv., och vi har inga kurser
inom högenergi- eller partikelfysik, kosmologi etc. Men man kan inte satsa på allt nu-
förtiden. Jag tycker inte att det är någon nackdel, men vissa tycker det. Så vi är inte en
fullständig, bred, fysikinstitution, för vi har inte hela spektret. Å andra sidan är vi spe-
cialister inom vissa områden, och vi har det bästa som finns, tycker vi. Det finns både
för- och nackdelar.
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För en main stream utbildning är vi bra, däremot har vi svagheter inom vissa områden,
som visserligen blir bättre, men vi får ibland hålla på att pussla.

Om vi tar kvaliteten först så kunde den vara bättre. Vi skulle behöva ha våra bästa fö-
reläsare från grundutbildningen med den bästa pedagogiken som föreläsare också på
doktorandkurserna, men så är det inte.

Forskarskolornas existens har medfört att kursutbudet blivit bättre, både
rikare, mer genomtänkt och bättre planerat.

Jag tycker att det börjar bli bra tack vare forskarskolorna. När jag var doktorand var
det bedrövligt. Det var ett gäng entusiaster som var doktorander. Nu tycker jag att det
börjar se bra ut och nätverket av universitet och högskolor gör att det är ganska bra.

Det är ju ett litet problem eftersom vi är så små, och det är en tung bit som inte syns så
tydligt. Det hoppas jag blir bättre när vi får de här 3 nya professorerna. Sedan är det
någon kurs på Forum Scientum och någon på fysik som vi kan skicka dem till. Ibland
skickar vi dem ut till Stockholm osv.

Vid IDA finns det många kurser, men alla är inte bra. På ECSEL händer det intressanta
saker och de sätter ihop en del mycket bra kurser. De arbetar hårt på det. Jag kan jäm-
föra genom att jag har en del doktorander från IDA och en del från ECSEL och jag kan
se skillnaden.

43. Hur värderar du poäng från grundutbildningen (tagna efter grund-
utbildningsexamen)? Poäng från andra universitet?

Att ta med sig poäng från grundutbildningen går i allmänhet om de inte
ingår i grundutbildningsexamen och om de är relevanta för doktoranden
och projektet. I några fall värderas de ner och i andra fall värderas de
upp. I många fall värderas de i alla fall om.

Det man har läst extra? Jag tror inte jag har gjort det någon gång, men man skulle kan-
ske tänka sig att överväga det om frågan kommer upp. Från andra universitet. Jag ger
gärna mer poäng. Jag tycker nog att det är bra att läsa på andra ställen om man bedö-
mer vad det är värt, men det är inga problem. Från andra länder kan det vara svårare,
och i värsta fall får man anordna någon slags tenta för att få veta vad personen kan.
Det ligger i sakens natur. Jag skulle kunna tänka mig att ha lägre antal kurspoäng, men
jag anpassar mig till vad som står i våra bestämmelser.

Det är ju upp till varje fall, men jag inget principiellt emot det. Jag är förvånad att inte
doktoranderna agerar på det här på ett generellt plan. Nu för tiden har ju många po-
äng på magisternivå, men det krävs ju inte det. Om det är relevanta kurser bör man få
ta med dem.

Förutom det formella, om personen inte har stoppat in dem i sin examen då vill jag
respektera dem om kursen är relevant. Då räknar jag in dem poäng för poäng, lika för
lika. Lika för lika gäller även från andra universitet, efter att ha läst kursbeskrivningen
och viktat om det är relevant. Då kanske jag viktar ner. Ganska flexibelt. Vi kanske
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skapar våra egna regler inom det tillåtna. En del doktorander är ganska aktiva på det
här området, andra glömmer bort dessa möjligheter.

Många som kommer hit är överutbildade, och det vi gör är att de kan ta med sig ca 25
poäng. Detta på grund av att de gör om kurser som vi skulle vilja att de ska gå här. Jag
är restriktiv med poäng, men detta händer här. Från andra universitet är jag också re-
striktiv, men om jag får se kursinnehållet, en förteckning på kurslitteratur, och om jag
också vet vem som är lärare så brukar det kunna gå. Kanske vill jag ha en diskussion
med doktoranden också.

Egentligen upp till en viss andel, säg 10 poäng, det kan man ta med sig, det är rimligt.
Har du 250 poäng och tar ut en civilingenjörsexamen på 180 poäng, då borde du kunna
ta med dig 10 poäng. Inga problem att räkna poäng från andra universitet, jag kan
skicka någon dit att läsa en kurs. Även från andra länder, som examinator måste jag
titta på och diskutera innan de kan räknas in.

Jag tycker att man mycket mera systematiskt skulle jobba med ett överlapp mellan
grundutbildningen och forskarutbildningen och att magisternivå på de program som
har magisterprogram och lic skulle vara lättare kopplat. Det är svårare på civilingen-
jörsutbildning för där läser man ofta väldigt tillämpade kurser på slutet så att ofta har
man inte mer än 60 poäng i det ämne där man ska forskarutbilda sig. Min syn är att
man ska inte vara det minsta rädd för att överlappa grundutbildningen och forskarut-
bildningen, utan tvärtom jobba för att utveckla den kopplingen.

Här har vi tre sorters sätt att värdera poäng:

Sådana kurspoäng som man behöver ha för att förbättra sin basutbildning på områden
som berör det egna forskningsprojektet, de brukar vi plocka in i forskarutbildningen,
fast vi reducerar poängen lite grann, det beror lite på forskningsprofilen man har.

I stort sett är en grundutbildningspoäng lika stor som en doktorandkurspoäng.

Generellt gäller ju att en doktorandpoäng är mindre värd än en teknologpoäng i arbete
räknat. Jag tycker att en poäng i doktorandkurs ska motsvara en halv poängs arbete
egentligen, lite kontroversiellt uttryckt. 80 poängs studier får inte vara 2 års heltidsstu-
dier, det är helt absurt på en 4-årsutbildning, utan det bör vara drygt 1 års hård läs-
ning. 1 poäng är 1 veckas arbete för en normalbegåvad student, kan man se det som,
och är man då smart som vi bör vara, så ska det gå att göra på halva tiden.

En del tycker inte att man ska kunna ta med sig poäng från grundutbild-
ningen.

Jag tycker inte man ska kunna använda grundutbildningspoäng i forskarutbildningen.
Jag tycker att man börjar om i en ny utbildning. Jag tror att de biter sig i svansen lite
grann, det är ju det här med mognadsprocessen.

En intressant grej tycker jag är om man ser en doktorsutbildning som något relativt
eller som något absolut. Är det ett absolut mål, ska man ha si och så mycket kunskaper
och färdigheter, eller ska man vara så mycket över vad man var innan man började? Så
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det där har lite att göra med det här hur man ska räkna poäng. Vi har antagit dokto-
rander i tillämpad matematik som har väldigt goda mattekunskaper från t-
inriktningen, och så har vi någon doktorand från m, och då har den doktoranden från
m läst vissa av kurserna som y-arna har läst i sin grundutbildning, fast som dokto-
randkurs, och så har han fått doktorandpoäng för det och y-arna fick inte det. Det
tycker jag är lite snett egentligen, för då blir det här med doktorandutbildningen rela-
tivt, att man har si och så mycket poäng mer än man hade efter sin grundexamen. Så
ska det egentligen inte vara.

Poäng från andra universitet är det aldrig principiella problem med,
bara praktiska. Kurser har olika innehåll, och allt kanske inte kan räknas
med som relevant. Handledaren har ansvar för denna bedömning. Detta
gäller även kurser från andra universitet. Det är i allmänhet enklare att
värdera kurser från välkända och välrenommerade universitet som MIT
och Stanford.

Vi hade en person som hade läst en massa poäng vid Stanford, och det tyckte vi var så
pass välkänt, och vi känner folk där, så det gick bra.

Från andra länder är det genast vanskligare. Har man förtroende för dem så är det ok,
från MIT, Tyskland, Frankrike, men annars kan det vara svårare.

Vi har ett exempel på en doktorand som påbörjat doktorandutbildningen i USA och vi
kunde översätta det till våra förhållanden. Vi har haft en kinesisk student som i princip
hade läst alla sin poäng på annat håll, så det visar att vi är rätt så flexibla när det gäller
den sidan

Vad gäller andra länder, så har vi haft en doktorand från Rumänien så att det är inga
problem.

Det råder sammanfattningsvis en viss förvirring här, och som doktorand
måste man fundera över den bristande enhetligheten.

44. Hur skulle du vilja att forskarutbildningen såg ut? Din idealbild av
forskarutbildning och forskning.

En slående sak är hur lite man vill förändra forskarutbildningen. Det
verkar råda en rörande samstämmighet om att vi har nära en ideal situ-
ation vid LiTH.

