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Sammanfattning av rapporten

Denna rapport bygger på analys av resultaten från 40 enkätsvar och 40
genomförda intervjuer med 30 doktorander och 10 nydisputerade från
LiTH. Rapporten bör ses som ett led i en ständigt pågående uppföljning
och utveckling av forskarutbildningen vid LiTH. Undersökningen som
ligger till grund för rapporten utfördes våren 1998.

Ett genomgående intryck är att forskarutbildningen som helhet vid
LiTH anses hålla en jämn och hög kvalitet, att den kunskapsmässiga,
den materiella och den administrativa standarden håller samma jämna
och höga kvalitet, och detta gäller såväl vid nationella som internatio-
nella jämförelser. Det mesta vad gäller handledarkvalitet, arbets- och
forskningsklimat, utbildningens uppläggning och struktur anses vara
bra eller mycket bra. Det råder stor optimism bland såväl nydisputerade
som doktorander vad avser framtidsutsikter, och karriärmöjligheterna
uppfattas som mycket goda. Trots att helhetsintrycket rapporteras vara
mycket gott finns det några saker som påkallar uppmärksamhet, i stort
och smått. Handledningsfrågor, t.ex., hör till de områden som anses böra
uppmärksammas.

Å ena sidan – forskarutbildningen vid LiTH är en tuff och krävande
utbildning som kräver extraordinära insatser från doktoranden, och det
är därför varken förvånande eller orimligt att några slutar utan att ha
uppnått examensmålet. Å andra sidan – det förekommer att enstaka
doktorander lämnar forskarutbildningen »i onödan». Doktorander som
lämnar utbildningen i onödan är sådana som har såväl de intellektuella
förutsättningarna som den uthållighet som krävs för att framgångsrikt
genomföra en lyckad forskarutbildning, men som av olika skäl väljer att
sluta i förtid. Det finns således anledning att titta närmare på den grup-
pen, att lyssna på vad de har att säga. Rapporten tar upp såväl starka
som svaga sidor av forskarutbildningen, och utmynnar i några förslag
till åtgärder att förbättra utbildningen.
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1 Inledning

1.1 SYFTET MED OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDERSÖKNINGEN

Den tekniska högskolan vid Linköpings universitet, LiTH, har tre gånger
tidigare låtit genomföra enkätstudier för att erhålla kunskap om hur
doktorandsituationen som sådan är och för att få ett instrument för att
utvärdera och förbättra verksamheten. Undersökningar av det här slaget
utförs av alla högskolor och universitet med jämna mellanrum. Det som
initierade undersökningen vid LiTH denna gång var framförallt de sig-
naler som kommit från regeringen att forskarutbildningen tar för lång
tid och bör effektiviseras och förkortas. Nya regler gäller från och med
april 1998. I januari utsågs jag till utredningsman med uppgift att
genomföra en enkätstudie och en intervjustudie med 30 doktorander och
10 relativt nydisputerade vid den tekniska fakulteten här i Linköping.

Vissa kriterier för undersökningen fastställdes av en referensgrupp
bestående av Per Ask, professor vid IMT, Per-Olof Brehmer, doktorand
vid EKI, Lars-Gunnar Ekedahl, professor vid IFM och Nahid Shahmehri,
professor vid IDA. Ytterligare två personer som är knutna till referens-
gruppen är Lars Alm, avd. direktör vid TFK och Per Dannetun, kansli-
chef vid TFK.

Kriterierna för undersökningen ser ut så här: 40 personer skall inter-
vjuas, varken mer eller mindre. Dessa 40 skall sedan sönderfalla i tre
grupper: 15 s.k. klassiska doktorander, 10 forskarskoledoktorander och 5
industridoktorander. De disputerade skall utgöras av två grupper: 5 som
är kvar vid universitetet och 5 som gått ut till industri och näringsliv, etc.
Doktoranderna skall vara antagna senast 1996 och ha en aktivitetsgrad
överstigande 40%. De disputerade skall ha disputerat för ett år sedan
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men inte för längre än två år sedan. De ska alltså ha en viss distans till
forskarutbildningen men inte ha hunnit glömma hur det var. Av sam-
manlagt 40 informanter skall ca 40% vara kvinnor, dvs. 15 i denna un-
dersökning, vilket ger en representativ övervikt av kvinnor, och detta
eftersom »kvinnliga» frågor tillmäts särskilt stort intresse. Alla 40 enkä-
ter är insamlade och svaren är inlagda i statistikprogrammet SPSS. Jag
har inte gjort några avancerade körningar på materialet, och det verkar
inte heller vara någon idé med ett så pass litet material. Den stora po-
ängen är att se om gruppen avviker från tidigare enkätstudier. Alla 40
intervjuer genomfördes.

1.2 HUR UNDERSÖKNINGEN GICK TILL

Det första jag gjorde var att läsa in mig på området, och jag läste då någ-
ra rapporter som handlar om doktorandmiljöer. Dit hör Doktorshatten av
Lena och Tomas Gerholm, Forskarutbildningen vid LiTH, en enkätunder-
sökning gjord vid Linköpings universitet 1988, Mona Gafvelins Vad anser
doktoranderna om sin handledning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten?,
Jitka Lindéns och Maria Fitgers, Kvinnliga och manliga forskarstuderande
ser på sin handledning, Mats Molins och Marianne Åsells Att leva eller fors-
ka eller att leva och forska en rapport från Universitetshälsan vid Umeå
universitet 1995, Jan Trosts, Kvalitativa intervjuer, och förstås Lillemor
Wallgrens färska studie här vid universitetet Forskarutbildningens två are-
nor från 1997.

Tillsammans med referensgruppen diskuterade jag vilken typ av upp-
gifter som var intressant att få fram. Två enkäter, en till doktoranderna
och en till de disputerade, framställdes med de tidigare enkäterna som
förebild. Vissa frågor fick utgå eftersom de ansågs omoderna, och en del
nya frågor tillkom, men i stora drag behölls den tidigare utformningen.
Jag gjorde ett förslag till en frågeguide inför intervjuerna och detta för-
slag diskuterades och modifierades tillsammans med referensgruppen.

Allteftersom jag har intervjuat har jag lärt mig mer och mer om hur
det är att leva som doktorand vid LiTH. Mina följdfrågor har blivit bättre
och bättre. Mot slutet kunde jag säga saker som: »Ja, ABB är ju rätt svår-
flörtade», »institutionens vårutflykt», »fredagsmöten», »kvinnliga nät-
verk» eller »partdiffar» vid ungefärligen rätt tillfälle; dvs. saker som
öppnar upp och skapar samhörighet och som gör att diskussionen un-
derlättas. Jag har blivit känslig för vissa typer av understatements som in-
dikerar att inte allt står rätt till, och jag har förstått att vissa typer av pro-
blem spiller över på andra områden. T.ex. att bristen på beröm och
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uppmärksamhet från handledaren kan göra att det knakar i relationen
hemma och liknande i en mängd olika variationer.

1.2.1 Enkäterna
Under de tidigare undersökningarna hade enkäter utgått, och de enkäter
som skickades ut denna gång var baserade på de tidigare versionerna.
Enkäterna med svar finns som helhet i slutet av denna rapport, och där
kommenterar jag hur jag sammanställt svaren. Ett av de viktigaste syfte-
na med enkäterna var att se hur denna grupps informanter svar förhåller
sig till de tidigare undersökningarna.

Det var inga problem att få in enkäterna, vid endast ett par tillfällen
skickade jag ut påminnelser och då kom de genast.

1.2.2 Intervjuerna
Mina intervjuer har tillgått så att jag avtalat tid med informanten per te-
lefon, och föreslagit denne att vi kan genomföra intervjun i dennes eller i
mitt tjänsterum, eller att vi kan sitta i något för tillfället ledigt seminarie-
rum, eller liknande vid företagen. Några har föredragit att jag kommit
till dem, vilket inneburit minst besvär för dem, andra har föredragit att
sitta hos mig. Valet av intervjuplats har präglats av stor flexibilitet från
såväl informanternas som min sida, och jag har inte kunnat märka några
skillnader i intervjuerna som kan relateras till valet av lokal. Jag har
märkt med mig själv att jag talar tyst med sådana som är tystlåtna och
bullrigt med sådana som talar högt och tydligt. Under alla utom några få
intervjuer har jag känt mig befinna mig på ett kollegialt plan med infor-
manten. Vid en av de första intervjuerna lämnade jag, som jag uppfatta-
de det, en ledsen och uppriven doktorand ensam i sitt rum. Det kändes
inte bra. Då fattade jag beslutet att alltid efteråt sondera om det finns be-
hov av »debriefing» efter intervjun. Det var ett bra beslut på flera sätt.
Flera gånger har mycket intressant information framkommit först efter
den egentliga intervjuns genomförande. Med några av doktoranderna
har jag avtalat tid för ytterligare möten, och då har vi typiskt ätit lunch
tillsammans. Någon gång för att vi »funnit varandra» och några gånger
för att jag uppfattat att personen inte mått riktigt bra. Vid dessa tillfällen
har det visat sig att jag inte alltid riktigt förstått de problem som jag trott
mig ana. Att vara doktorand är inte alltid helt lätt, och ofta betyder dags-
formen en hel del.

1.2.3 Utredaren
Jag har förändrats under resans gång. För mig har detta arbete lett till en
djupare förståelse för doktorandens problem, vilket överraskar en smula
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eftersom jag ju nyligen själv var doktorand vid en forskarskola: tema
Hälsa och samhälle. (Jag är f.ö. mycket nöjd med min forskarskola.) Kan-
ske trodde jag att jag visste allt. Vidare har jag fått en del fördomar be-
kräftade, och andra reviderade. Jag hade t.ex. tidigare en fördom att
doktoranderna på LiTH är väldigt lika. Denna fördom har på ett sätt för-
stärkts. Men, de är lika på ett förbaskat trevligt sätt! Är det Tolstoj eller
Dostojevskij som säger att de goda är lika varandra medan de onda all-
tid skiljer sig åt?

1.3 RAPPORTENS UPPLÄGGNING

Efter denna inledning, som också innehåller en kortfattad sammanfatt-
ning går jag igenom intervjufrågorna en efter en och sammanfattar de
viktigaste synpunkterna som framkommit under intervjuerna. När det är
relevant redovisas också de statistiska uppgifter som kommit fram i en-
kätsvaren. Därefter kommer en kortfattad slutsats med några förslag till
åtgärder. I tre bilagor följer redovisningar av enkätsvaren.

1.3.1 Något om vetenskaplighet, språkbruk och annat
Denna rapport är skriven av en akademiker – för akademiker, och den
handlar om en grupp akademikers arbetssituation. Den studie som rap-
porten grundar sig på uppfyller dock inte alla formella krav man kan
ställa på vetenskaplig stringens. Det saknas t.ex. en ordentlig metoddis-
kussion, och den utmätta tiden var kort: 5½ månad. Jag vill be läsaren
betrakta mig som en resenär, en som åkt någonstans och kommit hem
igen. Nu berättar jag vad jag har sett och hur jag upplevde det. Jag har
samlat in 40 enkäter, jag har intervjuat 40 personer och jag har lyssnat på
40 bandupptagningar. När jag beskriver mina intryck så använder jag
uttryck som ’många’ eller ’få’ tycker si eller så. Det är naturligtvis inte
knutet till några siffror, eller annan kvantifierbar kunskap med generell
relevans för samtliga doktorander vid LiTH. Det går inte att dra sådana
slutsatser av dessa påståenden, men jag kan inte heller undvika att ta
intryck av saker som att ingen av informanterna är mycket missnöjd
med lönen, eller att de flesta anser att utbildningen vid LiTH står sig väl
vid en jämförelse med andra högskolor och universitet. Men i vårt språk,
när vi talar om vad vi sett och gjort och hört så använder vi kvantifie-
rande uttryck, det är så vi talar. Mitt språkbruk i denna rapport är alltså
mycket närmare en vardagsförståelse av olika uttryck än precisa veten-
skapligt fastställda explikationer av uttrycken. Vad gäller citaten så har
jag hyfsat informanternas talspråk till skriftspråk, och jag har tagit bort
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upprepningar, kondenserat tankegångarna och rättat till grammatiken.
Jag tror dock att de känner igen sig själva.

1.4 EN INLEDANDE ÖVERSIKT AV INTERVJUSVAREN

Mycket anses vara bra, t.ex. vad avser utbildningens kvalitet i jämförel-
ser med andra högskolor, vad avser handledning, den sociala situatio-
nen, planering och genomförande av enskilda projekt och av utbildning-
en som helhet, lönen anses vara i stort sett OK, kamratskapet är gott, etc.
Helhetsintrycket är att doktorandutbildningen, enligt informanterna, i
Linköping inte alls dras med stora och omfattande problem, de flesta är
nöjda med sin situation, med utbildningen som sådan, och de flesta ver-
kar se ljust, ja mycket ljust, på framtiden. Den finansiella situationen
uppfattas som mycket gynnsam, det finns i allmänhet pengar till pro-
jekten, doktorandlönen är nationellt sett bra och internationellt sett
mycket bra och industrin ropar efter ingenjörer, så det finns sällan an-
ledning till oro vad avser den egna försörjningen. De flesta områdena på
LiTH befinner sig i intensiv expansion, optimismen är ett slags grundlä-
ge. Kvaliteten hålls för god såväl nationellt som internationellt, och det
gives rikliga möjligheter att undersöka just detta. Det verkar finnas goda
möjligheter till karriär såväl inom universitetet som ute i industri och
näringsliv. För dem som väljer att stanna verkar det råda stor veten-
skaplig spänning. Många säger sig befinna sig i den absoluta forsknings-
fronten, och de har verkligen en känsla av att förändra världen; nya bild-
skärmar som är platta och böjbara placerar Linköping på den dataveten-
skapliga kartan, signaler som far genom sladden säkrare och snabbare
än någonsin intresserar tele- och informationsindustrin, små muskler i
plast gör läkemedelsindustrin nyfiken, elektroniska näsor som gör ke-
miska analyser intresserar den ekologiskt intresserade världen, t.ex.
pappersmassaindustrin, metallpulver som radikalt förändrar lagrings-
kapaciteten på hårddiskar gör att Microsoft ringer och vill veta mer, nya
handelsvägar med Kina som kan öppnas upp får ekonomer och politiker
att glädjas. Det är alldeles tydligt en spännande framtid som öppnas för
många av LiTH:s doktorander.

Annat rapporteras vara mindre bra. Stora, viktiga och komplicerade
maskiner går sönder och det tar tid att laga dem, dålig personkemi med
handledaren och andra seniora lärare förekommer, en hel del ensamhet
p.g.a. att det egna ämnesvalet är så smalt att det inte finns någon att
snacka med. Tung undervisningsbörda och institutionstjänstgöring. Min
tolkning är att en del motigheter kommer att framstå i ett förklarat ljus
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när utbildningen väl är genomförd. Men – det finns ändå en hel del som
kan förbättras, och en hel del som borde diskuteras. Frågan om frihet
kontra styrning är svår att få ett grepp om, t.ex. »Bevara stor frihet» sä-
ger somliga, andra säger »det måste till mer styrning!» Vissa menar att
styrning i början och frihet mot slutet är bra, andra tycker tvärtom. För
lite styrning leder till en känsla av att man famlar i det tomma, tiden rin-
ner iväg, ingenting blir gjort och doktoranden känner sig frustrerad över
bristen på effektivitet, för mycket styrning å andra sidan leder till tids-
press, prestationsångest och en känsla av att den för forskningen så vik-
tiga eftertanken gått förlorad. Min tolkning är att frågorna om styrning
och frihet är individuella. En balansakt där stor Fingerspitzengefühl hos
handledaren fordras är nödvändig.

Personligen tror jag inte att alla alltid kan genomföra en problemfri
doktorandutbildning. Somliga av de problem som uppmärksammas bör
man åtgärda, naturligtvis, men man får inte heller glömma att det hela
tiden sker ständiga förbättringar. Undervisningen som av många upp-
levs som en onödigt tung börda är samtidigt en förutsättning för att
LiTH ska fungera. Många som klagar på undervisningsbördan säger sig
inse det. Någon sa att undervisningen kanske inte tillför doktorsutbild-
ningen som sådan lika mycket som den kostar i ansträngning, men att på
det hela taget är priset ändå lågt jämfört med vad man får, nämligen en
examen. Kanske är ändå mängden undervisning som doktoranden för-
väntas göra värt att se över. Liksom hur undervisningen fördelas över
tid.

Ytterligare annat rapporteras vara dåligt. Exempelvis att några säger att
handledaren är ytterligt svår att få tag på, det sägs finnas intriger på in-
stitutionen, osämja inom lärargruppen tvingar fram krystade lojaliteter,
och illvilliga kollegor. En del av det här kan man säkert göra något åt -
annat är mer svåråtkomligt. Elaka och dumma människor finns, det är
knappast ett strukturellt problem som kan lösas här i Linköping. Men i
de fall där man genom relativt enkla åtgärder kan motverka att lovande
doktorander hoppar av bör man agera. Det handlar ofta om trivsel och
feedback, enkla insikter och litet psykologi.

Sammanfattningsvis, det mesta, men inte riktigt allt, rapporteras vara
bra. Det finns saker som kan förbättras och effektiviseras, åtminstone
metvetandegöras, och det existerar en del problem som man bör se all-
varligt på.
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I det följande går jag igenom intervjufrågorna en efter en och samman-
fattar de viktigaste synpunkterna. Jag vill påpeka att det är mina tolk-
ningar och värderingar som ligger till grunden för sammanställningarna,
och hade jag mer tid skulle resultatet kanske bli en smula annorlunda.

2 Varför valde du att bli forskarstuderande vid just din insti-
tution?

Svaren på motsvarande frågor i enkäten överensstämmer väl med dem
som gavs i 1987 års undersökning.

Det rapporteras några olika typiska orsaker till valet att bli forskarstu-
derande. Många nämner slumpen, andra att det var ett naturligt val, en
följd av den linje de gått under grundutbildningen och en naturlig fort-
sättning av exjobbet. Kontakt med handledaren har i flera fall etablerats
redan innan forskarutbildningen påbörjats.

Ganska mycket en slump. Gjorde mitt exjobb där, och så var det någon som
ville att jag skulle tala med en projektledare, och så var jag projektanställd ett
år. Då var jag jäkligt osäker på om jag skulle klara att forska, men sedan när
projektledare frågade så hoppade jag på, antog utmaningen. Det var intres-
sant, tillämpat och så som jag gillade. Sen när jag väl kom igång gick det bra,
fick papper publicerade, det är delvis en egotripp att få ägna sig åt en sak i
fem år, det får man bara inte på något annat sätt. Så har det varit en trevlig
miljö.

Det var naturligt, jag gjorde mitt exjobb där och min handledare frågade mig.

Andra har lockats av en annons:

Jag såg en annons, och det som lockade var det tvärvetenskapliga. Det här
vill jag gör, det kände jag direkt. Annars hade jag blivit kvar vid Chalmers
där jag hade projektanställning.

Jag såg en annons och den innehöll vad jag tyckte var en bra idé, nämligen
tvärvetenskap. Jag ville också studera utomlands. Jag gjorde praktik här för
tre år sedan och hade goda erfarenheter av Sverige. En viktig sak i samman-
hanget var den goda finansieringen. Men det kunde ha blivit Australien lika
gärna.

Några har under intervjuerna nämnt att arbetsmarknadsläget för 5-6 år
sedan för nyutexaminerade civilingenjörer var kärvare än idag, och att
det just då verkade vara ett bra alternativ att påbörja en forskarutbild-
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ning. Ett beslut som kanske inte hade fattats med den goda arbetsmark-
nad som råder nu.
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3 Tror du att du kommer att fullfölja dina doktorandstudier?
Vad driver dig. Vad sinkar eller hämmar dig?

Den här frågan formulerade jag om för de disputerade till Trodde du att
du skulle fullfölja dina doktorandstudier? Vad drev dig? Vad sinkade eller
hämmade dig? Av doktoranderna är många (77% enligt enkäten)  helt
säkra på, eller nästan helt säkra på att de kommer att slutföra forskarut-
bildningen, och ingen säger sig i intervjun tvivla på den egna förmågan.
Jag har funderat på detta och kommit fram till att det finns två sorters
osäkerhet i materialet. Det är kanske inte representativt, eller informan-
terna har inte lust att medge denna typ av svaghet för mig. Däremot fö-
rekommer en hel del osäkerhet huruvida man vill bli doktor.

Ganska säker, ja, jag är fundersam. Vet inte om det finns något kvar efter li-
cen. Min handledare säger att det verkar bra, men det beror också på om jag
hittar någonting. Kommer åtminstone att ge det en chans. Det som driver
mig är inte att få doktorsexamen, det är överreklamerat, men det kanske man
inte ska säga högt. Nyfikenheten driver, att få fördjupade kunskaper men
man skulle kanske önska sig mer praktiskt tillämpbara kunskaper. Men klart
är det en ära att erhålla en doktorsexamen. Pengar handlar det inte om för då
hade man gjort något annat. I vår facktidskrift ser jag att de som blev klara
med grundutbildningen samtidigt som jag tjänar 23.000. Jag vet kompisar
som har 28.000 och det är stor skillnad. Att doktorera är ren förlust. Särskilt i
ett livsinkomstperspektiv. Kanske är det för mycket undervisning. Men det
är svårt för ibland kan undervisningen vara otroligt stimulerande men andra
gånger känns den som bortkastad tid. Man kan pröva nya idéer när man un-
dervisar. Ibland blir det för många saker som man ska prestera samtidigt,
men det är sådana saker som man får ta. Det får man acceptera. Ta bort lite
undervisning vore bra.

När informanterna undrade vad jag menade med »drivkraft» så nämnde
jag sådant som ’pengar’, ’ära’, ’nyfikenhet’ och ’plikt’. De flesta menade
då att en kombination av dessa drivkrafter gällde för just dem. Vilka
dessa kombinationer är skiftar förstås en del. För samtliga anses driv-
kraften ’nyfikenhet’ vara en av de viktigaste. Så gott som samtliga beto-
nar att ’pengar’ inte är en drivkraft. Visserligen anses pengar inte vara
oväsentligt, men om pengar är det viktiga i livet så blir man inte forskar-
studerande. Några menade dock att om man vill nå riktigt långt, även
ekonomiskt, så är det inte i vägen med en doktorstitel, i synnerhet om
man tänker sig en internationell karriär. Att märka är att ingen av kvin-
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norna i enkätsvaren uppgav sig tycka att bristen på pengar var häm-
mande. Det var endast män som upplevde frustration i samband med
doktorandlönen. ’Nyfikenhet’ hålls som sagt som en mycket viktig driv-
kraft av i stort sett samtliga informanter, men när det gäller de andra
drivkrafterna finns det skillnader. Ofta nämndes ’plikt’, tillsammans
med ett visst mått av ära, som den starkaste av drivkrafterna, särskilt när
det gäller att bli klar.

Har man gett sig på någonting får man se till att fullfölja. Men det var en
kombination av ära, först och främst kanske, och plikt att bli klar. Utan en
stark pliktkänsla blir man inte klar.

Ytterligare ett par saker som uppfattas som drivkrafter är ’lust’ och ’fri-
het’. Det är kul att forska, och det anses viktigt att få råda sig själv.

För somliga är det besvärligare med motiveringen. Ren envishet kan
föra doktoranden framåt, eller så kan forskarutbildningen uppfattas som
ett instrument att nå mål som inte är i linje med forskarutbildningens in-
herenta teleologi. Med  ’inherent teleologi’ menar jag att forskarutbild-
ningen förutsätter att den som genomgår den också uppskattar forsk-
ningen som sådan, och att den som genomgår en forskarutbildning all-
deles självklart anser att forskning är något som man vill hålla på med,
det är s.a.s. själva meningen med verksamheten. Det finns också de som
»hoppar av». Låt mig ge exempel på dessa synvinklar:

Jag blir klar, jag är ju snart färdig. Det som drivit mig har främst varit min
envishet, trots skulle jag vilja säga. Det verkar ju inte som om min handledare
vill att jag ska bli färdig. Det som hämmat mig är flera saker. Dels passar jag
inte in på institutionen rent ämnesmässigt. Min handledare har en stil som
gör att man lätt blir deprimerad. Han påpekar alltid bara svaga punkter, han
fokuserar bara på det negativa. Han har bett mig doktorera någon annan-
stans, han har sagt att jag inte passar in här.

Det som gjorde att jag fullföljde doktorandutbildningen var att jag ville un-
dervisa, och då måste man ha ett lektorat. Forskningen intresserade inte så
mycket. Det var i undervisningen jag fick den stora responsen. Att se ljusen
tändas, forskningen blev mindre och mindre intressant.

Jag slutade mina doktorandstudier efter lic-examen. Jag såg inga möjligheter
att ta mig fram till doktorsexamen. Jag kunde inte ta mig tid att läsa dokto-
randkurserna. Den primära orsaken var att kurserna var mycket hämmande.
De hamnade alltid sist i prioriteringen. Det var först och främst tiden som
inte räckte till, men det var också brist på handledning eller dålig handled-
ning. Det gjorde att jag blev ineffektiv.
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Av de saker som anses som hämmande nämns undervisningsbördan,
institutionstjänstgöringen, dålig handledning och tidsbrist oftast. Tids-
bristen anges typiskt som ett problem av forskarskole- och industridok-
toranderna.
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4 Handledarkvalitet

Vad gäller denna fråga så bad jag, när det förekom tveksamhet om frå-
gans innebörd, informanterna att tänka på handledarkvalitet i termer av
relationer, kommunikation och tillgänglighet. I allmänhet är det också
rent spontant dessa områden som synpunkterna handlar om.

Alla har många åsikter om handledningen och om handledaren. Det är
inte så konstigt med tanke på att utan handledning kan man i realiteten
inte bli färdig med sin avhandling, och med tanke på att handledaren är
en person man står i starkt beroende till, en person som man ofta, men
inte alltid, umgås väldigt mycket med under en lång och viktig period
av sitt liv med. Handledaren skall ju samtidigt som examinator  bedöma
doktorandens kvaliteter – och som lärare utveckla dem. Vidare är relatio-
nen med handledaren inte sällan personlig och intim. Man kan tillsam-
mans tillhöra en mycket exklusiv skara i världen som har djupgående
kunskaper om ett speciellt vetenskapligt område, man umgås mer eller
mindre ofta även på fritiden, man kan vara, eller inte vara, handledarens
favorit. De problem som informanterna nämner handlar inte om brister
vad avser datorutrustning, tillgång till arbetsplats (med något undantag)
eller andra materiella eller institutionellt relaterade strukturella saker.
Det är handledaren och kurser, tidspress och allmänna problem. Ungefär i
den ordningen, och det kan stuvas om fram och tillbaka, men det är of-
tast handledaren som är problemet – om det är riktiga problem. Hand-
ledningens och handledarens betydelse är fundamental för forskarut-
bildningen, det är vad som kan utläsas av mina 40 informanters berättel-
ser. Här finns verkligen spännande saker att ta tag i!
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Oftast anges relationen med handledaren vara bra, eller åtminstone
skaplig, men bara mycket sällan går handledaren helt fri från kritik.
Synpunkterna har olika karaktär när de kommer från disputerade och
doktorander. De disputerade har ju »överlevt» hela processen och har
lättare för att se positivt även på svåra situationer.

Handledarproblem kan lika gärna vara gynnsamt, få folk till att växa.

De disputerade hör naturligtvis, i allmänhet, till de som handledarna
tyckte om och hjälpte.  Handledningen på LiTH sker på olika sätt. Ibland
har doktoranden en enda handledare, en handledare som kanske har
ytterligare ett par doktorander, och där alla känner alla väl och delar
forskarmödorna tillsammans. Andra gånger har doktoranden en profes-
sor som huvudhandledare och en bihandledare som gör den huvudsak-
liga intellektuella insatsen. Åter andra gånger är handledningen mest en
slags formalitet och den verkliga handledningen erhålls i en handled-
ningsgrupp bestående av meddoktorander och seniora lärare. När den
personliga handledningen är avgörande och fungerar bra så är det un-
derbart. Fungerar den avgörande personliga handledningen dåligt så är
det hemskt. Min personliga reflektion är att i »spetsiga» ämnen verkar
den personliga handledarrelationen vara viktigare än i »breda» ämnen.
Många rapporterar att de har en utmärkt handledarsituation:

Min handledare var väldigt bra, jag kunde komma in till honom när som
helst, och han var snabb på att sätta sig in i det man höll på med och förstå
vad som skulle göras om man kört fast. Och han var väldigt inspirerande
också, om man kom in till honom och var lite deppig och oinspirerad så kom
man alltid ut därifrån upplyft, liksom. Väldigt bra, tycker jag.

Jag har haft tur. Jag har en väldigt bra handledare, han är flexibel och anpas-
sar sig efter doktorandernas behov. Så har inte alla det, det hör jag av mina
kollegor. Sedan behöver jag inte så mycket handledning, är ganska självgå-
ende, en doktorand som kräver mer än jag får det nog i motsvarande grad
jobbigare.

Helt enkelt toppen! Absolut inga problem, vi talas vid varje dag, jag tycker
det är alldeles utmärkt och handledaren är en trevlig kille. Vi umgås inte så
mycket privat men jag har varit hembjuden flera gånger och det brukar vara
trevliga tillställningar.

Andra har haft en dålig situation, men den har utvecklats till det bättre.
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Idag är jag nöjd med min handledare, tidigare hade jag en dålig handledar-
relation. Mina relationer är mycket goda nu, men jag har också tröttnat i viss
mån på att vara handledd. Kommunikationen är regelbunden, vi sitter nära
varandra i korridoren, vi möts och t.ex. fikar dagligen.

I början hade jag en handledare som det inte stämde med alls. Nu är han min
huvudhandledare och så har jag en bihandledare och nu fungerar allting per-
fekt. Hon har alltid tid med mig, hon förstår vad jag säger, det är aldrig pro-
blem att få tid hos henne. Men hon saknar de specifika fackkunskaperna,
ämneskompetensen, de har min huvudhandledare. Men arrangemanget fun-
gerar bra. Till en början upplevde jag att min huvudhandledare förtryckte
mina idéer som han förkastade och sedan beskyllde han mig för att inte göra
någonting. Han är en mer traditionell handledare: Gör så här och så här och
så här! Men nu när jag kommer till honom med specifika sakfrågor så funge-
rar det mycket bättre. Att min bihandledare handleder mig är egentligen inte
officiellt, men alla vet ändå att det är så.