Jag har alltid tidigare sagt att jag vill se den mer strukturerad, och vi har kommit dit
nu tycker jag. Vi har forskarskolor och individuella studieplaner och allt sådant, ja det
är en väldig skillnad mot när jag läste. Jag började –81 och då förväntades man inte ha
något projekt första året utan man skulle gå runt och känna atmosfären ungefär. Så är
det definitivt inte nu, nu får du ett projekt med en gång, så jag tycker att vi har kommit
ungefär dit som jag tycker att vi ska vara.
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Jag tycker nog att det inte är så tokigt. Möjligtvis att man skulle ha lite lägre kurskrav
än idag. En bättre stabilitet i finansieringssystemet skulle vara bra, och lite mer pengar
från fakulteten. Men den här politiken är inte lätt att hantera.

Det är en bra fråga som jag inte tänkt mycket på när man befinner sig i den löpande
verksamheten. Det är bra med en strukturerad process om man har tidskrav på sig. Jag
skulle vilja att de kom igång tidigare med eget arbete. Om man varvar det blir det mer
reflekterade kurser. Jag vill ha mer utbyte med andra högskolor. Utbyte i Sverige bor-
de utvecklas. Doktoranderna borde skaffa bättre nätverk så att de inte bara ser hur det
är här i Linköping.

Jag tycker att vi är rätt bra som vi är här! Jag har inga fantastiska förslag om hur det
ska göras bättre. Lite mer pengar underlättar. Samtidigt tycker jag det är bra att en stor
del kommer från externa anslag. Då satsar man sina egna pengar i doktoranden och då
vill man ju att det ska bli bra. Men visst vore det bättre med mera säkra pengar.

Jag vill nog framhäva IMIE som en idealbild. Jag tror på att det finns en struktur i själ-
va processen och man måste tala om det som en forskarutbildning och se det på det
sättet. Jag tror att det ska finnas vissa obligatoriska delar, men också frivilliga delar. De
flesta arbetar bäst i grupp, men inte alla, en del arbetar bäst när de jobbar individuellt.
Vi vill få in dem i aktiva forskargrupper.

Formum Scientum har något som jag är väldigt förtjust i, PPP, The Project Planning Pa-
per. /…/. Här på IFM är vi ofta apparatbundna och så vill man plocka in en doktorand
och så slår man två flugor med en smäll, man får en forskarutbildad och forskning ut-
förd inom ett visst område. Men det finns en fara med den typen av forskarutbildning.
Det sitter en jätteengagerad handledare och väntar på att mätslaven ska leverera. Först
talar man om för doktoranden att du ska mäta det här och det här och doktoranden
säger att de förstår och går ner och mäter men de har inte riktigt förstått för de har inte
ansvaret för det de mäter. Blir det fel går de upp till handledaren för det är handleda-
ren som har ansvaret och som äger problemet. Men med PPP så får doktoranden, man
tvingar doktoranden att ta över problemet, läsa bakgrundslitteratur, ansvara själv för
mätningarna, och man ser att de doktoranderna äger sina projekt på ett helt annat sätt
än andra. Det är bra.

Sedan finns det en massa andra grejer inom optimeringsläran man funderar vad det
finns för arbetsmöjligheter för doktorerna, och där skulle jag väl önska mig att svensk
industri och svenskt samhälle var mer positivt inställda till högre utbildning. För att
vissa sådana grejer är ganska skrämmande. Det kan vara en nackdel att doktorera
t.o.m. Och där alltså känns det ibland som om jag lurar våra doktorander. Jag väljer att
inte säga någonting men jag kan inte svara för att de ska få ett passande jobb när de
har doktorerat. Men själva doktorandutbildningen som den är utformad, och sedan
också det här med finansieringen tycker jag är ett problem. Jag kan förstå att folk tyck-
er att det är bra att man får söka pengar så att man sysslar med vettig forskning osv.,
men det ska inte vara ett villkor för att man kan utbilda doktorander, utbilda forskare
egentligen. Det tar för mycket tid i alla falla tycker jag. Att skaffa pengar för att kunna
bedriva den här verksamheten. Det borde inte vara så mycket.

Oj! Här finns många saker att säga. Jag vill ha viss struktur, men jag tror vi har fått för
mycket struktur här, i termer av att jag ser en gymnasiefiering av forskarutbildningen,
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och det är dåligt. Man borde minska antalet kurspoäng. Eller man borde ha en mer in-
formell kurslitteraturläsning.

Jag tycker nog att som IMIE när det fungerar som bäst, det ligger nog nära min ideal-
bild.

Inget som är väldigt radikalt annorlunda det vi har nu. Mindre tid att söka pengar och
mer frihet, kanske, men hur det praktiskt ska lösas har jag inget svar på. En god fé
ordnade med pengar och löste alla problem…

Några saker finns på önskelistan, mer pengar, mindre administration,
mer tid till egen forskning.

Jag skulle vilja ha mer resurser. Fick man det skulle man kunna ha fler, i vårt fall kan-
ske några fler handledare, framförallt mer intensiv handledning. Vi har inte råd att gå
ner i gruppstorlekar och ändå ägnar jag halva tiden åt det här, så vill man ha någon tid
då man slipper doktorander så…

Många pekar på vikten av att doktoranderna tidigt börjar med riktig
forskning.

Det är bra fråga som jag inte tänkt mycket på när man befinner sig i den löpande verk-
samheten. Det är bra med en strukturerad process om man har tidskrav på sig. Jag
skulle vilja att de kom igång tidigare med eget arbete.

Om jag får drömma så tar jag bort alla kurser de första två åren. Doktoranderna ska
fokusera på forskning, och det som doktoranderna läser ska de inte få några poäng för,
det ska ingå i deras forskning. När de hittar ett problem som de vill lösa, då kan de
läsa kurser ett år som hjälper dem att lösa problemet, men då har de redan läst massor
innan. Sedan när de kommer till fjärde året då ska de bara forska. Lic har ingen plats i
min dröm. Sista året har de en eller två kurser. Det här är min dröm, inte genomtänkt,
men i den här stilen.

Andra tycker tvärtom.

Det vore väl att man skulle ha mer tid till forskarutbildning i början av doktorandåren
än så att säga ren forskning, så att gradvis mer kurser kommer så att man kommer in i
ämnet innan man ska kasta sig in i projektet. För så är det i stor utsträckning att man
kastas in i projektet direkt. Men där har vi ett resursfinansieringsproblem och med att
vi är så pass externfinansierade som vi är. De vill se resultat utifrån också. Men det
vore bättre om man kunde närma sig ett, ska vi kalla det för gymnasiesystem, och te-
maperspektivet ligger när, med mera utbildning i början och mera forskning mot slu-
tet.
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45. Vad tänker du om de forskarskolor som under senare år etablerats
på LiTH, är de bra eller dåliga?

Några säger sig ha varit skeptiska till en början, men numera fått en mer
positiv inställning till de forskarskolor som etablerats vid LiTH. Här
finns ett problem med uppfattningen om vad som är en forskarskola.
Det finns ingen officiell definition av begreppet ’forskarskola’, och de
forskarskolor vi har vid LiTH skiljer sig åt en del. Det verkar alltså råda
en del oklarheter om vad forskarskolorna innebär, och hur de fungerar.

Jag tror egentligen att det är bra. Det är återigen nya former som är jobbigt att hantera,
men jag tror att det är bra. Dels är det bra att finansieringen kan låsas till en doktorand
så att forskarskolan tar ansvar för den studerande. Sedan tror jag det är nyttigt med lite
breddkrav så att man inte låser in sig i sitt ämne. Doktorsutbildningen var under
många år alldels för smal vilket gjorde att man fick doktorer som inte var särskilt at-
traktiva inom industrin utan var tvingade att vara kvar på samma ställe, och det är
ganska idiotiskt.

Ja, jag har ju inte skaffat mig någon insyn egentligen. Jag var nog lite skeptisk till en
början och undrade på vilket sätt de skiljer sig från en vanlig välskött institution, men
det verkar ju fungera ganska bra. I den mån finansieringen går ut över oss är jag för-
stås kritisk.

Jag tycker att det är en nödvändig form. Det positiva är att man får doktoranderna
mindre beroende av enskilda handledare, det skapar ett visst tryck på handledaren.
Han tvingas upp på arenan. Vad jag var orolig för först var att det skulle bli väldigt
slätstruken forskning, men det har varit mycket större fritt tänkande än jag befarade.
Nu kan man tycka att ramarna ligger så och så trångt, men det finns mer utrymmen än
jag trodde.

Det är väl både ock. De har blivit bättre, jag var rätt kritisk i början, men jag tycker att
de kommer igång bra. Speciellt ECSEL har stabiliserat sig och lyckats bra med finansi-
eringen. Speciellt NUTEK har stött dem, och av någon anledning har NUTEK tagit så-
dana initiativ, men NUTEK är en av de bästa finansiärerna vi haft i Sverige för teknisk
forskning. Fortfarande har de högre kompetens än stiftelserna.