Min första handledare drog jag inte jämt med, vi kommunicerade inte bra,
han var oorganiserad, alltid upptagen men han forskade inte själv. Han har
inte många doktorander, utan han har annat för sig. Det skar sig på många
olika plan, personkemi, fackområdet, ja allt möjligt. Jag tror inte att han
skulle vara bra som handledare för någon, kanske passar han inte som
handledare. Med min nye handledare funkar det mycket bättre. Jag är myck-
et nöjd med honom han tar sig tid med mig, det enda är att inte heller han
forskar så mycket själv. Han saknar spetskunskaper och det är ju en liten
brist.

Några har förlorat sin handledare.

Jag har haft otur eftersom min ursprungliga handledare, en kvinna, flyttade
utomlands. Jag har sämre relation till min nuvarande handledare som inte
har lika goda sakkunskaper.

Min handledare har flyttat, och det var olyckligt. Visserligen har vi fortsatt
ha kontakt, men hon tillhör nu ett av företagets konkurrenter. Nu blir det till
att klara sig väldigt mycket själv. Jag kommer bra överens med den nya
handledaren, men tillgängligheten är inte tillfredsställande, men det beror ju
på att jag sitter här. Tillmötesgåendet är mycket gott dock.

Det finns också ett starkt missnöje hos vissa.

Jag är mycket missnöjd med min handledning. Vår relation är helt OK, han
är jättetrevlig, men han saknar fackkunskaper och där har jag inget stöd. Mitt
område är så nytt att jag är ganska ensam om det här i Sverige. Jag har inte
fått ett enda litteraturtips av min handledare. Ibland känns det som om
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handledaren hindrar mer än han stödjer eftersom jag får förklara för honom
hur saker fungerar.

Dålig tillgänglighet, han är borta väldigt mycket och när han är här står folk i
kö för att prata med honom. Då vill jag inte klampa in. När han väl är här
funkar såväl relationen och kommunikationen mycket bra.

Egentligen visste jag redan innan jag började som doktorand att jag skulle få
svårigheter att kommunicera med denna handledare, men då i inledningske-
det fanns det en annan handledare som jag fick ett stort stöd av, men han
saknade universitetsförankring. Ofta hade jag med mig en mötesagenda,
men han ledde bort diskussionen, och det kom väldigt lite ut av mötena. Det
är inte så att jag behöver någon som talar om för mig vad jag ska göra, men
en handledare ska ändå handleda. Jag fick ingen handledning alls, den jag
fått har jag skaffat mig på annat håll. Jag vet att det är väldigt många som har
problem med den här handledaren.

Vi har en relativt sett bra och ömsesidig relation, men om vi ska tala om
kommunikation så fungerar det sämre. Jag har under 2 1/2 års tid bara haft
en enda riktig handledning! Han har fler än 16 doktorander. Jag har fått söka
mig handledning på annat håll. Det har jag också sagt till honom. Han är vis-
serligen tillgänglig, men han är väldigt dålig på att tala om när han är här
eller inte. Genomsnittligt är han här 2-3 dagar i veckan.

En sak som många tar upp är frågan om feedback. Handledaren anses
vara för snål med beröm, det är en allmän åsikt. Men många efterlyser
också mera av en rent generell återkoppling, alltså inte enbart beröm. En
genusaspekt här är att kvinnorna jämförelsevis oftare betonar att kritisk
feedback måste utföras med viss varsamhet och finess. Det bör förslags-
vis finnas tillfälle till enskilt samtal med handledaren efter t.ex. en semi-
nariebehandling av ett avhandlingskapitel. Positiv feedback kan framfö-
ras som förut.
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5 Incitamentsstruktur (vad lockade till forskningen, vad gör
att intresset bibehålls, vad händer efter avlagd examen?)

Många uppfattade denna frågas första del som väldigt lik både den allra
första frågan: »varför valde du att bli forskarstuderande vid just xxx?»,
och den andra frågan »Tror du att du kommer att fullfölja dina dokto-
randstudier? Vad driver dig. Vad sinkar eller hämmar dig?» Men, i all-
mänhet efter en stund, kom diskussionen att handla om de mer djupt
liggande psykologiska drivkrafterna än om de yttre omständigheter som
jag var ute efter i de tidigare frågorna. Åter finner man att begreppet ’ny-
fikenhet’ är väldigt viktigt, om inte det allra viktigaste. En annan sak
som ofta framhålls är att den akademiska arbetsmiljön lockar och upp-
levs trivsam. Den akademiska världen erbjuder ett långsiktigare per-
spektiv, tillåter större uthållighet i forskningen, vilket t.ex. gäller dead-
lines men också själva forskningsprocessen. En tredje sak som framhålls
av flera är den utmaning det innebär att doktorera, att se efter om man
klarar av det. Status och prestige hålls av de flesta av mina informanter
som mindre viktigt, även om det finns med i bilden. Efter avlagd examen
framträder i allmänhet en av tre önskningar. 1) Informanten hoppas på
ett lektorat, drömmer kanske om att så småningom bli professor (men
det var bara en eller två som nämnde denna önskan att bli professor ex-
plicit), fortsätta att forska och undervisa. En disputerad som hade fått ett
lektorat direkt efter examen sade sig vakna varje morgon med ett leende
på läpparna.

Det var ren och skär nyfikenhet som lockade till forskningen i första hand.
Men också att jag har en slags vilja att hitta och göra  nyttiga saker, och det
kunde jag här. Jag har alltid gått i skola, men nu kunde jag dessutom göra
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konkret nytta både forskningsmässigt och när jag undervisade och det tillta-
lade mig väldigt mycket. Och som en lycklig slump kunde jag få ett lektorat
direkt när jag blev färdig.

2) Informanten är helt på det klara med att gå ut till industrin. Ofta är
det det »verkliga läget» som attraherar ute i industrin. Att det man gör
omedelbart får en praktisk tillämpning. Lönerna i industrin lockar för-
stås också, liksom möjligheten att kunna påverka, att på sikt hamna i fö-
retagsstyrelser, att få tillfälle att arbeta med visioner. Ytterligare en sak
som lockar med industriarbetet är att arbetsbördan, åtminstone i vissa
fall, är mer förutsebar. Det råder 8 timmars arbetsdag, det finns semes-
ter, dyra ting som doktoranden oftast försakat under många år. Möjlig-
het att ägna sig åt familjeliv och socialt umgänge hägrar för många.

Jag har väl alltid varit inställd på att forska. Nyfikenheten gör att intresset
bibehålls. Efter doktorsexamen går jag till industrin, det är ganska självklart
för mig. Då har jag gett mitt bidrag till universitetsvärlden och då vill jag ta
itu med något nytt.

Det som lockade var att man får hålla på med det teoretiska. Visst finns det
ett moment av plikt att man ska avsluta sådant som man påbörjat. Jag har
några erbjudanden ute i industrin, och det är dit jag ska ut och arbeta, det är
klart och tydligt dit jag vill. Det som lockar mest är att angripa något som
man kan se ett relativt snabbt resultat av. Här på universitetet får man liksom
inte riktigt respons för vad man gör, man har skrivit ett papper och så går
man vidare.

3) Informanten ser en kombination av akademiskt och industriellt arbete.
Han/hon vill kombinera det bästa från båda världarna. Bra inkomster,
»riktig verklighet», men också möjlighet att ha långsiktiga projekt gåen-
de utan krav på omedelbar lönsamhet är det som inspirerar. Somliga
tänker sig några år i industrin för att sedan återvända till den akademis-
ka världen.

Jag har en kompetetiv ådra, jag vill vidga vyerna. Jag hade blivit doktorand
även om inte IMIE hade funnits. Målsättningen är att jag ska ut i industrin.
Jag ville testa mig själv och skjuta upp inträdet till näringslivet. Jag trivs
otroligt bra, men jag vill ändå ut i industrin. Kanske att man kommer tillbaka
efter 10 år, det är vad jag känner nu. ABB lockar med sin struktur och trygg-
het. Jag tror att det är några hundår i början och min stil är inte att glida in på
tredje våningen. Jag börjar nog på stab, men sedan hoppas jag hamna i någon
ledande ställning.
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Det nämns även andra kombinationer, informanten drömmer t.ex. om
några utlandsår, om att starta egen firma, att arbeta som konsult, mm.
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6 Onyttig tid, onyttigt arbete?

På denna fråga nämner många först en del saker som sinkat dem, åter-
vändsgränder, ofruktbara stickspår osv., men i nästa andetag säger man
att det nog är helt nödvändigt att gå vilse och kunna komma rätt igen,
det ingår i processen att utvecklas till forskare att man utvecklar en egen
inre vägfinnarförmåga, och i ljuset av det så framstår inte vilsetiden,
stunden man stångat huvudet i väggen som vare sig onyttig eller onö-
dig. Många säger att undervisningsbördan är för stor, för omfattande
och alldeles för tidskrävande. Samtidigt hävdar de allra flesta att det är
nyttigt att undervisa av flera skäl. Dels tvingas man lära sig besvärliga
saker ordentligt, dels tvingas man lära sig kunna framföra och begrip-
liggöra komplicerade sammanhang inför en grupp människor. Dessut-
om medför undervisningen en rad positiva saker. Det kan vara att man
får omedelbar respons på det man gör, vilket upplevs som psykologiskt
väldigt skönt när det går långa tider utan att ens doktorandverksamhet
ger några som helst synbara resultat, vidare kan undervisningen medfö-
ra behagliga och lämpliga avbrott i en koncentrationskrävande och en-
sam skrivartillvaro. Men – många hävdar att det blir för mycket av det
goda. Undervisningen kan också rycka sönder fokuseringen på forsk-
ningen, den styckar upp tillvaron och så blir det mycket ineffektiv tid då
man egentligen inte gör någonting. Man leder t.ex. en laboration för
femtioelfte gången några timmar före lunch, och så försvinner hela da-
gen om man dessutom ska vara tillhands och svara på frågor under ef-
termiddagen. Förberedelsearbetet rapporteras också vara tids- och ener-
gikrävande, liksom tentarättning. Andra saker som kan medföra onödigt
arbete är när utrustning går sönder eller när ny programvara ska ut-
vecklas. Det sägs flera gånger att i industrin sysslar man inte som forska-
re med sådana onödiga reparationer, där finns det tekniker som gör så-
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dant. Som doktorand måste man göra allting själv, även mycket enkla
sysslor som att ordna med sladdar, bygga ställningar och hålla reda på
tusen småsaker. Några, särskilt doktorander från andra länder, menar
att den stora mängden kurser innebär onödig tid. Kurser ska man ha gått
på grundutbildningen, under forskarutbildningen ska man forska.

Ja onyttig tid och arbete fanns det mycket av i början. I början var jag effektiv
enligt andra mått mätt, men inte vad avser att bedriva doktorandutbildning.
Nyttigt i och för sig kanske det var men ändå inte riktigt vad det egentligen
handlar om här, och det är slöseri med tid och pengar.

Det var ju dödtid i början, man bör kanske få konkreta förslag av handledar-
na vad man ska ta sig för, och det är väl det man får i och för sig, men lite
mer sådant hade varit bättre.

Det har funnits mycket dödtid eftersom man väntar på feedback på någon-
ting man gjort, och jag har inte kunnat gå vidare utan respons. Ibland har
man saknat idéer och då har jag inte haft någon att gå till. Får man inte stöd i
forskardelen flyter man bara omkring. Vi har ganska mycket undervisning,
ca 30%, och det tycker jag är bra, men det skulle kanske vara lite hejd på det.

Egentligen tycker jag inte att någon tid är onyttig, möjligen skulle det vara
effektivare handledning alldeles i början.

Det är fler forskarskoledoktorander och industridoktorander än klassis-
ka doktorander som uppger sig uppleva tidsbrist i enkätsvaren.

7 Ämnesval

Den här fråga liknar den första och den fjärde frågan: om varför infor-
manten valde att bli forskarstuderande vid xxx, och frågan om incita-
mentsstruktur, men här var jag mer intresserad av det grundläggande
intresset för någonting. När informanterna hänvisade till att tidigare val
hade lett till det och det, så backade jag frågeställningen tillbaka i tiden
och undrade om dessa deras val var klara redan på gymnasiet, om det
fanns sådana intressen i familjen, etc. Några reflexioner här är att denna
fråga av somliga uppfattades som en smula för närgången, att några inte
hade tänkt över varför de hade valt som de hade gjort och att några gjort
upptäckter som man inte tänker sig i första hand. Här skulle jag vilja
klistra in 25 citat, så talande tycker jag att de är, men jag nöjer mig med
några få som illustrerar dessa funderingar.
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Jag var generellt intresserad av mina områden. Jag valde med flit en civilin-
genjörsutbildning som var så bred som möjligt, kanske av feghet. Så började
det med ett sommarjobb. Kanske skulle jag ha kunnat hamna på IDA, men
det är xxx som intresserar mig.

Jag kunde ha blivit vad som helst. Jag valde det enklaste, det som skulle leda
till hyfsat arbete med minsta möjliga ansträngning. Jag känner mig egentli-
gen inte som teknolog utan mer som humanist, konstigt nog. Jag drömmer
fortfarande om att bli journalist, fotograf och författare. Ett stort mått av feg-
het har styrt mina val.

Kanske teoretisk fysik eller reglerteknik, men det är den rena matematiken
som drar och intresserar. Det kan på sätt och vis  vara skönt att slippa »verk-
ligheten», men det får du inte säga till någon. Det är de rent matematiska
problemen som intresserar mig. Jag hade inte kunnat välja något radikalt an-
norlunda som t.ex. språk, det skulle jag aldrig kunna välja. Absolut inom na-
turvetenskapen.

Jag kom inte in på  C-linjen. XX var mitt tredjehandsval. Jag tror att det är ett
bra val, jag hade lätt för yy, så jag ska inte klaga. Jag hade mediokra gymna-
siebetyg. Så fick jag bättre betyg, och så kom jag in med hjälp av högskole-
provet. Men det var något tekniskt ämne som gällde. Jag ville bli doktorand
så jag läste doktorandkurser i 4:an så jag blev klar med licen tidigt.

Det hade kunnat bli något annat, även fil. fak. men där bär det sig inte, för
lite pengar. Jag är intresserad av livet efteråt, helt enkelt.

Att jag läste logistik var ett negativt val, det var det som fanns kvar. Jag tänk-
te att det måste finnas något mer med det här ämnet, och det gjorde det. Det
är dessutom ett gränsöverskridande ämne och det tycker jag är en utmaning.
Det hade faktiskt kunnat bli många andra ämnen. Jag hade lika gärna kunnat
göra karriär som operasångerska! Vad gäller handledare måste man skilja på
processen och ämnet. Det kan två olika handledare tillhandahålla som i mitt
fall.