Det är både bra och dåligt. Det administrativa arbetet har ju ökat, antalet kurser har
ökat. På gott och ont. En del nya doktorander blir förvirrade, men det ökar samtidigt
möjligheterna att bli en bred doktor. Risken är ju att de här statliga forskningspengar-
na delas upp på sådana här stora jätteblock som innebär jättemycket administration
och mycket merarbete istället för att ha riktade pengar till mindre projekt. Det är klart
att det är lättare för NUTEK att dela ut stora klumpsummor till forskarskolor och se-
dan utvärdera dem. Det är ingen risk med gymnasifiering, det är bara att tidskonstan-
ten och segheten i systemet drar ner farten. Man kan inte starta ett system på studs
utan man måste först hitta formen på en forskarskola som passar och sedan söka
pengar, och så tar det 5 år.
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Några säger att det kanske håller på att bli för många forskarskolor, och
att det är en trend som drabbar traditionell disciplinär forskning, som
förlorar anslag till de mer slagkraftiga forskarskolorna.

Jag tycker att mångfald är bra, men jag tycker inte att de ska vara allenarådande. Själv
skulle jag inte vilja gå en forskarskola och bara läsa kurser första året och sedan be-
stämma mig för vad jag skulle göra. Jag tycker att det är forskningsarbetet som är det
väsentliga, och då ska man in i det direkt. Däremot tror jag att det är andra som vill
jobba på det viset, och då ska de få göra det. Det här är ett nytt sätt att jobba, och då
drar de till sig nytt folk, och i och med att det är nytt så är det kanske högre kvalitet på
dem som antas, så är det. Kanske är det en del människor som aldrig annars skulle
kunna tänka sig att doktorera som gör det. Kanske är inte själva forskningsarbetet inte
lika väsentligt som själva doktorn som kommer ut. Men jag håller inte med om att det
är så, men mångfalden är bra.

Jag tror att de är bra, men jag är orolig för att de är beställningsverk från en finansiär
som har sina syften, som inte nödvändigtvis är universitetets syften. De kan komma
att binda upp resurser gökungemässigt, och jag är inte heller säker på att alla ska stö-
pas i samma form, och vi var nära ett tag att för få inomdisciplinära doktorer utbilda-
des för att kunna vidmakthålla och efter pensionsavgångar kunna ha någon som är
bäst på magnetism, inte en person som är väldigt tvär och kan olika ämnen, som kan
plaster och magnetism. Utan en som kan magnetism bra. Det behövs inte så många
varje år, men någon. De personerna dras som åsnan till höstacken till det gröna betet
som finns i forskarskolan i form av ingen undervisning, friköpt, massa trevliga sociala
saker, en massa andra saker, garanterad klockfrekvens 4 år, sedan är du doktor oavsett
vad du har gjort, fem artiklar, allting, snitslad bana, kliv på tåget. Det finns kvalitéer
hos de personerna också, vi behöver dem, men jag har varit orolig för att det har blivit
för mycket av det. Sedan har jag också oroat mig för att de här pengarna har inte ställts
till universitetets fria förfogande. De har hamnat i knät på universitet. Det är svårt att
säga nej till pengar, men det ger skevheter som jag inte tror att fakulteten har tänkt
igenom när de klubbade beslutet att ta emot pengarna. Sedan binder det upp en massa
duktiga forskare och administratörer. Det är en ganska stor stab som driver de här
forskarskolorna, titta på vilka personer det är och vad de gjorde tidigare. Vad gör de
inte idag? Det är inga nya personer som gått in på de platserna.

Vissa välkomnar den mångdisciplinära inriktningen och det tvärveten-
skapliga synsättet. En ökad bredd framhålls av många som någonting
bra, andra är oroliga för att djupet ska försvinna. På det hela taget fram-
kommer en ganska positiv inställning till forskarskolorna. En del barn-
sjukdomar måste övervinnas, men många saker är definitivt bra.

Jag är rätt positiv. Det är viss tvärvetenskap och sådär. Men man måste veta vad man
ger sig in på. Vi har flera doktorander som är kopplade till forskarskola. Vi har en
doktorand som går på NGSSC, National Graduate School for Scientific Computing, så får
han läsa ganska mycket kurser av numeriskanalyskaraktär som han absolut inte skulle
ha läst annars, och det här innebär ju att han kommer ut med en något smalare profil
inom mekanik, det gör han ju, och man ska vara medveten om vad det är, det ska stå
på diplomet att du har gått den här utbildningen, att du har den här inriktningen. Men
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han kan andra saker. Han har alltså en profil som inte hade existerat utan forskarsko-
lan, och det är positivt.

T.ex. nämner många, även i svar till andra frågor när forskarskolorna
kommer upp, att den tydligare strukturen mestadels är av godo, och att
det nya kursutbudet som uppkommit i samband med forskarskolorna
har gynnat även de ”klassiska” doktoranderna.

Men visst finns det de som är kritiska:

Jag är inte speciellt imponerad av den här idén med forskarskolor. Jag begriper inte
ens vad den är bra till om jag ska vara uppriktig. Jag förstår att man vill hitta ett systen
som s.a.s. skärper upp hela den här verksamheten, och forskarskolor är väl ett försök
att göra det. Men, jag menar att vi har väl alltid haft forskarskolor, våra universitet är
ju forskarskolor, nu skapar man ett parallellsystem, delvis frikopplade från de fysiska
universiteten där studenterna finns på olika håll. Man stöter på sådana praktiska svå-
righeter frågeställningar om hur man arrangerar gemensamma kurser, ska man bussa
studenter fram och tillbaka. Jag kan inte komma ifrån tanken att det här är en mode-
trend, jag har svårt att se hur det ska kunna bli en permanent företeelse. Ur rekryte-
ringssynpunkt är det lättare att få in doktorander om man går ut med en jättestor an-
nons till en forskarskola, och i detta svåra rekryteringsläge förefaller ju detta att funge-
ra. Men det kan ju också vara så enkelt att dessa jätteannonseringar har sugit upp de
doktorandämnen som finns, vilket gör att vi som går ut med normala små annonser
inte har så många kvar att välja på. Nu ingår vi i en forskarskola, och en av mina dok-
torander går en forskarskola, men jag har svårt att se poängerna med det hela

Det grundläggande motivet till att de överhuvudtaget kommit till, det är att man kän-
ner ett behov av att göra någonting. Närhelst det kommer en ny departementschef, en
ny minister eller något annat, så känner vederbörande att nu måste vi hitta på någon-
ting som syns. Och det är inte säkert att man har så mycket idéer om det mer än att
man vill göra en förnyelse, och många av de där forskarskolorna tror jag har kommit
till på just det sättet. Det har satts till resurser till det, att man vill förnya någonting
utan att man haft några klara idéer om vari förnyelsen egentligen ska bestå, och vad
det finns behov av att förnya. Förnyelse är bra, visst, men det är inte så att all förnyelse
alltid är bra. Man förnyar ju för att göra någonting bättre. Men då måste man ha en
klar idé om vad som kan tänkas behöva förändras. Vi har gått från någonting mer
kulturvårdande till någonting yrkesförberedande, och i den förändringen är fors-
karskolan ett led. Industrin har ett stort behov av flera personer med hög utbildning
som de kan sätta in i produktionsmaskineriet med en gång, och man har gett univer-
siteten i  uppdrag att svara mot det behovet. Man hade kunnat gå en annan väg, men
nu har man valt att gå den här vägen. För att effektivisera forskarutbildningen och ge
den samma karaktär som en yrkesutbildning så har man formulerat en forskarskola
med bestämda kursplaner, där man bryter upp den specifika mästare-gesällrelationen
som finns mellan handledare och doktorand och istället har man gjort någonting som
har en motsvarighet i civilingenjörsutbildningen där en student snarare är någonting
som ingår i ett kollektiv och hämtar kurser från ett stort antal personer. Man bryter
upp den här personliga relationen. På gott och ont. Man kommer få det lättare att hålla
4-årsregeln, man kommer att förlora den här personlighetsutvecklande delen som i de
fall där det fungerat väl har varit mycket bra. Och jag tycker att det finns risker med
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det gamla systemet också, om det är en dålig relation, då är det svårt att göra någon-
ting överhuvudtaget, då får man nog avbryta det. Visst finns det en risk, men när det
har fungerat bra så tror jag det är perfekt. Sedan har jag lite svårt för att det är genom-
gående tvärvetenskapliga aktiviteter som man vill ha och som man tycker har ett
egenvärde. Jag har lite grann svårt för det här. Här har man byggt upp en organisation
på det och det sättet och sedan så vill man att alla som finns i den här organisationen
de ska verkar över de här gränserna. Varför har man då byggt upp den organisationen
överhuvudtaget? Varför bygger man inte upp en organisation med sådana gränser att
de svarar mot de aktiviteter som man vill ska finnas där? Jag tror att några av de här
forskarskolorna har kommit till mera för att göra någonting nytt än att de har en klar
bild vad det är de ska innehålla och göra.