Mitt område hör hemma lite överallt. Beroende på grundutbildningen hade
jag kunnat hamna på annan plats. Jag är väldigt duktig på språk så det kun-
de jag ha hållit på med, men jag ville hela tiden ha så stor valfrihet som möj-
ligt, och det ledde mig hela tiden och det som blev kvar var det här. Jag hade
kunnat hamna lite varstans.

Jag har varit dålig på ämnesval i hela mitt liv. Kemi eller fysik. Jag gick NA
på gymnasiet så det var inget konstigt val, men jag har läst franska ett helt år
och jag hade alla möjligheter att fortsätta där, men det gjorde jag inte. En sak
som lockade med naturvetenskap var att man kan tillämpa det. På verklighe-
ten liksom.
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Naturligtvis har ämnesvalet, i stora drag, varit klart och tydligt för
många redan relativt tidigt i livet. Kemi, fysik, teknik och/eller matema-
tik har varit ämnen som man varit duktig i redan i högstadiet, gymna-
sieläraren har uppmuntrat en att gå vidare och valet av grundutbild-
ningslinje har fallit sig naturligt, osv. Naturligtvis har ämnesvalet för
många varit mer eller mindre slumpartat, man har valt samma linje som
kompisen, någon lärare har upptäckt att man haft fallenhet för någon-
ting som egentligen inte har intresserat, det ena har gett det andra. Na-
turligtvis har man under resans gång funnit sig själv ha egenskaper som
man inte på ett tidigt stadium varit medveten om.

Men!

Ofta kan man i svaren på denna fråga ana en slags medvetenhet om
den egna personligheten, om den egna talangen, och en medvetenhet om
de begränsningar man har. Denna medvetenhet parad med de egna
drömmarna kan leda till såväl en slags ego-boosting som smärtsamma
insikter om skamlig oförmåga. I synnerhet blir detta synligt när man har
informantens svar på alla frågor framför sig, när man hör dennes röst i
bandspelaren, när man minns minspelet, blicken på nagelbandet och
ordnandet av slipsen eller blusen. Dessa ting går ju inte att återge här i
större detalj med bibehållen konfidentialitet.
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8 Yrkeskarriären

Svaren på den här frågan har ju i och för sig redan berörts av många när
de svarade på frågan om incitamentsstruktur, vad händer efter avlagd
examen?, men här bad jag informanten drömma om hur den ideala kar-
riären ser ut, jag bad informanten berätta om sina visioner. Grovt sett
fick jag 4 typer av svar på denna fråga. Det är många som vill stanna i
universitetsvärlden. Att forska och undervisa är det roligaste som finns,
men för några finns det inte så mycket annat att välja på. Några exempel
följer:

Just nu har jag mitt drömjobb och det är jag oerhört glad och tacksam för, jag
går med ett leende till jobbet varje dag och jag blir glad av förvåning varje
månad när jag öppnar lönekuvertet och jag får hålla på med det jag vill. Kan-
ske på längre sikt att jag kommer att rikta mig mot industrin, men i huvud-
sak kommer jag att göra samma slags saker där, undervisa, forska, tänka.

Min dröm är att arbeta på ett universitet av Linköpings storlek och syssla
med undervisning på heltid. Mest på grundnivån, men jag har ju en del
spetskunskap och den vill jag också få användning för. Alltså hellre studen-
ter än doktorander, men det utesluter inte att jag vill undervisa doktorander
också. Prestige intresserar mig inte, huvudsaken är att jag vet att mina stu-
denter får en bra studiestart.

Jag vill bli professor, det är vad jag vill. Jag trivs i den akademiska världen.
Jag har varit ute i industrin och där trivdes jag inte och man kan inte flacka
runt hur länge som helst när man nalkas medelåldern.
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Det är också många som vill till industri och näringsliv. För somliga be-
ror detta på ett tidigt medvetet val, andra har tröttnat på universitets-
världen, åter andra vill tjäna pengar och bli chefer.

Jag vill inte sluta som professor. Men jag vill göra saker som jag själv vill.
Men jag vill inte heller gå ut och jobba som ingenjör, en med forskarutbild-
ning. Det är egentligen konstigt att så många gör det. Ett större företag, men
inte SAAB vilket beror på att jag drar mig för försvarsindustrin. Trots att jag
inte bryr mig om att folk arbetar där, men jag vill det inte själv. Även om
mycket av den intressantaste tekniken finns just där. Kockums, t.ex. håller på
med saker som intresserar mig mycket, Stirlingmotorer t.ex., men jag klarar
inte av syftet med produkten. Initialt ser jag att jag hamnar i en forsknings-
avdelning, men på sikt i en mer ledande befattning. Helst i en större stad.

Hoppas och tror att jag får fortsätta med forskning och utveckling, kanske
inte inom exakt samma område. Bilindustrin, läkemedelsindustrin Jag passar
inte i längden på universitetet.

Hoppas hamna i ett större företag med riktiga resurser. Kanske Volvo, ABB.
Tveksam till om det finns ett så stort  företag här i Linköping som har detta.
SAAB är ju stort, men jag är skeptisk till det här med militäranknuten indu-
stri. Inte att jag har konstiga tankar om folk som jobbar där, men jag vill inte.
Jag vill inte jobba som konsult och ha eget företag, men lärarrollen lockar lite.

En tredje grupp tänker sig den ideala framtiden som en kombination av
industri och universitet.

Vill som sagt kombinera det goda från universitetet med det goda från när-
ingslivet, frihet, goda möjligheter, stimulans. Jag vill inte bli chef, jag vill
helst slippa personalansvar. Jag kan gärna vara rådgivare, men jag vill inte
ha det ansvaret.  Men ändå vill jag arbeta tillsammans med mycket folk.
Kanske ett stabsarbete.

För mig är det inte viktigt att nå en hög post nominellt. Det som är viktigt är
att få erkännande för det man kan, och att man hamnar i en god miljö. Sam-
verkan med universitet och högskola vill jag ha, jag tycker om att undervisa
och jag tycker om att vara med folk, så till viss del vill jag bli chef, och jag in-
ser att det nog är så det kommer att bli.

En fjärde grupp vet inte, låter det hända som händer.

Jag vill inte bli chef, jag vill inte sköta administration och inte sköta personal,
diskutera någons löneutveckling. Jag vill gärna ha ett utåtriktat arbete, träffa
folk. Kanske som projektledare, jag vill ha tänkande arbetsuppgifter, och jag
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inser att det här kanske är svårt att kombinera de här sakerna. Man jag vill
nog ha folk under mig som sysslar med intressanta tekniska frågeställningar,
och jag liksom handleder dem men behöver inte lösa alla tekniska problem
själv.

Mycket slump. Man hamnar någonstans i början av livet och så följer man
det spåret.

Jag har inga planer överhuvudtaget. Det finns saker som jag inte vill. Ingen
småstad. Jag vill inte heller göra någonting som kan komma till skada, inte
bomber. Lön betyder inte heller mycket för jag gör bara av med alla pengar
på en gång, de tar slut hur mycket man än har, men jag vill inte ha något gra-
tisarbete.

Om jag ska våga mig på en sammanfattning så vill jag först nämna att
fler än jag tänkte mig inte är intresserade av att bli chef. Förmodligen är
det inte så konstigt, många av dem som väljer att fördjupa sina kunska-
per vid teknisk fakultet är just intresserade av kunskap som sådan, inte
vad den kan leda till. Intresset är mer intrinsikalt än instrumentellt, som
vi filosofer skulle uttrycka saken. Samtidigt är många medvetna om att
det är chef de kommer att bli, vare sig de siktar dit eller inte. Och inget
stort missnöje med denna sakernas ordning kunde jag märka bland dem.
Inte få är uttryckligen inställda på att bli chef, de vill det, de önskar för-
bereda sig så väl som möjligt och de är medvetna om såväl nackdelar
som fördelar. En och annan vill inte alls bli chef, eller ens ha med männi-
skor att göra på det sättet. De som har uttryckt sådana åsikter betonar att
de inte alls är folkskygga, tvärtom, det är snarare oberoendet av andra
människor, alltså den relationella friheten, som är det viktiga, inte från-
varon av människor eller mänskliga kontakter. Kanske kan man kalla
denna typ av forskarstuderande för uppfinnare eller tänkare.
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9 Ledarskap och ledarskapsutbildning

För många var det här en naturlig fråga. Ja, det är mycket bra med ledar-
skapsutbildning (en del vill hellre se en projektledarutbildning, och för
somliga är det en helt avgörande skillnad mellan dessa saker, jag be-
handlar dock i det följande, om inte annat anges, dessa ting som likvär-
diga) och egentligen borde alla gå en sådan, åtminstone erbjudas den.

Inte en obligatorisk ledarskapsutbildning. Projektledning däremot anser jag
vara viktigare, och det bör finnas. För mig är det stor skillnad mellan ledar-
skap och projekt. Ledarskap är mer hur man är som person och förebild.
Projektledning är att hålla reda på folk, på tider, deadlines, etc.

Det verkar råda stor konsensus om att ledarskapsutbildning i en eller
annan form bör erbjudas, varmt rekommenderas, på de flesta institutio-
ner.

För egen del vill jag det. Några av de som är chefer här skulle också behöva
det, inte min professor dock, men andra. Men det bör vara frivilligt och inte
obligatoriskt. Kanske en kurs hur man genomför projekt. Hur man startar
och driver det.

På MAI verkade dock intresset vara en smula svalare. Det verkar också
råda konsensus om att så få kurser som möjligt ska vara obligatoriska,
eller ens de facto obligatoriska, för det ska inte vara så på forskningsni-
vån. Tvingar man folk blir det inte bra, det blir ingenting av det i alla
fall. Vissa hyser åsikten att ledarskapsutbildning passar bättre på
grundnivån, eller rent av på gymnasiet, andra menar att det hör till det
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man skaffar sig efter forskarutbildningen om man är medveten om att
man är i behov av en sådan.

Inte för doktorander. De som vet med sig att de hamnar i en sådan situation
att man ska leda folk ser väl till att skaffa en sådan utbildning. Jag fattar inte
hur man kan anställa folk som inte har adekvat utbildning, det löser väl sig
själv. Det bör vara en option. Post-doc utbildning i ledarskap och projektled-
ning, det vore någonting mycket bra att söka pengar till!

Av många framhålls den stora nyttan av självkännedom, av kunskap om
hur människor fungerar i grupp. Ett citat är särskilt intressant tycker jag:

Ledarskap är en viktig bit. Traditionellt sett att det är en chef som bestäm-
mer, det kan jag ju direkt säga att det intresserar inte mig, och det ligger inte
heller i tiden. Om vi pratar ledarskap när vi vill att alla ska dra åt samma
håll, då är jag mer intresserad, projektledning, då är jag med, det är framti-
dens arbetsplats. Vi har ju gått från en väldigt hierarkisk arbetsplats på 70-
talet, flödesorganisation på 80-talet till nätverksarbetsplatser på 90-talet. Vi
ringer och skickar mail till varandra och arbetar på något gemensamt ett tag
för att det gagnar oss båda två. Ledarskapet syns i vårt intresse, och så har vi
roller som vi själva definierar. Nätverksorganisationer och projektorganisa-
tioner, det tror jag är framtiden. Gärna obligatoriska kurser, nja, man ska ju
inte tvinga folk, men ändå varmt rekommenderade. Har man ett mål så kan
man temporärt jobba ihop med en konkurrent, hemligheter måste man be-
hålla, men man måste tillåta detta arbetssätt. Det är svårt att behålla folk om
man har hierarkiska organisationer. Här måste man förändra sig. Och stora
svenska industriföretag tänker nog på det här just nu.

Denna informant har stark anknytning till industri och näringsliv. Tre-
fyra av mina informanter talade om ledarskaps- och projektledningsfrå-
gor på ett annorlunda sätt. Medvetet och engagerat, men det verkar
svårformulerat det de har att säga, inte lätt att få ut budskapet.

10 Jämförelser med andra högskolor i Sverige och internatio-
nellt

En lustighet här är att långt mer än hälften av informanterna säger att de
egentligen inte vet hur det är med en jämförelse, men att jag ändå har
fått väldigt mycket svar i form av utskriven text.

Det vet jag ingenting om. Det verkar vara så personbundet så jag kan inte
säga någonting om detta.
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Jag har svårt att göra några sådana jämförelser, men kanske att de etablerade
universiteten och högskolorna har bättre rykte. Vad gäller internationellt så
får man väl titta på den enskilde studenten eller doktorn för att göra sig en
bedömning av kvaliteten.

Svårt att uttala mig om detta.

Några har rika erfarenheter från andra svenska universitet och högsko-
lor, några har rika erfarenheter från utländska universitet. Frågan var
inte svårpratad. Mitt intryck är att alla de som spekulerar också är med-
vetna om att de spekulerar och säger att det är just det de gör.

IDA är en stor institution och är väldigt bred, och därför tror jag att den är
väldigt bra och det är svårt att hitta något liknande i Sverige. Vad gäller in-
ternationellt vet jag inte riktigt, men de amerikaner jag pratat med säger att
det var bra, särskilt för doktorander som hela tiden kunde äta lunch med in-
ternationellt kända forskare som fanns i samma hus, inte en hindrande hie-
rarki som det kan vara i t.ex. USA, men det är också upp till den enskilde
doktoranden. Det finns också väldiga kvalitetsskillnader inom institutionen.

Vad gäller forskarutbildningen tror jag att det är svårt att jämföra eftersom
utbildningen är så hårt nischad, men utbildningskvaliteten är nog rätt jämn.
Chalmers, KTH och Lund är ju riktigt spetsiga på flera områden, verkligen
spjutspetsforskning, men vi är också framåt. Vi konkurrerar egentligen inte
utan kompletterar varandra. Skulle jag anställa någon så ligger Linköping
väldigt bra till eftersom jag känner till det. Men jag tror inte det är helt avgö-
rande. Internationellt tror jag Sverige som sådant står sig väldigt bra. Ibland
kanske det har gått för mycket automatik i det hela, man kanske kan miss-
tänka att alla avhandlingar inte borde ha skrivits. Jag tror att svenskarna är
både bredare och spetsigare än många andra. Kanske att vi läser onödigt
många kurser.

Kunskaps- och kvalitetsmässigt står vi oss bra, även lönemässigt. Visst kan
det finnas fördelar med en gammal tradition, men tekniskt är vi lika bra.
Svenska civilingenjörer och doktorer står sig mycket väl vid en internationell
jämförelser. Engelska ingenjörer kan ju doktorera redan vid 24 års ålder, och
det säger sig självt att de inte kan vara lika breda och mogna som våra dok-
torer. Sedan håller de en högre klass i USA, och vad det kan bero på är svårt
att säga, kanske att det finns många nobelpristagare och bättre resurser.