46. Hur påverkas doktorandens utbildningskvalitet när forsknings-
verksamhet är relaterad till grundforskning, tillämpad eller indust-
riell forskning? Hur ser eventuella skillnader ut?

Svaren på denna fråga är rätt likartade överlag. God kvalitet kan upp-
rätthållas inom all slags verksamhet. De flesta är också överens om att
det finns risker förknippade med industrisamarbete. En svag handledare
kan lätt hamna ”i klorna” på om forskning okunniga men om den egna
industriverksamheten mycket engagerade personer. Vad händer om fö-
retaget plötsligt backar ur projektet om de inte får som de vill? Då faller
projektet platt till marken. Sådana saker måste regleras i avtal, men jag
fick exempel på att inte heller det alltid har hjälpt, i den förra undersök-
ningen Doktorander om forskarutbildning. De flesta här i denna undersök-
ning är alltså överens om att kvalitet kan bibehållas i all verksamhet, och
att det är viktigt att handledaren hanterar relationen med industrin på
ett bra sätt.

Det är ju trots allt så att om du har pengar från TFR så får du göra vad du vill. Då är
det lättare än om du har pengar från något industriföretag där du hela tiden måste
diskutera med dem om vad de vill ha. Generellt sett borde kvaliteten bli bättre med
grundforskningens frihet. Om kvalitet är att du får publicera i bra tidskrifter och där-
med få viss uppmärksamhet, då är det lättare om du inte är styrd.

Det där är en väldigt viktig fråga, och jag har funderat på det, och jag ska ge ett radi-
kalt svar. Det beror på hur pass duktig forskare handledaren är, och hur pass stor
självständighet som handledaren har gentemot finansiärerna. Man kan alltid göra bra
forskning oavsett vad det kallas. Men om man är svag – och jobbar med industriforsk-
ning så blir det pannkaka för då kommer industrin att bestämma att man ska bedriva
utvecklingsarbete åt dem. Det är en risk. Ren grundforskning kan också driva iväg och
bli ganska ointressant där man håller på med något samhällsfrånvänt litet område. Det
viktigaste är nog att man har en tillräckligt stark och ansvarig person som ser till att
det blir bra forskning.

Inom min grupp har vi alla de här tre. Jag skulle inte säga att kvaliteten blir bättre eller
sämre på grund av det. En bra doktor, ja… det blir bra doktorer i alla dessa. Även om
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vi jobbar nära industrin så är det en grundläggande studie vi gör. Riskerna skulle kun-
na vara att vi inte kan publicera allt det som vi håller på med, men hittills har det inte
varit några sådana problem. Det finns detaljer i utrustning som vi inte publicerar på
grund av företagshemligheter. Fördelarna är ju att det blir lätt för doktorerna som
kommer härifrån att få jobb i industrin. Alla som disputerat här de har omedelbart fått
jobb i industrin.

Svårt att svara på. Industrirelaterad forskning kan vara farligt, och det säger jag efter-
som jag flera gånger sett hur det blivit dåligt. Det finns väldigt bra forskning som man
kan bedriva ihop med industrin, men man måste akta sig för att bli problemlösare åt
dem. Grundforskning är bra eftersom den ger stor frihet. Den garanterar kvalitet bätt-
re. Saker kan vara bra även om de inte går att använda till något lönsamt direkt.

Det är nog så att det är lättare att få en bra avhandling i grundforskning, där finns flera
förebilder. Det finns en tydligare standard, en slags garantistämpel.

Om personen är inom universitetets väggar och ska bli forskare så ska det vara grund-
forskning och tillämpad forskning. Sedan kan det vara bra om personen har insikter i
industrirelaterad forskning. Det ska inte bli sämre. Vi ska kunna se höjderna av fors-
kargärningen. Det finns risker med industrirelaterad forskning. Företaget kommer
med en person och säger varsågod ta hand om den här personen, och personen säger
att jag vill inte vara på universitetet mer än en dag i veckan, och jag vill inte träffa min
handledare för jag har inte tid för jag driver mitt eget jobb på sidan, och på det här fö-
retaget disputerar vi på 2 år. Och där har vi en gång sagt stopp och slängde ut en per-
son. Vi har också haft väldigt goda doktorander. Ett företag ville odla en påläggskalv,
men det tror jag inte den personen insett ännu, eller är för blyg att ta upp. Företaget
ville att personen skulle syssla med grundläggande frågeställningar och bli kittlad av
det och bli seriös nog att arbeta med det på företaget. Den personen har arbetat oerhört
hårt med det här och har åkt hit mycket och företaget och ledningen har ställt upp.
Alla måste träffas, familjerna måste träffas, doktorandens chef, dvs. jag, och företagets
chefer måste träffas för att stämma av alla förväntningar.

Alla verkar alltså vara överens om att såväl grund-, tillämpad som indu-
strirelaterad forskning behövs och är korsbefruktande när den är som
bäst, vad man tycker olika om är hur fördelningen ska göras. Ingen till-
lämpad forskare vill betona behovet av mer grundforskning, och ingen
grundforskare anser att det behövs mer tillämpad forskning – föga över-
raskande.

47. Ska doktoranden utbildas till entreprenör?
I princip ingen tycker att det riktigt är en naturlig uppgift för forskarut-
bildningen att utbilda doktoranden till entreprenör. Alla välkomnar ent-
reprenörer, de behövs överallt, men entreprenör är snarast någonting
som man föds till, och det är lämpligt att uppmuntra sådana egenskaper.
Obligatoriska kurser rekommenderas inte, men gärna frivilliga.
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Det vore trevligt om det passar doktoranden! Vad menar du med entreprenör? En som
startar företag? Men det är viktigt att ha sådana egenskaper om man ska bli professor.
Ganska många får en ledande funktion. En majoritet av de forskarutbildade får en le-
dande funktion, men det har jag inga statistiska belägg för, men jag tror att det är så.
Men om en sådan utbildning ska vara rekommenderat eller obligatoriskt? Det mesta
ska väl vara frivilligt. Det ska vara en viss frihet.

Doktoranden måste vara lite entreprenör tycker jag. Men de främsta entreprenörerna i
Sverige är nog inte doktorander, det handlar nog om andra saker.

Inte utav oss, det är inte vår uppgift. Det är en egenskap. Man kan fråga sig om vi ska
göra optimister eller pessimister av doktoranden, haha. Man kan säga att man kan läg-
ga väldigt mycket i entreprenörskap, t.ex. att ta egna initiativ, och det tycker jag att
man ska ha fått med sig lite sådant beteende när man kommer härifrån. Men med ent-
reprenör idag menar vi ju det här att starta bolag och hela den kommersiella delen.
Inte ska vi utbilda doktoranderna att starta egna företag. Att jag sedan tycker det är
jätteroligt med småföretag innebär inte att jag tycker att mina doktorander ska syssla
med sådant, tvärtom försöker jag skydda dem från sådan här verksamhet så länge jag
kan.

Nej, inte direkt. Det vore väl bra om vi kunde utbilda några entreprenörer, men det är
inget generellt krav. Jag är själv väldigt fascinerad av småföretagande och jobbar med
sådant, men att utbilda doktorander till entreprenörer, det känns inte rätt. De ska ut-
bildas till bra forskare. En bra forskare har skaffat sig ett internationellt nätverk och det
kan industrin inte göra, och där kan doktoranden tillföra något. Jag kan tänka mig ge
poäng för en kurs.

Vad betyder det? Ursäkta. Det är jättebra om vi har flera entreprenörer som startar små
företag, alla är överens, men det betyder ingenting. Hur ska man göra det? Jag tror att
personen föds till det. Om personen inte har förutsättningar att utveckla det är det per-
sonens problem. Vi kan ge några kurser, man kan synliggöra det men inte mer än en
vecka, en poäng.

STATUSFRÅGOR

Dessa frågor hade ett generellt problem. Det är stor skillnad mellan äm-
nesområdenas ryktbarhet och LiTH:s. Ett ämnesområde kan vara av ab-
solut världsklass, medan LiTH som sådan är relativt obekant.

48. Hur står sig LiTH vid en nationell jämförelse?
Alla säger att LiTH står sig bra vid en nationell jämförelse. Det betonas
att LiTH är olika starkt inom olika områden, men att motsvarande gäller
även för de andra tekniska högskolorna. Men konkurrensen växer och
en generationsväxling är på gång.