Här är doktorandundervisningen rena paradiset jämfört med många andra
ställen. Vad som helst är bättre här. Arbetsmiljö, lokaler, stämning, pengar,
möjligheter. Visserligen har jag haft otur, men det gäller ju inte generellt här.
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Som avslutning av behandlingen av denna fråga skulle jag vilja visa ett
ganska långt citat som på ett naturligt sätt för oss över till nästa fråga
som handlar om hur forskarutbildningen bör se ut enligt informanterna:

Den traditionella doktorandutbildningen är sig lik på alla högskolor, där-
emot forskarskolorna har sin egen karaktär. Här finns en skillnad mellan å
ena sidan hårt styrda och i och för sig mycket effektiva utbildningar och å
andra sidan utbildningar som kräver mer eget initiativ av doktoranden själv.
Båda kanske måste finnas, men det finns också nackdelar med båda model-
lerna. Internationellt verkar det vara likvärdigt om än inte likadant. Jag har
mest erfarenheter från Frankrike. Likvärdigt, kanske har de inte lika mycket
kurser som vi. Jag tycker att det ska vara mer valfrihet vad gäller kurserna,
en del av de obligatoriska kurserna är kanske inte helt relevanta. Är man ci-
vilingenjör har man i normalfallet redan 40 p extra jämfört med vad som
krävs för att bli antagen. Om man tänker sig att man höjer antagningskraven,
s.a.s. flyttar en del av kurserna till innan doktorandutbildningen så blir det
motsägelsefullt om ett av målen med att effektivisera utbildningen är att man
ska komma fortare ur systemet. Och inte bara det, man kommer som resultat
få smalare doktorer, och industrin vill ju hellre ha breda doktorer. Kanske
vore det lämpligt med en mer reglerad postdoc-tid som förberedelse för en
vidare forskarkarriär. Risken med att korta utbildningen är ju att allting blir
licar, bara att det heter doktor.

11 Om du fick påverka forskarutbildningen, vad skulle du
ändra på då? Vad saknas? Vad skulle du vilja ta bort?

Om det är någonting som många vill ta bort så är det den myckna un-
dervisningen. Flera säger att ca 20% är optimalt. Att ta bort undervis-
ningen helt tycker inte någon, med något undantag. Att undervisa anses
vara bra eftersom man tvingas lära sig någonting ordentligt och man lär
sig presentera komplicerade saker inför publik.

Minska undervisningen. Lägg till projektledarkurser. Mer hjälp i början. Som
ny doktorand skulle man hamna i ett nätverk i ett sammanhang. Det finns
också en sak som jag tror kan hänföras till manligt-kvinnligt, och det var att
det dröjde hur länge som helst innan jag fattade spelreglerna. Först efter
länge förstod jag att det som räknas är att få ut så mycket artiklar som möj-
ligt. I verksamhetsberättelsen står det vem som fått ut vilka artiklar, men ald-
rig att det står att Lasse och Kalle har gjort ett hästjobb vad gäller undervis-
ningen. Så kommer det en spritt ny doktorand och talar om hur fort han ska
bli professor när han fått sitt publicerat. Detta gör mig inte bitter, men peri-
odvis har jag varit jävligt förbannad, ursäkta uttrycket, på att dessa saker inte
uttalas högt men att de ändå gäller.
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20% är en rimlig nivå. Men hur ska man omräkna tiden? De system vi hade
stämde ju inte. Vi lade ner nästan 400 timmar på en enda kurs när vi tog fram
kursmaterial, och då slog vi i taket för hela årets pensum, men det verkar
som om en doktorand anses ha oändligt med tid.

Vad gäller kursfrågan har också många starka åsikter. Vad gäller infor-
manterna i den här gruppen föll det sig så att alla informanter med ut-
ländskt ursprung är kritiska till mängden kurser (60 eller 80 p), men de
svenska informanterna är alla nöjda med mängden kurser. De svenska
informanterna har dock synpunkter på vilka kurser som skall vara obli-
gatoriska (om alls obligatoriska!) och de kurser som borde finnas men
inte finns (trots vad som står i reklambroschyrer!) En tanke med att korta
forskarutbildningen är att doktoranderna har kurspoäng redan innan de
antas som doktorander.

Det vore mycket bättre om de som kom hit var bättre förberedda. Det kom-
mer inte lika bra studenter från matematiken som från ingenjörsutbildning-
arna, men de som kommer från ingenjörsutbildningarna har läst fel ämnen,
de är bra på saker som inte är viktiga här. Överhuvudtaget vore det bra med
bättre förkunskaper. Kanske skulle vissa saker bli effektivare, som man gör
utomlands i många länder, att bara trycka avhandlingen i ca tio ex inför själ-
va disputationen, och sedan efteråt när man är klar och har infört alla syn-
punkter som framkommer vid disputationen så skulle man kunna trycka och
sprida den. Men man skulle inte spara särskilt mycket tid på denna föränd-
ring, bara att slutprodukten blev bättre.

Det strikta kravet på 80 kurspoäng verkar inte bra, särskilt som det i prakti-
ken inte alltid gäller, eftersom man om man har 5-15 p kvar som får man ett
papper som visar att man har de där poängen i alla fall. Flera saker som en
bra doktor ska kunna får man ingen kredit för, vara bra på att undervisa, bra
på att driva projekt. Det är dumt. Det första man får lära sig är att säga nej till
saker. Det borde vara bättre planering av kurser och forskning. Man bör
mycket noggrannare förbereda de som ska antas så att man kan läsa dokto-
randkurser som kan tillgodoräknas redan på grundutbildningen. Jag tror
man kan ta 22-25 poäng som räknas som doktorandkurser.

Men det här håller inte alla med om som framgick av det sista citatet på
den förra frågan om nationella och internationella jämförelser. Det är ju
den totala tiden som är intressant! Flera av informanterna vill effektivi-
sera utbildningen, och då tänker många av dem på handledaren och
handledarrollen.
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Doktorandarbetet är osynligt inom ett universitet, det borde synliggöras,
problematiseras. Man skulle kunna profilera sig mycket mer genom det, som
man gör med PBL och annat. Man borde göra dessa processer mer trevliga
och attraktiva och synliggjorda och på så sätt kunna attrahera de allra bästa.
Det behövs ju toppfolk här och man måste se till att inte alla försvinner till
industrin. Vi måste ha en annan attityd mer än ett bestämt innehåll eftersom
det måste anpassas till de olika avnämarna. Det verkar som om doktorander
och lärare ser annorlunda på forskarutbildningen. Doktoranderna systemati-
serar i allmänhet sin verksamhet längs en tidsaxel, det är väldigt tydligt att
olika saker har olika betydelse var på en tidsaxel de befinner sig. Man ägnar
kanske de fem bästa åren av sitt liv åt att doktorera. Klart att tiden har bety-
delse. Lärarna däremot tenderar att helt bortse från tiden. Mer platt liksom.
Lärarna vill ha in ett moment, och för dem betyder det ingenting om det 5
året befinner sig där eller där. Ett mer pedagogiskt och psykologiskt insikts-
fullt sätt att se på forskarutbildningen. Dessutom borde det vara obligato-
riskt med fler än en handledare. Alla människor behöver ankra upp på fler
än ett ställe.

Det finns också bland informanterna en önskan att effektivisera utbild-
ningen, bara att det är svårt att se vad som skulle kunna bli bättre. Kan-
ske att licen inte borde vara obligatorisk? Att ta bort något skulle sänka
kvaliteten.

Det vore bra om det gick snabbare. Inte för att jag tror att vi är för gamla, det
tror jag inte på. Men sex år är en lång tid, särskilt när grundexamen tar 4,5 år.
Kanske borde man ta bort eller tona ner licen. Man ska visserligen sätta ner
foten och få fast mark under fötterna, men jag tror att många hamnar på ars-
let och blir sittande kanske ett år. Kraven på licen har ökat. Man skulle kunna
göra en mer slimmad utbildning. Man skulle kunna få samma kvalitet på
doktoranderna med en... Man skulle kunna börja med en ordentlig litteratur-
studie, t.ex., skriva några artiklar på den litteraturstudien, kolla var marken
ligger och då skulle man kunna vara framme vid lic. Men som det är i dag
måste man egentligen påbörja bytet till doktor också. Nu gör man det två
gånger. Det är väldigt väsentligt att det i hög grad är en självverksamhet och
att det är någonting som doktoranderna själva ska genomföra. Därför är jag
rätt negativ till forskarskolor med många obligatoriska kurser. Det tycker jag
motverkar stora delar av syftet, nämligen att bli en väldigt självständig fors-
kare.

Det vore bra om doktoranderna snabbare kom igång med forskningen och få
veta hur det fungerar. Då är det viktigt att det finns en duktig handledare
när man är färsk. Kanske skulle man minska på undervisningen. Inte ta bort
den helt, men minska. Handledarna borde gå handledarutbildning, det vore
verkligen lämpligt!
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Jag skulle vilja se till att doktoranderna snabbt kommer in i den här miljön.
Tvinga dem att skriva en review, att komma igång. Det finns däremot inte att
ta bort någonting. Det första året försvinner ju om man kommer igång tidi-
gare.

Ledarskapsutbildning vore bra. En lära-sig-skriva-rapporter-kurs vore också
bra. Kanske har det varit en aning splittrat ibland, jag har fått ta kurser på
andra institutioner, och de ser kanske inte på samma sätt på problemen som
vi gör. Man kan nog inte skippa någonting utan att sänka nivån.

Ganska många är dock mycket nöjda med hur forskarutbildningen be-
drivs. Visst kan man effektivisera, stuva om, utbilda handledare, osv.,
men på det hela taget är utbildningen bra och bör inte ändras.

Det jag framförallt skulle arbeta för är att man inte ska lyckas med att förstö-
ra den fina forskarutbildning som vi har. Det verkar vara oövertänkta poli-
tiska och modemässiga trender som råder, en mängd professionella tyckare
som framför åsikter utan att de är genomtänkta, åsikter utan kontakt med
den akademiska verkligheten. I regeringen, jag har roat mig att gå igenom
Rosenbads hemsida, har den på utbildningsdepartementet med högst aka-
demisk kompetens en lic i ekonomi, departementssekreteraren, och ingen i
hela regeringen har forskarkompetens. De professionella tyckarna hör av sig
till studentkåren i bästa fall, men de vet ingenting om forskarens verklighet.
Det finns dunkla motiv bakom det här. Bland akademiker, som enligt min er-
farenhet alltid har verksamhetens bästa för ögonen, kommer det inte fram
sådana saker som vi nu får höra. T.ex. beslutet om bugetår till helår i stället
för läsår vilket försvårar kursplaneringen ytterligare. Det där har inte tänkts
igenom innan det klubbades. Jag skulle vilja begränsa politikernas möjlighet
att tycka och styra. Man ska inte springa åstad och ändra efter någonting
som man hört ska vara bra efter tysk eller amerikansk modell, men som man
inte satt sig in i.

Jag tycker att forskarutbildningen är väldigt bra. Det finns ingenting jag vill
ändra på. Måste man ta bort något, ett år t.ex. så skulle man överväga att ta
bort undervisningen och licen. Men jag tycker att licen är bra av flera skäl.
Man får större valmöjlighet. Är det någon förändring, så möjligen skulle man
få lite mer tid på sig. Förkortar man ytterligare så minskar kvaliteten.
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12 Är det frihet eller är det en stramare struktur som saknas?
Är struktur i början och frihet mot slutet en bra idé?

Här framkom många bra synpunkter, vilket föranleder mig att citera fli-
tigt. De flesta ansåg det angeläget att ägna denna fråga stor uppmärk-
samhet. I stort sett alla anser att det måste till ett visst mått av styrning,
t.ex. framfördes flera gånger den synpunkten att eftersom grundutbild-
ningen är

mer gymnasium än gymnasiet, men sedan när man kom hit, då blev det an-
norlunda och det var man inte förberedd på

så är det bra med lite handfasthet och styrning i början. Den sak det
uppkommer olika åsikter om var betydelsen av ’frihet’. Många menar att
uppfattningen om frihetens stora betydelse är grundläggande för hur en
forskarutbildning bör läggas upp.

Jag tycker att friheten är oerhört viktig. Att städa undan kurspoäng i början
är nog en bra sak, men jag är väldigt glad att jag hade stor frihet i början, och
bara tack vare min envishet som jag fick den väldigt bra handledare jag fick.
Egentligen kanske man inte behöver välja någonting de första ett två åren.
Själva kursstrukturen skulle kunna stramas upp, men friheten är viktig och
ligger mig varmt om hjärtat.

Det ska kanske var lite mer frihet, jag tycker nog inte att det ska vara så styrt.
Lite styrning i början är nog bra, men det måste finnas frihet också.

Jag tycker om mycket frihet, och det är en av de viktigaste sakerna här,
forskning ska vara fritt, utan den friheten tappar man poängen, och det ska
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man akta sig för. Det här en av de platser i samhället där man kan försöka
med risk att misslyckas och därför ska statsmakterna passa sig för att lägga
sig i och styra, och det är också statsmakterna som ska finansiera verksamhe-
ten. Vad gäller industrins inflytande, ja det var en känslig sak.

Andra tycker nästan tvärtom:

Ett problem är att det är för mycket frihet. Det krävs mycket disciplin, och
ingen jag känner jobbar 40 timmar, alla jobbar mycket mer. Men hur mycket
av detta är effektiv tid? Hur mycket blir gjort. Det här är positivt med IMIE,
och med Tema, och det är synd att inte övriga universitetet samarbetar mer
på det här övergripande sättet. Det är bra att få undan sin första 40 poäng
ganska snabbt, då är man kvar på skolstadiet.

Jag ser inget egenvärde i frihet, det ska ju vara ett vettigt val. Ingen har ju
nytta av att vi håller på och futtar i vårt hörn. Jag ser inget problem att för-
djupa sig i vad som helst. Problemformuleringen är nummer ett och lösa
problemet är nummer två.

Idén med styrning i början och mer frihet mot slutet stöddes av många:

Ja det tycker jag. När man är redo för frihet ska man kunna släppas loss. Jag
uppfattar mig själv som någon släppt från en båt mitt i havet och jag visste
inte åt vilket håll jag skulle simma för jag såg inte land åt något håll. En fyr
skulle man haft.

Ja, det är en bra idé. Inledande kurser med forskningsmetodik osv. Vissa av
idéerna i forskarskolorna är bra, men man kan ta in delar av det utan att göra
avkall på friheten. Men man ska inte styra in folk på projekt som de inte trivs
med.

Den här frågan om frihet och struktur aktualiserade naturligtvis diskus-
sionerna om forskarskolornas uppläggning, och alla var inte positivt in-
ställda till dem. Risken att man utbildar någon slags »superingenjör»
finns, menar man:

Jag hade inte klarat mig på fyra år eftersom mitt område var så nytt. Då be-
höver man tid för eftertanke. Får man inte den tiden så blir det en slags ci-
vilingenjörsutbildning, korvstoppning. Man måste lära sig lösa svåra pro-
blem, och det kan ta tid. Jag vill inte ha en superingenjör, men inte heller nå-
gon som harvat på i 10 år utan att bli klar. Någonstans däremellan.

Fast det är klart om man vill ha superingenjörer så kan det väl vara bra då
[med forskarskola]. Vissa är ju här för att det är spännande andra är här för
att få sin examen.
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Det verkar som om många tycker att tid och utrymme för att begå miss-
tag är ett viktigt inslag i processen att bli en självständig forskare. Flera
av informanterna betonar t.ex. behovet att »få slå huvudet i väggen»:

[Struktur i början och frihet mot slutet] Ja, det är en god idé. Fast utan att
hindra att man kör huvudet i väggen. En bra handledare vet hur länge man
ska sitta fast i väggen innan man måste hjälpas därifrån. Man måste lära sig
själv. Handledaren måste veta när det är dags att blinka till (om han är en
fyr), men inte för tidigt, eftersom doktoranden själv ska bli en fyr, eller en
minifyr.