Jag tror väldigt bra, särskilt på den datavetenskapliga sidan, där har vi ingenting att
skämmas för. Jag vet inte så mycket om de andra institutionerna, men jag tror att de
också står sig bra. Men jag kan se en trend att vi inte längre är riktigt lika bra som vi
var tidigare. Konkurrensen växer överallt.
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Jag tycker faktiskt mycket bra inom de områden där vi är representerade. Dels inom
grundutbildningen, och styrkan med LiTH är att det kom hit ett antal med världsklass
på 70-talet som finns kvar här. Inom de nischer vi finns där är vi mycket starka. T.ex.
Lennart Ljung sätter ju standard för hela tekniska högskolan. Fram till nu har vi varit
mycket framgångsrika. Faran nu är ju förgubbningen. Generationsväxlingen är nu vår
stora utmaning.

Mycket bra. Det grundar jag på att vi placerar så många personer på betydelsefulla
poster. Vi är nog ett ganska krävande universitet.

Jag har svårt att svara för hela LiTH. T.ex. har vi en stor fysikavdelning som jag inte
vet mycket om hur de står sig. I våra ämnen telecom och bildbehandling, där är jag
övertygad om att vi står oss mycket bra.

När det  gäller kvaliteten på våra avhandlingar och doktorer så står vi väldigt högt och
det har vi fått renommé för. För institutionen i stort så har vi hög kvalitet då också tror
jag. Vi står oss väl. För högskolan som helhet tror jag det är en mer splittrad bild, men
det säger jag utan att riktigt veta något. Det finns vissa områden på tekniska områden
som är i världsklass, men jag vet inte om alla är i världsklass.

Chalmers och KTH är de vanligaste jämförelseexemplen. De som försö-
ker sig på en ranking placerar LiTH efter Chalmers och KTH, ibland
före, ibland efter Lunds tekniska högskola, och alltid före Luleå tekniska
högskola och de nya universiteten och de små högskolorna.

Hela LiTH? Alltså rent statusmässigt som helhet så är det väl ändå KTH och Chalmers
och Lund och sedan kommer Linköping och Luleå, även om vi försöker visa på att
antagningspoängen är högst i Linköping, att vi därmed är mest attraktiva. Tittar vi på
ämnesområdet har vi mest status, ja mer än Luleå, jag tror vi har bättre rykte vad gäll-
er kvalitet.

Jag tror att vi står oss bra. Jag tror skillnaderna är små. Ser vi till ämnena så är det
skillnader. Chalmers har namnet för sig, det vore mycket bättre om vi hette Berzelius-
skolan. Det finns en förfärlig massa uppslutning i Göteborg. Möjligen att Chalmers
smäller lite högre. Vi står oss väl.

Vi ligger, totalt sett, är vi snäppet efter Chalmers för vi har inte så mycket pengar. De
har en stor fördel med stiftelseformen, det gör att de kan attrahera industrin och få
betydligt mera pengar. De kan göra riktade satsningar som de själva bestämmer över,
och jag är jätteavundsjuk på dem. Vi kommer tvåa efter Chalmers, tycker jag.

Jag tror att vi står oss väldigt bra. Under de 25 år vi har hållit på har vi visat upp en
väldigt god position, och jag tror att vi håller på att förlora den. KTH och Chalmers har
genomgått en framgångsrik utveckling, speciellt KTH. Jag talar om telekommunika-
tionsområdet. Vi var väldigt unga för 25 år sedan, men det är vi tyvärr inte längre. Det
är nog tyvärr så. Vi har inte klarat av den här processen, generationsskiftet. Trots att vi
nog har varit medvetna om det. Vi har pratat om det här så länge jag kan minnas. Vi är
påväg in i samma typ av problem som Chalmers och KTH har haft. Jag tror att situa-
tionen ännu är någorlunda bra, men den är på väg att bli sämre.
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49. Hur står sig LiTH vid en internationell jämförelse?
Vad gäller de enskilda ämnesområdena står sig LiTH bra eller ganska
bra vid internationella jämförelser. Vi har inget att skämmas för. Som
helhet är LiTH tämligen okänt på den internationella arenan. LiTH hör
till de bättre, men är ändå relativt okänt. Nybakade doktorer som vistas
som post doc klarar sig alltid bra, vilket är en god indikation på att kvali-
teten är god vid LiTH. Ett bättre namn efterlyses av flera. Chalmers har
en fördel där, det egna namnet och stiftelseformen.

Bra! Vi är duktiga, det är inget snack om det. Men det är svårt att göra relevanta jämfö-
relser. Lic finns ju bara här. När våra doktorander kommer till MIT så får vi bara höra
positiva omdömen, och det är inte säkert att vi skulle få höra det om vi bara skickade
papers, vi skriver ju inte på vårt modersmål.

Det beror på vilket ämne, men det finns ämnen som står sig mycket bra. Högskolan är
nog inte så känd. Chalmers kanske har glädje av sitt namn.

Det är ingen supersuperkvalitet. Om jag talar med mina amerikanska kollegor så inser
jag att det finns många ställen som har mycket bra forskning. Visst skulle jag hellre
jobba på MIT eller Stanford, men jag trivs bra här, infrastrukturen är bra, men vi behö-
ver mer kompetent folk. Det är ett litet land, Sverige, och det är svårt att få tag på
kompetent folk. Skatterna är för höga, t.ex.

Det är ju spjutspetsarna som syns vid internationell jämförelse. Jag skäms definitivt
inte när jag är utomlands.

Inom de bästa områdena står vi väldigt starkt, men vi har ju inte det fulla sortimentet.
KTH och andra har ju det.

LiTH som högskola betraktat är väl inte så mycket att skryta om internationellt. Det är
svårt att få utlänningar att komma hit. De som kommer hit gör det pga. personliga
kontakter eller det gäller de områden som har världsrykte. Men det är enstaka avdel-
ningar eller institutioner. Vi är ju inte dåliga eller sämst, men på inget sätt bland de
som tillhör europatoppen eller världstoppen. Vad gäller mitt eget område har vi ett
ganska hyfsat rykte.

Vi har en ganska god standard, kanske inte i den absoluta toppen, men kanske bland
de bästa 40%, den övre halvan.

50. Vad tycker industrin om LiTH?
Det rapporteras inte om någon negativ bild ute i industrin. Stora delar
av industrin visar ett relativt svalt intresse. Det spelar inte någon stor
roll från vilken högskola en nybakad ingenjör kommer. Är det många på
företaget som kommer från KTH så anses KTH vara bäst. De som arbetar
mycket tillsammans med industriföretag säger att industrin har stort
förtroende för LiTH:s verksamhet.
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Bra! Jag har bara hört positiva saker. Jag hör mycket positiv.

Det har med att göra vad och vem man är. Men mycket är ju positivt. Det är inte su-
perbra. Det här behöver bli bättre även om vi har en bra start och en bra grund.

De tycker bra om oss. Ber man dem gradera högskolor får du inget svar på det. Sedan
tycker Chalmerister bäst om Chalmerister, men det beror nog på gammal vana. Vi är
bättre än de mindre högskolorna, och det kommer dröja länge innan de kommer ifatt
oss, för det tar lång tid att bygga upp en fungerande forskningsmiljö.

Tycker mycket bra om oss, kanske lite oreflekterat att Linköping är nog bra. Dels är det
IT, tekniska högskolan är ju känt för IT, men sedan kan det vara Tema som nämns, det
kan vara Hälsouniversitetet som nämns. Ni är unga, det är där det händer saker, ni gör
saker lite annorlunda.

Vi uppfattas som innovativa och nyskapande, tror jag fortfarande. Man får sådana ro-
liga exempel, jag hade en kurs i industriell projektledning, och då hade vi en medici-
nare från Lund som skulle till Stockholm, till Karolinska. I sin meritlista hade han
denna kurs i industriell projektledning, och vid anställningen var det någon sa att det
här var intressant, var har du läst det? Linköping, hade han svarat då, och så fick han
kommentaren att det är typiskt Linköping, där tar man nya tag, osv. Känns väldigt kul
att höra att det finns någon slags profet i Linköping. Tidigare var det Tema, det kom-
mer liksom nya saker. Jag tror att Linköping uppfattas i framkanten i den meningen

De riktigt stora företagen som Ericsson och ABB värderar numera en
doktorstitel, medan de mindre företagen inte gör någon skillnad på en
person med licentiatexamen och en med doktorsexamen.

Den doktorand de tog ifrån mig gav de mycket bättre lön, och han hade bara varit 2-3
år hos oss. I mina dystraste stunder uppfattar jag det ändå som om man är uppskattad.
Vi har svårt att få tag på folk, och vi har svårt att behålla dem, så… Industrin vill ha in
folk så fort som möjligt i sina organisationer. Att de går några år extra hos oss gillar de
inte. De vill ha unga och formbara människor. Möjligen kan man vara bekymrad över
att industrin inte kan skilja på lic och doktor, men det där håller på att svänga, och det
kan vi se hos Ericsson och ABB.

Det här är en svår fråga. Från IDA:s synvinkel har det alltid varit en positiv atmosfär,
vi håller på med saker som industrin är nyfiken på. När det gäller samarbete med in-
dustrin är det kanske en annan slags fråga. Det vet jag mindre om. På det hela taget
tror jag de ser positivt på oss. Men många svenska företag uppskattar inte en doktors-
examen lika mycket som de gör i USA där du genast får 10-15 tusen dollar högre lön –
på en gång. Ju mer kunskap desto bättre. Så är det inte här.

Det är andra saker än examen som avgör hur mycket som faller ner i lö-
nekuvertet, särskilt vilken chefsnivå man befinner sig på.
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Vad jag ser mer och mer är att industrin kommer till oss. Ericsson t.ex. där vi har stort
forskningssamarbete, och det tycker jag är ett tecken på att den här avogheten mot den
akademiska världen har försvunnit, så jag tror vi ligger bra till. Men det finns fortfa-
rande en uppfattning i industrin att akademisk forskning är mindre värd. Vi ser mind-
re av det vi som är tillämpade. Det finns ingen plats för skillnaden mellan lic och dok-
torer ute i industrin. Bara för att du är doktor blir du inte nödvändigtvis chef och det
är chefsnivån som sätter lönerna ute i industrin. Det är en utveckling vi kanske får se.

51. Vad har jag glömt att fråga om? Kommentarer.
De flesta tyckte att frågorna var relevanta och att de täckte det mesta.
Det fanns – som någon påpekade – utrymme att tala om ungefär allt som
tänkas kan. Många sa att det varit trevligt att tala ordentligt om dessa
frågor, och att det förmodligen finns ett behov av att göra det oftare.

Du har frågat om det mesta… Frågorna erbjöd tillfälle att diskutera det mesta jag kan
komma på. Vissa frågor var svåra.

Bra att prata om de här grejerna. Alltså ett problem med den verksamheten är ju ändå
att det är så pass personligt mellan handledare och doktorand, så man kan inte dra för
mycket liksom medelvärden och generella slutsatser och sådant, utan det handlar om
hur det funkar mellan de två personerna, det gör faktiskt det till syvende och sist. En
viktig punkt här är mellan forskning och forskarutbildning. När en handledare blan-
dar ihop det och ser doktoranden som en hjälpreda för att skaffa sig själv meriter,
forskningsmeriter, då är det lite risk, samtidigt är det positivt att det finns lite där för
det sporrar ju handledaren att få det hela till bra forskning, men det får inte för myck-
et, och doktoranden får inte bli en slav som hjälper handledaren, så det är en väldig
balansgång.

Jag tycker det var spännande att prata igenom alltihopa, att svara på dina frågor. Kan-
ske skulle man ha en sådan här frågestund varje år för att lyfta upp de här frågorna för
man kommer inte att tänka på dem själv. Man skulle diskutera handledarefrågor med
sina kollegor oftare, och även på tvärsan också. Vi har kanske inte något forum för det.
Det känns som om vi tröskat igenom det mesta, jag kan inte komma på något nu di-
rekt.

Jag tycker man ska vara väldigt rädd om doktorand-handledarrelationen. Den är väl-
digt ömtålig, och när man håller på med forskarskolor och ändrar på organisations-
former och sådant så ska man vara väldigt försiktig. Denna relation är unik, den liknar
den gamla mästare-gesällrelationen, den är både personlig, social och professionell.
Den är inte bara ömtålig, den är ganska stabil och tålig i själva verket, men man får
ändå fundera på när man ska göra detta i forskarlag och så, så är det ändå den person-
liga relationen det hänger på. Men man får inte skada denna ömtåliga relation.

En del klagomål kunde höras.

Jag har ju inte gått någon undervisning eller kurs så jag har inte reflekterat på de här
processerna. Man sliter för att få in doktorander och sedan för att få dem genom sy-
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stemet. Vi har större volym än vi har anslag. Men ibland känns det som om man inte
gör någonting annat än söker pengar.

All denna administration som stjäl tid för oss, detta borde göras enklare. På ameri-
kanska universitet kan man ägna sig väsentligt mycket mer åt forskning. Och så
springer vi omkring som skållade råttor för att tillfredsställa alla administrativa krav.
Den här ekonomiadministrationen är betungande, för att inte tala om kursadministra-
tion som jag är så fruktansvärt trött på. Lokalbokningar och inrapportering. Jag kan
jämföra hur det fungerar på PA-programmet och hur det fungerar på civilingenjörsut-
bildningarna. PA-programmet har jag kursansvar för. Vi träffas här, jag pratar med en
doktorand som tar hand om labbar, och det går för mig åt en timme och så har jag fixat
all administration. Men de här andra kurserna det tar dagar att gå igenom alla de här
systemen.

Det som vi uppenbarligen glömde att fråga om var hur handledarna
själva har det, hur de uppfattar sin arbetssituation som helhet. Det kan-
ske är typiskt att alla tycker det är naturligt att ställa krav på handledar-
na, och ingen frågar sig hur de egentligen har det.

Möjligen om du ville fråga om hur jag och andra upplever det i vår roll här som pro-
fessorer. Hur är det här jobbet egentligen? Det här jobbet kan vara ganska slitig ibland
även om det kan vara roligt. Det är en splittring med anslagsgivare och pengar hit och
dit, man blir stressad. Det är många krav från många håll, och ibland känner man att
man måste göra en massa saker. Det kan bli för mycket av måsten. Det kanske försvin-
ner det där som var intressant i grunden, och då tappar man sugen. Det gäller att hitta
en balans där, men det är inte lätt.

Svårigheterna i handledarrollen är kanske svårare än vi diskuterat här. Förmågan att
hantera människor som tvivlar på sig själv. Om man räcker till. Man våndas över det
ansvar man ändå har i den här processen. Det är en viktig del av doktorandernas liv
och det är en viktig del man investerar i en forskarutbildning, det gäller ju att ha rätt
förväntningar på vägen. Det vore kanske bra med något nätverk, ett sammanhang där
en handledare kan grubbla på hur ska jag göra nu med den här doktoranden. Men nå-
gonting sådant kan man inte administrera fram utan det måste växa fram. Man kan ju
inte säga till doktoranden att det här klarar jag inte av och det kan man inte säga till
sina kollegor heller. Man skulle önska att man kunde känna sig mer säker och mera
trygg.

Om handledaren får problem, vad finns det för möjligheter? Om handledaren går ige-
nom en skilsmässa, det kan påverka en hel del. Var finns stöd och hjälp? Kan man få
hjälp av doktoranderna? Är det rimligt att man blandar in dem i sitt privatliv? Vad
tänker olika handledare om det här? Vi har pratat om handledaren som en person som
är en superperson.

Vad som förvånar mig att du inte frågar om handledarnas karriärmöjligheter, hur vi
har det, hur vi mår, hur vi trivs med vår organisation, vad vi har för önskemål. Särskilt
med tanke på den nya tjänsteordningen. Det kan finnas okända plikter om man söker
en ny professur? Hur ser universitetet på detta? Är det en belastning? Det är en sy-
stemaspekt här som inte känns riktigt bra.
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Några teman för reflektion

En sak framstår väldigt klart, nämligen att en handledare har många olika
roller att fylla. Ordet ”handledare” ger en väldigt bra bild; att man leder
någon vid handen, någon som inte kan klara sig själv riktigt. Flera andra
roller nämns, papparollen, dörröppnaren, fixaren, kollegan, mästaren,
chefen, mentorn, bollplanket, etc. Bilden av handledaren är ofta någon-
ting som liknar en egen företagare, en person som inom vissa givna ra-
mar väldigt fritt kan forma sin egen verksamhet. Friheten är väldigt stor,
och den värnas starkt! Men det verkar också som om friheten har ett
pris.