 Men kanske måste man få slå skallen i väggen för att lära sig.

Åsikten framkommer att forskarskolorna är bra för att snabbt och effek-
tivt få doktoranderna i mål, men kanske sämre vad avser att hjälpa
doktoranden att producera bra vetenskap. Många betonade behovet av
att handledaren med god fingertoppskänsla ska kunna avgöra om dok-
toranden behöver styrning, eller mår bättre av att agera fritt.
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13 Arbets- och forskningsklimat

Den här frågan är uppdelad i 11 underfrågor. När vi kom till denna frå-
ga hade i allmänhet ca hälften av intervjutiden gått, informanten hade
blivit varm i kläderna, en relation hade upprättats och för vissa hade
tungans band lossnat, för andra började det kännas färdigpratat – och
viss skärpa hade försvunnit. En del av det som frågas efter här hade
många informanter redan svarat på i andra sammanhang, och en del
frågor var inte riktigt relevanta att ställa till alla. Jag lät informanterna
tala länge om det som verkade angeläget och skyndade förbi sådant som
verkade glida över i allmänt prat.

13.1 DELAKTIGHET MED KOLLEGORNA PÅ INSTITUTIONEN

De allra flesta anger att de har goda relationer med institutionen, avdel-
ningen eller ämnesområdet.

Ja i gruppen kände jag mig i högsta grad delaktig, både i labgruppen och i
institutionen.

Jag känner mig väldigt delaktig, det är ett väldigt bra klimat, vill man delta
är man alltid varmt välkommen.

Vi har ett jättebra gäng! Vi bryr oss om varandra!

Ganska många anser att känslan av delaktighet är halvbra.

Det var inte helt lätt att samarbeta. Liksom ingen tog tag i det till en början.
Ibland höll man på med enskilda saker som gjorde att man kände sig väldigt
isolerad, men på det hela taget var det inte så.
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Nej jag kände inte något utanförskap i alla fall, men den delaktighet jag kän-
de skaffade jag mig för jag är sådan som person. Ibland saknas det en en-
hetskänsla i institutionen, och jag tror att om ledningen saknar förmåga att se
sådant här och inte förändrar strukturen så blir det brister. Det blir liksom
forskarhotell av det.

Stor samhörighet inom gruppen, men inte så mycket med institutionen.

Några anser att känslan av delaktighet med kollegorna på institutionen
är usel.

Jag är helt utanför. Noll input från den här miljön. Jag har aldrig sett folk in-
bjudna som har med mitt ämne att göra. Jag har själv bjudit hit folk som hål-
ler på med mitt. Jag hade lika gärna kunnat sitta i en sommarstuga som här.

Jag känner liten samhörighet med institutionen och avdelning, jag känner
samhörighet med mina kollegor. Jag uppfattar det som om det är dålig
stämning på institutionen. När jag kommer hit en dag då och då så upplever
jag att det förekommer högljudda diskussioner om petitesser. Det känns som
om de har all tid i världen och så håller de på med kvasidiskussioner.

Några är ensamma.

Något utanförskap känner jag absolut inte, men det vi håller på med kan ju
vara lite ensamt.

Eftersom jag har en helt annan bakgrund kan jag känna mig lite utanför och
det skulle vara bra om jag hade någon annan samhällsvetare att prata med.
Helst nationalekonom eller åtminstone inte naturvetare.

Några har speciella synpunkter.

I början på forskarskolan var jag väldigt off. /.../ och åtminstone en av pro-
fessorerna motarbetade mig direkt, klart och tydligt, och det tog mig ett år
att inse att det inte var mig han var ute efter utan det var min professor han
inte gillade. Det var rent ut sagt jävligt jobbigt, och då tyckte jag det var ett
jävla skit, det dummaste jag gett mig in på.

Med avdelningen och forskarskolan är det väldigt bra, och inom ämnesom-
rådet utomordentlig. Men med institutionen XXX är den helt obefintlig. Hur
XXX styrs och sköts kan man verkligen ha åsikter om, det är milt uttryckt
bedrövligt.
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Ingenting alls med institutionen nästan. Men med ämnesområdet väldigt
mycket, kanske mer med ämnesområdet än med forskarskolan. Forskarsko-
lan var liksom första året, den första tiden, sedan är det ämnesområdet.

Frågan om delaktighet med kollegorna är också en svårbedömd sak.
Väldigt många menar att en forskarutbildning till sin karaktär innehåller
starka moment av ensamhet, det är man själv som ska göra någonting,
det är man själv som ska nå en förmåga.

13.2 DELAKTIGHET MED FORSKNINGEN I STORT

De flesta anser att de känner god delaktighet med forskningen i stort.

Inom mitt område absolut.

Ja det hade vi, det är inte så många ställen som håller på med just det här.

Det är bra. Bra support, men ändå ganska trassligt i och med att det finns
konkurrenter som man inte kan eller bör diskutera med. Vi har lyckats
komma fram till en diskussionsform där jag aldrig behöver grubbla på om
jag avslöjar företagshemligheter.

Några tycker att det är halvbra.

I Sverige är jag ganska ensam. Jag är med i ett industriprojekt och har inget
signalspråk tillbaka och där är jag också en slags outsider. Inte heller inom
avdelningen. Kontakter utomlands fungerar inte så bra heller. Ytterligare
någon doktorand på det här området vore bra.

Jag har kanske valt områden som är smala och okända. Lite både och, ett
ungt forskningsområde och har ingen tydlig profil hos oss, vi gör lite här och
lite där.

Det kunde vara bättre, men eftersom handledarna har dålig kontakt med
forskningen så är det en brist här, tycker jag.

Somliga önskar mer internationella kontakter.

Konferenser och forskarutbyte, men det skulle ha varit mer av det, för det
var väldigt bra.

De kunde vara bättre särskilt internationellt. Jag hade trott det skulle vara
bättre, ett utlandsår, t.ex. som inte blev av.



45

Handledaren har betydelse i många sammanhang...

Mummel, mummel, mitt bidrag är kanske inte så stort. Lite har man väl
gjort. Åtminstone har jag lärt min handledare något.

En reflektion här är att ju längre doktoranden kommit i sin utbildning
desto mer erfarenhet har han/hon av forskningen i stort, med forsk-
ningsfronten, och desto större har betydelsen av nationella och interna-
tionella kontakter blivit.

13.3 RESPEKT OCH UPPSKATTNING

Det här verkar inte vara ett problem. De flesta säger att respekt och upp-
skattning inte är någonting som de går omkring och tänker på. De som
skiljer mellan respekt och uppskattning har förstås en del åsikter. ’Feed-
back’ är en sådan sak som kommer fram när man talar om uppskattning,
och kvinnorna nämner oftare än männen behovet av feedback, om än
inte som svar på just denna fråga.

Det var bra, ingenting som jag saknade. Det var mer av detta mot slutet.

Mycket respekt och uppskattning, jättetrevligt bemötande på konferenser,
t.ex.

Det är ganska bra, inget jag funderar på. Min handledare är bra på att få folk
att gå i mål, han puffar. På mitt företag är det inte lika lätt, särskilt på lägre
nivå har man svårt att förstå vad jag håller på med.

Ja, uppskattning får man verkligen inte mycket av. Det händer i princip ald-
rig. Negativ kritik är det enda man får. Kanske är det så att vi kvinnor behö-
ver mer uppskattning än killarna, de verkar ju så självsäkra, de liksom bara
kör på.

Några säger tänkvärda saker:

Så länge folk lämnar mig ifred bryr jag mig inte så mycket. Övriga institutio-
nen ger mig noll och intet av respekt och uppskattning, men från andra håll
så.

Jag uppskattas som lärare och får bra kursutvärderingar. Får respekt och
uppskattning för min forskning. Ingen säger att det går långsamt. Vi har ju
problem här på avdelningen och det stora bortfallet har ju orsaker. Men jag
vill betona att jag känner ett starkt stöd från min handledare. Men nu har vi
nyligen kommit överens om att även jag ska kunna få vara kvar. Men jag li-
tar inte riktigt på alla runtomkring.
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Här får jag respekt och uppskattning, men utomlands är det sämre. Kanske
för att jag är kvinna, kanske för att jag är så ung, det vet jag inte.

Oj, det där var en känslig fråga. Våra handledare är kanske inte så bra på att
visa uppskattningen offensivt så att säga. Av kollegorna är det OK. Men det
skulle vara bra med mer uppskattning. Det är lite klent med feedbacken
överhuvudtaget. Även negativa kommentarer kan man behöva, gärna fram-
förda på ett trevligt sätt. Inom institutionen finns det ingen kommunikation
alls.

Man är ju inte orespekterad, men visst har man lägre status än andra. T.ex.
den konstiga inställningen att man ska dela rum på resor och få halv ersätt-
ning. Respekten uppifrån är ju inte allt för stor. Är man ute på en resa så
möts man med betydligt större respekt om man reser som industrirepresen-
tant jämfört med om man reser som doktorand. Som industrirepresentant
blir man bjuden på kvällsevenemang, som doktorand kan det hända att när
man håller ett paper och när frågor från publiken kommer så är det ens
handledare som sitter bland publiken som svarar på frågorna.

13.4 SOCIALT STÖD FRÅN INSTITUTIONEN

Många av informanterna undrade vad jag menade med ’socialt stöd’,
och då frågade jag som exempel om de tror att det finns acceptans för
olika typer av föräldraledighet eller sjukfrånvaro (vad händer om din
pappa dör och du inte kan koncentrera dig på flera månader?). Det visar
sig att vad gäller föräldraledighet så är det en inte ovanlig erfarenhet,
och det har heller aldrig uppfattats som besvärligt (visavi institutionen),
och av de som inte har sådan erfarenhet tror alla att föräldraledighet är
en sak man absolut kan räkna med acceptans för. Det visade sig också
att flera informanter har den tråkiga erfarenheten att en nära släkting
dött, men ingen tycker att relationen med institutionen har försvårats
därav. Vad gäller föräldraledighet så kännetecknas den av framförhåll-
ning, man vet flera månader innan att man vill ta mamma- eller pappa-
ledigt, och det är enkelt att planera inför detta. Vad  gäller mer akuta sa-
ker, som dödsfall, anses generellt att det finns beredskap även för detta.
Om man sedan av rent personliga skäl inte klarar av att forska är en an-
nan sak. Men socialt stöd från institutionen inbegriper de också männi-
skor som verkar där: lärare, kollegor och andra. En sak som många på-
pekar är att som forskare är man inte sjuk. Många säger att det är bra
med det sociala stödet från institutionen, de allra flesta bland informan-
terna tycker just det. De citat som jag ger här har alla någon typ av kritik
eller invändning.
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Det var aldrig problem att ta pappaledigt, vare sig från institutionen eller
samhället saknade jag det stödet. Men jag kände ju de som mådde riktigt då-
ligt, men det berodde nog oftast på personliga förhållanden. Men det har inte
uppmärksammats tillräckligt. Det finns ju på universitetet en slags cynism
ibland som aldrig skulle kunna få förekomma i industrin. En forskarutbild-
ning ska vara bra betald. Man bidrar ju till kunskapen och man undervisar
och gör annan nytta. Men vissa professorer utnyttjar systemet och tänjer på
möjligheterna.

Inga problem att ta pappaledigt, men från kollegorna i projektet, särskilt om
det är ett EU-projekt, kan det vara kärvare om man går ner till 10%.

Det var helt OK. Att vara pappapaledig hade inte varit några problem, uni-
versitetet hör väl till de bästa arbetsgivarna på det området. Det gäller även
mer akuta saker som måste lösas.

Det var bra, tycker jag. Det var en rekommendation att man skulle ta pappa-
ledigt.

Mycket stöd från specifika individer. Det finns en acceptans för att vara sjuk-
skriven, hemma med sjuka barn, där har det inte brustit. Det sociala på arbe-
tet har varit OK. Men det kan vara besvärande ytligt och glättigt vad gäller
konversationen i fikarummet, snacka om tv-serier, men det är t.ex. tabu att
tala om misslyckanden i arbetet vilket vore bättre. Erfarenheten att misslyck-
as diskuteras inte.

Inga problem vara mammaledig. När jag berättade för min handledare så
gratulerade han mig och sa att jag måste ta tillvara på den perioden, men en
yngre kollega som hade hand om pengarna ifrågasatte att jag utnyttjade de
förmåner som finns när det gäller föräldraledighet. Sjuk kan man knappast
vara. Stannar man hemma så är det ingen annan som gör ens arbete, det får
man fixa sedan. Barnledighet går att planera, men om en anhörig dör så är
beredskapen sämre. Men det är ju ett väldigt fritt jobb, och så sett är nog för-
delarna fler än nackdelarna.
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13.5 SOCIALT STÖD FRÅN SAMHÄLLET

Nästan alla frågade mig vad jag menade med ’samhället’. Det  var för-
stås inte helt enkelt att svara på den frågan eftersom man lätt kommer
att tänka på såväl de människor och sociala system som utgör ens
närmsta omgivning som på staten som helhet. Begreppet ’samhället’ är
ju mycket omfångsrikt. Förmodligen menade jag allt detta på en gång
med min fråga, och svaren handlar också om alla dessa saker. Som en
ledtråd till vad jag menade med samhälle sa jag ’lön’, och den frågan
öppnade upp diskussionen. I följande citat förstås med ’samhälle’ såväl
universitetet som industrin. Först någon som tycker att universitetet inte
håller löften.

Frågan om lönen är svår, men man vet vad man ger sig in på. Det väljer man
själv. Ett irritationsmoment kan förstås vara att man får göra betydligt mer
institutionstjänstgöring än forskning, alltså jämfört med vad man lovas när
man börjar, och då kan man förstå om folk blir irriterade.

Många är skapligt nöjda med den lön man får när man börjar som dok-
torand, men löneutvecklingen anses inte vara så bra.

Det vet jag inte vad jag ska säga. Vad gäller lönefråga så kan man ju inte
undgå att jämföra med sina kamrater som gått till industrin och då känner
man sig jämförelsevis mindre uppskattad.

Som antyds i det förra citatet så jämför man ofta med kamrater som gått
till industri och näringsliv. Löneutvecklingen är en sådan sak som gör
skillnaden med näringslivet och industrin allt mer synlig. I synnerhet
blir detta tydligt när det man får från universitetet, en doktorsexamen,
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inte värderas ute i industrin. (Många anser dock att man får mer än en
examen.)

Det är för låg lön, jag förlorar jämfört med om jag hade gått ut i industrin,
och en sak som är anmärkningsvärd är att en lic och en doktorsexamen har
samma värde (hos Ericsson), för när man är doktor betraktas man som en
knäppis. Man hoppas att vårt EU-medlemskap ska ändra den attityden.

Det finns ytterligare ett besvärligt problem jämfört med industri och
näringsliv, nämligen att man hela tiden måste motivera sin existens.