GENUSASPEKTERNA

Genusaspekterna är oerhört viktiga, och könsfördelningen är ojämn, så
här finns ett problem. Det är, som vi såg inledningsvis, färre kvinnor
som antagits som oavlönade docenter vid LiTH än det är personer med
utländsk bakgrund. Visserligen är forskningen internationell till sin ka-
raktär, vilket avspeglas i statistiken, men antalet kvinnor är ca hälften i
hela världen, och det borde de vara bland oavlönade docenter också. Det
finns flera sorters svårigheter här. Ett uppenbart problem rör rekryte-
ringen till tekniska högskolan. Det är svårt att få tjejer att söka sig till de
tekniska områdena, och frågan är om det inte är en sak som grundläggs
mycket tidigt, innan man kommer till valet av universitets- eller hög-
skolestudier. Alltså mer en politisk fråga. Ett annat problem rör antag-
ningen till doktorand. Flera personer har i intervjuerna nämnt att kvin-
nor i just det skedet i livet funderar mer på familjebildningen än på att
gå vidare som doktorand. Doktorandåren sammanfaller vanligtvis med
de mest fertila åren, och det är svårt att hinna med allting som man vill
här i livet – och att man i ett sådant skede måste prioritera. Detta borde
naturligtvis även gälla för män, men här gäller uppenbarligen olika upp-
fattningar. Någon, en kvinna, säger här att män tenderar att betrakta
doktorerandet som ett ”jobb” medan kvinnor tenderar att betrakta dok-
torerandet som ”studier”, och att det kan förklara en del av skillnaden.
Många säger dock att antalet kvinnor som fortsätter med forskarstudier
ändå ganska väl motsvarar andelen kvinnor på grundutbildningsnivån.
Väl antagen som doktorand, det framhåller många av handledarna, är
det sällan stora problem med att vara mamma- eller pappaledig en peri-
od. Ekonomiskt brukar det fungera väl, och även i andra sammanhang
finns både förståelse för de olägenheter som detta kan medföra, och be-
redskap för att vidta lämpliga åtgärder för att underlätta en periods
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frånvaro och en lämplig återkomst till verksamheten när ledigheten är
slut. Sett ur ett internationellt perspektiv är förhållandena jämförelsevis
mycket goda i Sverige. Ett tredje problem rör befordran. Här är det svåra-
re att identifiera svårigheterna eftersom statistiken är så liten. Vi känner
till, från det medicinska området, att det finns betydande svårigheter för
disputerade kvinnor att få forskningsmedelsanslag.8 Om liknande för-
hållanden råder inom de tekniska områdena är dock okänt.  Ingen av de
intervjuade ger dock uttryck för att ett sådant förhållande skulle råda,
men det är förstås ett problem fortfarande värt att beakta. Finns det ett
motstånd mot kvinnor inom LiTH? Jag kan inte se det. Mitt intryck är att
man, och det verkar inte bara vara en läpparnas bekännelse, verkligen
bemödar sig om att få fram kvinnor. Däremot, ett fjärde problem, verkar
det finnas en slags irritation över det s.k. genusperspektivet. Många be-
tonar, ofta off the record, att man snarare vill se jämlikhet mellan könen än
jämställdhet. Man ska befordras på sina vetenskapliga och pedagogiska
meriter och ingenting annat. Det är lite oroande att så många väljer att
inte tala högt om dessa saker!

VEM BRYR SIG OM HANDLEDARNA?
Denna mycket viktiga fråga dök upp gång efter annan under intervjuer-
na. Referensgruppen har tagit detta på största allvar och har frågat sig
om det är en slags supermänniskor som anses skola arbeta vid LiTH, el-
ler om det är mer eller mindre vanliga människor med vanliga männi-
skors problem och behov. Ett ämne som snart dök upp i diskussionerna
var förhållandet mellan frihet och struktur. Den jämförelsevis mycket
omfattande frihet som docenter och professorer har, sett såsom yrkes-
kategori, medför naturligtvis vissa olägenheter i termer av bristande
struktur. Men man kan naturligtvis inte stanna vid ett sådant konstate-
rande. LiTH:s framgång är helt och hållet beroende av att handledarna
som grupp sett kan verka i en stimulerande och kreativ miljö, en miljö
som samtidigt är både spännande och trygg. Det är en av denna under-
söknings främsta uppgifter att verka för att en sådan miljö kan bibehål-
las.

FRAMTIDSTRON

Många uttrycker en viss oro inför allt större konkurrens från andra uni-
versitet och högskolor. LiTH var en gång en ung aktör på den veten-
skapliga arenan, en pigg uppstickare. Den bilden håller på att blekna
                                          
8 Se Wennerås, Christine and Vold, Agnes, ”Nepotism and sexism i peer-review”, Nature, 387, May
1997, pp 341-343.
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bort. En generationsväxling är förestående, och rekryteringsläget är be-
kymmersamt inom flera områden. Det är också svårt att behålla kompe-
tens när det är gott om fina anbud från annat håll. Men, på det hela taget
råder optimism. LiTH har växt sig stor och stark i hård konkurrens,
LiTH har alltid varit framgångsrikt när det gäller att få externa anslag,
LiTH har lyckats utbilda forskare av högsta internationella kvalitet och
dessa har placerat sig på attraktiva poster runt om i den vetenskapliga
och industriella världen. T.ex. har en rad rektorer vid landets tekniska
högskolor sin bakgrund vid just LiTH.

ATT SÖKA PENGAR

Många klagar över det ökande beroendet av externa finansiärer, och den
tid det tar att söka pengar, och numera även rapportera hur pengarna
har förbrukats. Till stor del är den tid som går åt att söka pengar inte
vetenskapligt produktiv. En större andel fakultetsanslag skulle välkom-
nas.

ARBETSBÖRDAN

Bland handledarna finns det många som arbetar upp till 60 timmar per
vecka, ja en del ännu mer. Men det är ingen som klagar över arbetsbör-
dan. Visserligen avgör man som professor i hög utsträckning själv vad
man ska fylla sin dag med, men det är ändå så att kurs-, personal-, och
handledaransvar är något man förväntas ta, och det är ändå inte allting
som en professor förväntas göra. Många arbetsuppgifter är självpåtagna,
och skälen till det är till stor del prestige (någonting som ingen talade
om) och en strävan att hävda sig i den akademiska världen. Framgång
kostar tid och hårt arbete, det är otvetydigt så. En fråga är: hur förenligt
det är att arbeta 60 timmar per vecka och samtidigt uppfostra barn?

Utredningsmannens och referensgruppens kommentarer

UTREDNINGSMANNEN

Handledarna vid LiTH är en grupp människor som kännetecknas av en
utvecklad språklig sensitivitet. Jag kunde skönja en viss… ja, avoghet mot
annorlunda uttryckssätt. Jag tror inte att det är åldersrelaterat, snarare
tvärtom. Noga taget är det de mest monodisciplinärt inriktade personer-
na som har svårast att ta till sig andra uttryckssätt. Nu talar jag inte om
stora eller avgörande skillnader, utan om skiftningar i stämningsläget, i
attityder. En del menar att den egna verksamheten är den som är
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”riktig” vetenskap. Inte så att någon sa detta rent ut, men det framkom-
mer ändå mellan raderna. Andra är mer vidsynta och betonar att mång-
fald är bra. Att bli granskad utifrån kan naturligtvis upplevas som en
obehaglig sak. De som arbetar med forskarskolorna verkade generellt
sett ha lättare att gå utanför det egna specialgebitet, och det är kanske
inte så konstigt. Det kan ta 5 år att lära sig förstå en annan disciplins
språk som en person uttryckte det. De ingående disciplinerna var i det
här fallet kemi och fysik.

Satsningen på tvärvetenskap och på forskarskolorna som LiTH har
gjort skapar en större förståelse för andra discipliner, och jag tror att det
gynnar själva det vetenskapliga problemformulerandet. Samtidigt är det
viktigt att komma ihåg att de enskilda disciplinernas existens är en för-
utsättning för tvärvetenskap. Kompetens i ”ren” matematik och fysik är
saker som måste finnas på en teknisk högskola.

En sak som gäller för samtliga intervjuade är att man är beredd att sat-
sa både mycket tid och stort engagemang i sitt arbete, ett engagemang
som jag tror betalas med mycket stora pengar i industrin. Jag tror att det
först och främst är en fråga om hängivenhet. Ämnet fascinerar, och att
handleda nyfikna och hårt arbetande doktorander och se dem utvecklas
till kollegor innebär för de flesta en mycket stor tillfredsställelse. Natur-
ligtvis finns det ett stort mått av prestige bakom det egna hårda arbetet,
även om just ingen var villig att ta upp den frågan. Som det nu är för-
svinner för mycket dyrbar tid på dåliga och obeständiga administrativa
rutiner, fokuseringen försvinner av uppsplittrade och sönderhackade
dagar. Att söka pengar tar mycket tid och kraft, och frågan är om inte för
mycket tid går åt till den saken. Flera av handledarna bedriver väldigt
liten egen forskning. Det är inte bara en prioriteringsfråga.

Generationsväxlingen var en sak som flera tog upp, och där uttrycktes
en hel del oro inför framtiden. Det handlar om att attrahera spetskom-
petens, men det är förstås väldigt dyrt, särskilt i industriellt heta områ-
den som IT och telekommunikation.

REFERENSGRUPPEN

Under arbetets gång har referensgruppen och utredningsmannen sam-
manträtt 6 gånger och har dessutom haft fortlöpande kontakt via e-mail.
Detta innebär att referensgruppen hela tiden varit informerad om hur
studien framskridit och referensgruppen har aktivt deltagit i att lösa de
smärre problem som uppstått. Detta innebär också att referensgruppen
har en grundläggande kännedom om det material som ligger till grund
för rapporten. Här vill referensgruppen särskilt fästa uppmärksamheten
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vid några viktiga frågeställningar som aktualiseras av undersökningen
och i rapporten.

Hårt arbetande och hängivna
Referensgruppens första reflektion är att det arbetas väldigt mycket på
Linköpings universitet. Förmodligen är det få arbetsplatser som kan
mäta sig med universitetet när det gäller mängden arbete och energi som
läggs ner. Handledarna drivs av nyfikenhet och verksamheten bygger på
och präglas av ett stort engagemang. Detta är ingen överraskning, men
referensgruppen noterar ändå med tillfredsställelse att det förhåller sig
just så!

Är det självklart att handledaren ensam ansvarar för doktoranden?
Referensgruppen noterar att i intervjusvaren framställs det genomgåen-
de som självklart att det är handledaren som har doktorander, och att det
är handledaren som i stort sett ensam bör ha ansvaret för för doktoran-
den. Tanken att det skulle kunna vara på ett annat sätt värjer sig handle-
darna helt klart emot. När det fungerar bra – och referensgruppen har
ingen annan uppfattning än att det i de allra flesta fall fungerar bra, eller
mycket bra – så har doktorand-handledarrelationen visat sig ha många
fördelar. Modellen är beprövad och den är utmärkande för högre studier
världen över. Referensgruppen är dock av den uppfattningen att det i
många fall kan vara bättre med en tydligare strukturerad relation, och en
fördelning av ansvar för doktoranden på fler personer. En sådan modell
behöver inte inkräkta på den väl fungerande doktorand-
handledarrelationen, men de besvärliga situationer som kan förekomma
kan bättre fångas upp och hanteras på ett mindre prestigeladdat och
mindre godtyckligt sätt. I den förra undersökningen där doktoranderna
intervjuades framkommer just önskemålet att doktoranderna upplever
det besvärligt att vara så utelämnade åt enskilda handledare, och det
konstateras också att de allra flesta problem rör just handledar-
doktorandrelationen. Det är också klart, vilket kommenteras nedan, att
det i en situation där handledaren ensam har ansvaret uppstår ett visst
godtycke i definitionen av forskarutbildningsuppgiften och utbild-
ningsmålen.

Vad är en bra doktor?
Det verkar råda en rad olika uppfattningar om vad en bra doktor är för
något. Det är referensgruppens uppfattning att frågan ”vad är en bra
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doktor?” bör genomlysas bättre, och att en mer enhetlig uppfattning
vore önskvärd.

Forskarutbildningens syfte
Det framkommer i rapporten att handledarna känner ett mycket stort
ansvar för forskningen och forskningens resultat. När man talar om
kvalitet, t.ex., så handlar det om kvaliteten på forskningen snarare än
kvalitet på forskarutbildningen. Referensgruppen efterlyser här ett större
ansvarskännande för forskarutbildningen. Att handleda en doktorand
fram till examen kan vara en lika komplicerad och raffinerad process
som att producera vätgas ur avfall, att lotsa en oljetanker i skärgården,
att få plast att lysa. I takt med de ökade krav som ställs på utbildningens
tidseffektivitet bör både utbildningsmål och ansvarsfördelning vara bätt-
re definierade och genomsyra verksamheten.

Genomströmningen
Ett allmänt önskemål är att bredda rekryteringen, men det kan föra pro-
blem med sig. Ett sådant problem som aktualiseras här är om det är rim-
ligt och möjligt att alla antagna doktorander också bör avlägga doktors-
examen. Referensgruppen vill här trycka på tre frågor, och dessa rör an-
tagningsförfarandet, licexamen och kvaliteten på dem som går ut med
doktorsexamen.

Vid antagningen har ofta handledaren eller en grupp av handledare
redan under grundutbildningen identifierat lämpliga doktorander, och
när rekryteringen lyckas så är det en person vars kvaliteter och möjlig-
heter är kända. Breddas rekryteringen är det risk för att den goda per-
sonkännedomen minskar. En fråga som inställer sig då är om alla kan
genomgå forskarutbildningen? Kan man tänka sig att en viss procent
hoppar av studierna i ett tidigt skede, eller är det möjligt att upprätthålla
en nollvision avseende avhopp?

Licexamen är i vissa fall en slags (nöd-) utgång där doktoranden kan
avsluta med en examen, men i andra fall betraktas licexamen som helt
och hållet något gott i sig. Det finns anledning att fundera över de skill-
nader i attityd som finns vad gäller licexamen.

När det gäller de doktorander som av olika skäl inte bör gå färdigt
forskarutbildningen så är problemet mer delikat. En ensam handledare
kan ha svårare att övertyga en doktorand om lämpligheten att avbryta
studierna än en handledargrupp i en forskarskola har. I just detta fall vill
referensgruppen framhålla de fördelar som en forskarskola medför.
Godtyckligheten i enskilda fall minskar, och besvärliga beslut blir lättare
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att fatta både för handledare och doktorand. Prestigeförlusterna minskar
för alla parter.

Tackar de kvinnliga doktoranderna nej till doktorandstudier oftare än
män?

Det verkar generellt, i intervjumaterialet, inte vara uppfattningen att
kvinnor tackar nej till doktorandstudier oftare än män, även om de citat
som lyfts fram i fråga 34 i rapporten tar upp några sådana fall där den
uppfattningen föreligger. Referensgruppen vill här påpeka att även om
det inom t.ex.  IMIE verkar vara så att fler kvinnor än män avböjer att
antas som doktorander så är erfarenheterna från Forum Scientum sna-
rast de motsatta. Vad dessa skillnader kan bero på är vanskligt att uttala
sig om. Kanske borde denna fråga studeras närmare vid lämpligt tillfäl-
le. De frågor som referensgruppen ställer sig är för det första om det
verkligen är så att kvinnor tackar nej till doktorandstudier, eller om det
bara är en allmän föreställning, och för det andra om det verkligen finns
skillnader, vad kan de i så fall bero på? Kan de ha med antagningsförfa-
randet att göra? Kan de bero på uppläggningen av forskarutbildningen?
Kan det bero på längden på forskarutbildningen?

Slutord från utredningsmannen

Jag vill särskilt tacka alla de 32 handledare som jag intervjuat. Intervju-
erna har varit en fantastisk källa till insikt och inspiration för mig som
utredare. Jag vill också tacka referensgruppens medlemmar som stött
och blött dessa frågor med mig under ett och ett halvt års tid nu.
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Här följer en förteckning över dem som har intervjuats. De står i den
ordning intervjuerna genomfördes:

Dan Loyd, prof. IKP
Helén Anderson, doc. EKI
Helen Dannetun, doc. IFM
Lars Inge Hedberg, prof. MAI
Per-Olov Lindberg, prof.  MAI
Karin Wårdell, doc, IMT
Torkel Glad, prof. ISY
Sture Hägglund, prof. IDA
Rolf Riklund, doc. IFM
Birger Rapp, prof. IDA
Christian Berggren, prof. EKI
Kaj Holmberg, doc. MAI
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Torsten Ericsson, prof. IKP
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Karl-Olof Olsson, prof. IKP
Mariam Kamkar, prof. IDA
Lars Hultman, prof. IFM
Peter Fritzson, prof. IDA
Thomas Ericson, prof. ISY
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Patrick Doherty, doc. IDA
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Jörgen Eklund, prof. IKP
Pentti Tengvall, doc. IFM
Uno Carlsson, doc. IFM
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Förkortningar, akronymer, ordförklaringar

CMTO Centrum för studier av människa, teknik och organisation
ECSEL Excellence Center in Computer Science and Systems Engineering
in Linköping (Forskarskola)
EKI Ekonomiska institutionen
ENDREA The Swedish Engeneering Design Research and Education
Agenda (Forskarskola)
FoFu Forsknings- och forskarutbildningsnämnden
FORUM SCIENTUM (Forskarskola)
IDA Institutionen för datavetenskap
IFM Institutionen för fysik och mätteknik
IKP Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik
IMIE International Graduate School of Management and Industrial Eng-
eneering (Forskarskola)
IMT Institutionen för medicinsk teknik
ISY Institutionen för systemteknik
KTH Kungliga Tekniska Högskolan
LiTH Linköpings tekniska högskola
MAI Matematiska institutionen
NGSSC National Graduate School for Scientific Computing (Fors-
karskola)
NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket
S-SENCE Swedish Sensor Centre
Tema Institutionen för Tema (Forskarskola)
TFK Tekniska fakultetskansliet
WITAS Wallenberglaboratoriet för Informationsteknologi och Autono-
ma System
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