Lönen tycker jag har varit relativt bra, åtminstone till en början. Efter ett tag
när man såg hur gamla kompisar tjänade tiotusentals kronor mer per månad
då funderade man på vad man höll på med. Och sedan när man blivit färdig
och ska leva i en tillvaro där en stor del av tiden går åt till att söka pengar, då
funderar man verkligen över det här byråkratiska, om det är sådant man ska
hålla på med. Då tappade man samhällets stöd. När man tvingas motivera
sin egen existens 80% av tiden och resterande 20% med att redovisa att man
verkligen gjort det man sagt att man skulle göra. Då tappar man inspiratio-
nen, som enskild forskare kan man inte hålla på så här. Hamnar man i en
större grupp som har stora pengar så är det förstås lättare.

Kanske är det så att man även ute i industri och näringsliv måste moti-
vera sin existens, men det kan jag som filosof förstås bara gissa mig till.
Anställningsformerna för nydisputerade vid universitetet liknar ju inte
de som företagen tvingas hålla sig med.

Ser man det som en betald utbildning är det himla bra, men jämför man med
sina jämnåriga eller med livslönen så är det ju inte bra, det finns inga eko-
nomiska incitament att disputera.

En annan sak som kan vara besvärlig är hur omvärlden ser på en som
doktorand.

Svensson vet inte vad vi håller på med och universitetet bidrar ju inte mycket
till att Svensson ska förstå heller.

Det finns ett obehagligt akademikerförakt, men vi får ju trots allt bra lön.

Vad gäller samhället har jag vissa svårigheter med det svenska sättet att lösa
problem. Ni ser det kanske inte själva, men somligt är mycket konstigt.
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13.6 SOCIALT STÖD FRÅN HEMMET

Nästan alla anger att de har ett gott eller hyfsat stöd från hemmet. För
många är detta stöd av största betydelse.

Allt mitt stöd kommer från hemmet känns det som. Det är det jag lever på.
Det är där jag får min handledning.

Utan stöd hemifrån hade jag aldrig klarat det här.

Helt OK, min sambo har också varit doktorand men hoppat av p.g.a. vidriga
förhållanden.

Några har det ljummare.

Slitningar då och då, det blir ju inte mycket tid över. Men det går väl bra.

Det har varit från och till. Innan jag fick familj var det inga problem, men ef-
ter det är det ju inte förenligt med familjeliv att jobba kvällar och nätter.

Det kan vara svårt särskilt om ens respektive inte har akademisk bakgrund.
Det kan vara mycket besvärligt om man har barn.

En och annan har det svårt.

Min man ger mig stöd när det verkligen behövs, men han kan inte vara ledig
hur som helst från sitt jobb.

Svårt. Min kille är civilingenjör, men han tycker att det är konstigt att jag
ville fortsätta. Han menade att jag skulle välja mellan honom och utbildning,
och när jag valde utbildning så kom han fram till att han ändå kunde tänka
sig att vi skulle fortsätta. Det finns en väldigt manlig miljö på tekniska ut-
bildningar. De är inte heller så intellektuella, de är ju egentligen bara en slags
yrkesutbildningar, ingen reflektion. Manliga förväntningar. Jag tycker att det
här är besvärligt.

Diskuterar sällan forskningen hemma, men jag har back-up materiellt och fy-
siskt. Jag jobbar ju 130% på papperet, och det sociala får ju anstå till sedan,
och det längtar jag till. Det sociala livet kommer förhoppningsvis tillbaka när
jag är klar med licen.

Egentligen är detta en mycket viktig fråga. När medelåldern är relativt
hög så måste man räkna med att doktoranderna har hunnit bilda familj
eller står i begrepp att göra det. Det innebär slitningar av olika slag. Tra-
ditionellt sett är detta en viktigare fråga för kvinnorna, men även män-
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nen förväntas idag ta ett större familjeansvar. En större förståelse för fa-
miljesituationen är önskvärd om målsättningen är att erbjuda en attrak-
tiv forskarutbildning.

13.7 SEMINARIEKULTUR

Seminarier finns på alla institutioner, men de tillmäts olika vikt. Det har
dels med ämnesområdets karaktär att göra, dels med den seminarietra-
dition som råder på institutionen. Inom samhällsvetenskap och humani-
ora är seminariet en av de viktigaste arenorna för forskaren att verka på,
och riktigt så är det inte inom den tekniska fakulteten, men det betyder
inte att seminarierna är betydelselösa, för det är de inte. Informanternas
svar spänner från ett relativt ointresse till att seminarierna uppfattas som
viktiga intellektuella mötesplatser.

Ja, men inte som ni har på Tema. Där är det intellektuellt högre kvalitet än
här på XXX.

Det kunde ha varit bättre. Om man varit bättre påläst och mer insatt så hade
utkomsten varit bättre.

Det var bra, och vi ville ha mycket seminarier, men så var det ändå lite si och
så med närvaron. Kritiken man fick var saklig utan att vara otrevlig.

Det finns seminarier, men många anser inte att de hinner gå två timmar på
dem.

Vi har nästan igen alls, vi har seminarieserier men de har karaktär av rätt
privata forskarmöten. Senaste resultaten från de närmsta kollegorna

Icke-existerande.

De lyckas på något sätt få hit höjdare från näringslivet. Jättebra.

Vi har många trevliga seminarier, någon, t.ex. en gäst, berättar om någon-
ting.

Vad är seminariekultur? (hahaha) Vi har gemensamma genomgångar. Det är
bra. Lite mer ifrågasättande kanske vore bra.  

Forskarskolan har en mycket intressant och skojig seminarieserie. Personer
från industrin kommer och föreläser om projektledning, t.ex. JAS-projektet,
Volvo 850-serienprojektet, etc. XXX har också seminarier som jag inte går på.
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Det är ofta mycket intressanta seminarier. Men nu har vår seminarieserie bli-
vit vilande så det har blivit sämre på den fronten.

Påfallande ofta har man inte en chans att förstå vad som sägs. Populärveten-
skapliga föreläsningar kan vara positivt.

Det finns kuliga anspråkslösa seminarier för oss doktorander, på fredagsse-
minarier kommer ofta någon, men då kan det vara svårt att förstå vad de ta-
lar om.

De är bra. Det vore bra om man var en smula mer pålästa. Skriver jag en ar-
tikel förväntar jag mig kritik på den när den seminariebehandlas, och det är
ju viktigt här att skilja på sak och person.

Det finns ett stort behov av att se över seminarietraditionen vid vissa in-
stitutioner. Det finns också ett behov av en ökad medvetenhet om det
välskötta seminariets stora fördelar. Påfallande många hade väldigt litet
att säga om denna sak.

13.8 KONKURRENS

De allra flesta säger sig inte uppleva någon konkurrens, eller endast en
positiv sådan. Att man sporrar varandra, lite inre tävlan om vem som
ska lica först.

Inga problem alls.

Nej  egentligen inte. Kanske att man liksom tävlade med andra om att bli
först, men det var bara positivt. Men där min fru forskar är alla paranoida,
men den paranojan finns inte här. Tvärtom vi har varit väldigt öppna.

Faktiskt upplevde jag ingen konkurrens. Det fanns gott om pengar på den ti-
den.

Nej. I början var det en annan doktorand som kände att jag kanske gick in på
hennes område, men så talade vi om det och så blev det bra.

Nej, inget som störde.

Dock upplever några konkurrens på ett negativt sätt.

Mest negativ. Man funderar inte på hur projekt kommer in och hur de för-
delas. Är det en godbit så tar man det själv även om kompetensen kanske är
bättre på annat håll. Här skulle vi kunna göra bättre ifrån oss. Dessutom tar
vissa människor allt utrymme, fysiskt när de talar. Jag hör kanske dit på det
sättet att jag tar den plats jag tycker att jag förtjänar, men en del tycker att de
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ska ha allt utrymme vad andra än anser, och så finns det de som sitter och
gömmer sig på sin rum.

Ja, mycket, stenhård. Vissa av mina kollegor har ett rent otroligt behov av
självhävdelse.

Nej inte alls. Men det finns, och jag kan inte fatta varför inte forskare kan
samarbeta mer.   

Den är rätt vild. Man kanske ska hata alla, men jag gillar det inte. Det är ne-
gativ konkurrens.

Mitt helhetsintryck är dock att känslan av konkurrens inte är ett allmänt
problem, eller som en informant sa:

Det är möjligt att andra känner av det för att jag har tagit alla anslagen, ha-
haha!

13.9 KONTAKTER MED INSTITUTIONEN

Somliga har god kontakt med institutionen, somliga har en halvbra
kontakt och en del tycker att den är usel. För många är kontakten med
avdelningen eller ämnesområdet viktigare. Både denna och nästa fråga,
som handlar om kontakter med forskarvärlden, var »svårpratade» och
svaren korthuggna.

Det var bra, jag satt en period i institutionsstyrelsen och ägnade mig lite åt
sådant.

Man hade ju inte så mycket kontakter med institutionen som helhet.

Det var bra. Det var också en av de goda sidorna med mina omfattande ad-
ministrativa uppgifter.

Dåligt med IKP, bra med ämnesområdet.

Ja, det tycker jag. Jag har kontakt med dem som jag behöver ha kontakt med.

Nej det är inget vidare.

Kanske borde jag själv vara aktivare. Men jag blir alltid väl bemött.

Goda.

Bra.
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Sämre kontakter med institutionen.

Nästan inte existerande

Ganska dåliga, det är inom gruppen man känner till folk.

En vårutflykt, någon julfest för några år sedan, men det är inte mycket så-
dant.

Uselt.

Det finns några saker som är värda reflektion. Det verkar som om många
institutioner har blivit så stora att doktoranderna inte kan identifiera sig
med dem, de känner sig mer »hemma» i ämnesområdet eller i den lilla
forskargruppen. Kanske var det helt enkelt en dålig fråga och det hade
varit bättre att t.ex. diskutera vad som borde vara institutionens uppgif-
ter.

13.10  KONTAKTER MED FORSKARVÄRLDEN

På denna fråga efterlyser många bättre kontakter, men fortfarande är alla
svar fåordiga och korthuggna .

Det var mycket bra, så mycket som behövdes.

Har varit vid Harvard sex månader och där har jag fått god vägledning kun-
nat bolla tankar osv.

Jodå jag har väl fått åka på konferenser och så även om jag inte varit så bra
på det.

Det kommer nog mer och mer, jag har inte varit forskare så länge, men kon-
takterna de kommer. Vi får åka på konferenser, vi har en ryggsäck med
pengar som vi kan åka på.

Vi har ju väldigt goda möjligheter, men det hjälper ju inte om man inte får
hjälp att välja. Jag har ju ingen möjlighet att veta vad som finns inom det här
området. Här saknar jag vägledning.

Det kunde som sagt vara bättre.

Skulle vilja att den var bättre.

Vi borde publicera oss bättre, inte bara på konferenser, där tycker jag vi är
dåliga.
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Det är lite klenare med denna kontakt. Den som är är det p.g.a. personbasis.
Det kanske inte riktigt sjunker ner på doktorandnivå. Vi är väl helt enkelt för
få seniorer.

Även denna fråga anser jag vara viktig, frågan rör ju vid något av kär-
nan av vad god forskning anses vara. Ska man av dessa svar dra slutsat-
sen att det är dåligt med kontakt med den övriga forskarvärlden så är
det oroande.

13.11  KONTAKTER MED NÄRINGSLIVET

Denna fråga ledde till längre diskussioner. Fler säger sig ha goda kon-
takter än de som säger tvärtom. En vanlig kommentar är att dessa kon-
takter ofta är beroende av personer, kontakterna är inte så ofta institu-
tionaliserade. Det finns också ett behov att utveckla dessa kontakter.

Jag hade goda kontakter med industrin, men det ordnade jag själv kan man
säga.

Viktigt att utvidga samarbetet, och där har vi mycket att vinna på att studera
det amerikanska exemplet. Forskning får förstås inte vara produktutveckling
åt industrin, men ett närmre samarbete är ändå önskvärt.

Har en del kontakter med näringslivet, och min handledare är duktig på att
ragga pengar till projekt och där har jag haft förmånen att ha fått goda kon-
takter via honom.

Det finns också en viss skepticism vad avser industri- och näringslivs-
kontakter. En ömsesidig misstänksamhet mellan industri och universitet
kan anas. Kanske också att en gnutta dåligt självförtroende kan fram-
skymta.

Kunde utvecklas mer, det vore väldigt bra. Men det är inte alltid lätt att få
näringslivet intresserat. De ville inte alltid bli engagerade.

För vår del var det landstinget, socialdepartementet och andra myndigheter,
och det har varit bra. Det har funkat. Men det finns en  tendens att man tyck-
er att man själv är bra, man själv är norm liksom. Saknar reflektion över den
egna verksamheten och här skulle man kunna göra en hel del. Det blir liksom
ö-mässigt. Personmässigt.

ABB är ett svårflörtad företag, erkänt svårflörtad, men det fungerar ändå nå-
gorlunda bra, och i vår grupp så fungerar det som helhet väldigt bra, tycker
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jag. Kanske är det inte alltid så intressant arbete för oss, mer som en kontakt-
yta.

Allt vi gör har anknytning till industrin, kanske är det hämmande att vi har
så täta kontakter, att vi blir en billig konsultbyrå till industrin.

Ibland möts man av ett höjt ögonbryn, det var värst vad ni var professionella.
Man kan förstå att mer eller mindre seriösa konsultfirmor har gjort dåligt
ifrån sig.

Flera nämnde också de strukturella skillnader som råder mellan industri
och universitet, särskilt vad avser synen på kunskap och kunskapspro-
duktion.

Särskilt i samband med konferenser passade vi på att åka och hälsa på i in-
dustrin. Det kunde ha varit mer, men när det gäller samarbete har vi ju det
här problemet med industrihemligheter, då måste man skriva på avtal om att
inte använda information, så det ställde ju till problem eftersom man då inte
hade någon nytta av det i forskningen.

Dessa är obefintliga. Lite så att vi har varit på studiebesök och att de varit
här. Men om Astra gör någonting så är det sekretessbelagt så det går inte att
samarbeta.

Universitetet är principiellt öppet, ny kunskap ska annonseras och of-
fentliggöras. Industrin värnar om kunskaperna och vill exploatera dem
och dra kommersiell nytta av kunskaperna.
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14 Negativa kontra positiva saker

Många, nästan alla, nämner friheten som en positiv sak, och nästan lika
många nämner tidsbrist och höga prestationskrav som negativt.

Det är kul, och man är alltid stressad.

Positivt är att man får läsa och utvecklas, det negativa att man aldrig kan
känna sig ledig. När man går hem en fredag så har man alltid några artiklar
med sig som ska läsas över helgen, när barnen somnat knäpper man på da-
torn.

Positivt är min handledare.

Tvärvetenskapen är mycket bra och skapar synergieffekter och det är mycket
bra. Tanken med IMIE är jättebra, det tycker jag verkligen.

Positivt är att man verkligen får ägna sig åt saker på ett djupare sätt.

Positivt är att det för forskningen framåt och ger ökad kunskap. Doktoran-
derna för verkligen forskningen framåt.

Den personliga utvecklingen hålls av många fram som något mycket po-
sitivt.

Jag har bevisat för mig själv att jag klarar av en jäkligt svår och krävande sak,
men det var inte alltid positivt, men jag kan inte komma på något negativt
nu.
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När det gäller negativa upplevelser råder mindre enighet, förutom stress
och tidsbrist. Några tar upp handledarproblem, tung undervisningsbör-
da, brister i personkemi, en känsla av att vara utelämnad till godtycke.

Negativt är det här 1 till 1-förhållandet mellan doktorand och handledare,
det är väldigt svårt att komma ifrån om det skär sig.

Nackdelen är att det ofta är svårt att hitta perioder där det inte hackas upp,
perioder där man kan fokusera en sak ordentligt.

Negativt är att personkemin stämmer så dåligt. Men vilken professor ska
vara högsta hönset? Det blir alltid problem.

En negativ sak är att man är väldigt beroende. Det hjälper ju inte med frihet
om man inte har några alternativ att välja emellan.

Det negativa är väl handledarsituationen.

Flera av de här sakerna återkommer jag till senare.

15 Frestelser kontra hotbilder

Denna fråga har genererat en mängd liknande svar. Frestelsen par préfé-
rence är ett spännande och välbetalt jobb i industrin. Hoten är slut på
projektmedel, en handledare som försvinner eller en usel stämning på
institutionen/avdelningen. Några har varit starkt frestade när de blev
klara med licen. Även om hög lön har frestat, så har denna frestelse ändå
inte riktigt räckt till för att locka bort doktoranden. Det finns helt klart
saker i forskarprocessen som har mycket stark dragningskraft. Därför är
det hög lön i kombination med ett forskningsinriktat arbete som utgör de
reella frestelserna.

Jag var oerhört frestad vid licen, då jag fick erbjudande om jobb, men det
sporrade mig faktiskt att gå vidare, då är det här bra tänkte jag. Ingenting
skulle kunna skrämma mig härifrån, utom det att om handledaren slutat så
hade det inte gått. Annars hade inte hugg och slag fått mig härifrån.

Frestelse skulle kunna vara forskningsmedel någon annanstans. Hot, t.ex. om
handledaren försvinner så skulle jag nog inte kunna hålla mig kvar.

Men det finns andra orsaker...
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Det som kan fresta mig är en kvinna som lockar mig bort. Men – eftersom jag
skulle uppskatta mest en intelligent kvinna så skulle hon inte locka mig bort
(ha ha ha!).  Vad som skulle skrämma mig bort är t.ex. att handledaren för-
svinner.

Ibland har det varit nära att doktoranden slutat.

Jag var på väg att sluta ett antal gånger och det var bristen på kommunika-
tion och uppmuntran som gjorde det. Ja det höll på att knäcka mig, jag ville
inte gå hit på morgonen. Det var ren envishet som gjorde att jag klarade av
det. Det fanns ingen stor frestelse eftersom jag inte visste vad jag skulle vilja
göra i stället.

Jag höll ju nästan på att bli ivägskrämd. Jag är ju inte lättskrämd, men hade
det gått orätt till så hade jag blivit högljudd. Om handledaren försvunnit i
början hade det varit svårt, då hade jag fått byta forskningsgrupp. Senare
blev jag mer självgående. Det som skulle ha frestat mig är ett erbjudande om
ett intressant jobb, välbetalt.

Ibland har doktoranden slutat!

Frestelsen för mig var ett välbetalt och intressant jobb, det var ju det som
hände. Men egentligen var det otillfredsställelse med doktorandtillvaron. Jag
räknade plus och minus rätt ofta och det hamnade alltid på minus.

Jag intervjuade en doktorand som slutade (efter att enkäten var ifylld
och insamlad!) och i detta fall verkade det som om relativt enkla åtgär-
der hade kunnat få just denna doktorand att stanna kvar. Jag hörde talas
om ganska många sådana fall, och det finns stor anledning att se över
orsakerna till den här utvecklingen. Stora resurser är nerplöjda i en
doktorand, både i termer av mänsklig ansträngning och pengar, vilket
ger att även om det i många fall kan antas att när en doktorand slutar i
förtid så är det trots allt bra så bör en ordentlig uppföljning komma till
stånd.
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16 Självförtroende

När jag ställde den här frågan bad jag informanterna att berätta om saker
som är bra såväl om som saker som är dåliga för självförtroendet. Flera
saker dök ofta upp i svaren. Handledarens betydelse, t.ex. och feedback,
och om det finns en känsla av att det man gör är bra och fungerar och
accepteras. Ofta anges även de inre upplevelserna ha betydelse, dels
egoistiska sådana som känslan av att ha klarat av en svår uppgift, käns-
lan av att vara den som har kommit på något nytt, dels den mer altruis-
tiska känslan av att man genom sin vetenskapliga gärning har bidragit
till vetandet i en mer generell mening. I allmänhet handlar det dock mest
om handfast respons på det man gjort eller det man håller på med.

Jag fixade alla saker och det fick jag stärkt självförtroende av, att veta att jag
har stor kapacitet, att jag kan skärpa mig om det gäller. Men å andra sidan är
det så oändligt stort, det är så mycket som man inte kan fast man tycker att
man borde kunna det. Det kan kännas svårt.

Bra är att man lärt sig presentera sin tankar och arbete, bra är också att man
klarat av en svår sak, att man genomför det man påbörjat. Något dåligt kan
jag inte komma på. Hade man haft fel handledare hade det varit knäckande,
och om man blivit refuserad och förklarad som en riktig korkskalle, då hade
ens arbete blivit helt nedvärderat.

Det mesta jag har gjort har ju varit bra för mitt självförtroende. Men i och
med handledarens beteende så har mitt självförtroende dragits ner. Jag har
inte lyckats koda vad han vill, det har varit snabba och tvära kast som varit
omöjligt för mig att förstå. Jag är van att veta var folk står.
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Vad som är bra är att man ser att man åstadkommer någonting och de kom-
mentarer man då kan få är bra för självförtroende. Dåligt är det när man inte
får någon respons alls, det är alldeles blankt. Det är det värsta.

Flera av informanterna tycker att forskarutbildningen inte är riktigt bra
för självförtroendet.

Generellt sett tror jag en doktorandutbildning kan vara dåligt för självförtro-
endet. Man går på pumpen för mycket – och så dessa briljanta människor
som alltid är bättre än man själv! Det är inte bra för självförtroendet! Men det
finns också många saker som är riktigt bra för självförtroendet, t.ex. den
uppmärksamhet jag fått för min licavhandling.

Att andra är bättre är dåligt.

Dåligt är om man inte lyckas, särskilt om man har flera motgångar i rad, men
så är det väl överallt, det är väl ingenting unikt för det här stället.

Nerbrytande seminarier kan vara mycket knäckande. Så åker man bara hem.
Det är inte bra. När man är klar med sin examen och den är bra då är det en
väldig kick. Det är ju en jobbig process. Dåligt självförtroende har man ofta.
Seminarierna är bra tillfälle till feedback, men får man hård kritik behöver
man byggas upp efteråt av sin handledare.

Ibland är det riktigt uselt.

Det finns en lektor hos oss som menar att kvinnor måste ha kvinnor som
handledare för annars faller de i gråt om man kritiserar dem. Hemsk inställ-
ning!

17 Informanternas kommentarer

Ganska många informanter hade ingen kommentar att ge i direkt an-
slutning till intervjun. Det hindrade inte att de flesta av dem gärna ville
talas vid en stund efteråt, och som jag redan tidigare nämnt kom det
fram en hel del intressant information då. Den utgör bakgrund för min
förståelse av doktorandsituationen rent generellt och rent specifikt för
min förståelse av de enskilda informanternas svar.

En sak som kändes jobbig att höra var att man som doktorand skulle betrak-
tas som en konstig kuf utan kontakt med verkligheten, en som är fixerad vid
små obetydligheter.
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Ett tillägg vore en diskussion om hur god kvalitet ens avhandling har, det får
man liksom inte veta. Man diskuterade aldrig vad en bra avhandling är, vad
det innebär.

En kommentar att det var mycket relevanta frågor. Det borde finnas ett fo-
rum där man ventilerar doktorandernas åsikter bättre, det har jag saknat...
Det har varit positivt att få tala ut om de här sakerna.

Att lägga till är att vi skulle ha diskuterat mer. Vi höll bara med, vi skulle
verkligen kritiserat varandra mer så hade mycket onödig forskning stoppats
upp och verksamheten kunnat riktas mot ett bättre håll. Den kommunikatio-
nen saknade jag verkligen. Man skulle behöva få försvara sig mera. Vi är för
snälla mot varandra på tek.fak.

Det är konstigt att man inte följer upp orsakerna till varför folk slutar. Ofta är
det fråga om begåvade personer som utgör en allvarlig förlust när de för-
svinner. Vad gör vi om halva styrkan går? Det är personer vi ska vara rädda
om. Det betyder något och det beror på något att folk slutar och det får kon-
sekvenser, men ofta verkar man liksom bara vinka åt dem, hejdå, kul att du
fått jobb på annat håll, och så bryr man sig inte mer om det. En sådan attityd
skulle aldrig fungera i ett företag som tänker på sin produkt.

Det saknas ett gemensamt forum för att diskutera forskarutbildningsproces-
sen. Det skulle vara bra att ha ett sådant forum. Kanske någon psykolog eller
pedagog skulle leda ett sådant. Likaså tror jag man skulle kunna utveckla
handledarnas kunskaper. En sådan utbildning kom till stånd skulle vara en
signal, och tankeväckande, och kanske man fick syn på goda förebilder.

Frihet inom forskningen är väldigt viktig, kanske det viktigaste. Att en ny
doktorand blir väl mottagen och inte tvingas med hugg och slag in på något
som han inte är intresserad av. Jag blir lite oroad när jag läser att nu måste vi
forska så att vi hjälper industrin. Som forskare kan man väl räknas som till-
räckligt mogen så att man själv kan bestämma vad man ska forska på.

Varför har du inte ställt frågor om manligt och kvinnligt?

En viktig sak att tilläga är den allvarliga sak att så många tjejer som fått barn
hoppar av.

Jag vill tillägga att arbetsmiljön på IFM är helt suverän!

En sak jag skulle vilja tillägga är den stora fokuseringen på 4-års tiden. Nu
känner man att utvärderarna är i bakhasorna, nu börjar man vilja offra kvali-
teten för att hinna. Det är som att stjäla. Dessutom har IMIE fått effekter som
man inte tänkt sig. IMIE-tankar påverkar hela institutionen så att alla vill
smita undan från institutionstjänstgöring, att folk inte engagerar sig i sin in-



63

stitution, och det kan aldrig ha varit tänkt så från början. Ska vi minska insti-
tutionstjänstgöring så är det av andra skäl än att korta utbildningen.

En kommentar ser jag i förhållandet mellan tid och kvalitet. Tidspressen är
inte bra för kvaliteten. Forskning ska bl.a. innebära att man reflekterar och
funderar igenom saker, och det hinner man inte. Det går i ett allting.

En kommentar är att man borde göra en undersökning av motsvarande slag
– men på handledarna. Man får en bättre bild om man ser alla parters argu-
ment.

En sak jag skulle vilja lägga till är att det inte finns någon kravspec på vad
som är en bra doktor och doktorsutbildning. Med en explicit målformulering
vore mycket vunnet. Undervisningen kan man ju inte ta bort från doktoran-
derna eftersom vi inte har råd att ta bort det, vi kan ju inte köpa in kompe-
tens, och det är dessutom bra för doktoranderna. Kanske bör man diskutera
formerna för den mera, men knappast ta bort den.

18 Slutsatser och förslag på förbättringar

Jag har intervjuat 40 mycket dugliga, vetenskapligt hängivna, socialt
kompetenta och mogna människor om hur de upplever en mycket inten-
siv och krävande utbildning. Alla 40 har visat sig vara intressanta och
spännande att tala med, alla 40 har gett intryck av att ha god kontroll på
sina liv och livsval, alla 40 ger intryck av att vara medvetna om den egna
förmågan och de egna begränsningarna, om studietidens glädjeämnen
och motigheter och om det kommande yrkeslivets krav och möjligheter.

Alla 40 har synpunkter på brister eller förslag till förbättringar. Det
finns all anledning att ta dessa synpunkter och förslag på allvar. Men –
utifrån det här begränsade materialet kan man inte ge några långtgående
råd om hur verksamheten ska bedrivas på ett bättre sätt. Vad man kan
göra är att identifiera vissa problemområden, och i bästa fall peka på
vissa saker som kan anses vara viktigare än andra. Många av de syn-
punkter som framkommer är oförenliga med varandra. En del vill ha
mer frihet, andra vill ha mer styrning, somliga vill ha färre kurser, åter
andra tycker att kursutbudet är optimalt, vissa vill ha obligatoriska kur-
ser, några anser att obligatoriska kurser inte hör hemma på forskarut-
bildningsnivån. En större känslighet för forskarutbildningens olika för-
utsättningar verkar önskvärd.

Låt mig räkna upp några saker som anses vara bra:
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•  Doktorandlönen är tillräcklig.
•  Utrustningen är i allmänhet bra.
•  Administrationen fungerar i allmänhet väl.
•  Den sociala miljön är bra, både vad avser möjligheterna att ta föräld-

raledigt, vid akut sjukdom som vid andra situationer då någon form
av socialt stöd är påkallat.

•  Studiekraven är rimliga.
•  Handledningen fungerar i allmänhet väl.

Finns det problem så är de av två slag, huvudsakligen.

•  Av olika skäl är det svårt att bedriva forskning.
•  Handledningen fungerar dåligt.

Det kan var olika orsaker till att det är svårt att bedriva forskning, t.ex.
för mycket undervisning eller en uppsplittrad och kaotisk tillvaro. Det
kan vara en allmän brist på struktur, t.ex. saknas en medvetet upplagd
utbildningsplan, en plan där institutionstjänstgöring, kurser och forsk-
ning fördelas på ett optimalt sätt. Det kan också handla om dålig eller
utebliven handledning, vilket för oss över till nästa fråga.

Handledningsproblemen verkar kunna hänföras till tre olika områden.

•  Bristande ämneskunskaper hos handledaren.
•  En dålig relation mellan doktorand och handledare.
•  Dålig handledning.

Vad gäller bristande ämneskunskaper hos handledaren verkar detta ofta
kunna lösas med en uppdelad handledning, där huvudhandledaren har
det övergripande ansvaret för hur utbildningen genomförs, och där en
bihandledare med goda ämneskunskaper finns till hands som bollplank
och dagligt vetenskapligt umgänge. De olika rollerna här måste dock
vara klargjorda för samtliga inblandade. De dåliga relationerna är det
svårt att göra någonting åt. Kanske kan man tänka sig att en återkom-
mande handledarutbildning (t.ex. så krävs genomgången handledarut-
bildning för att erhålla docentkompetens vid HU) på sikt skapar en stör-
re medvetenhet kring vikten av bra relationer och konsten att upprätt-
hålla dem. När det gäller dålig handledning så kan det finnas många or-
saker till den.
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•  Doktoranden upplever sig få för lite feedback, för lite positiv kritik och
för mycket negativ kritik framförd på ett okänsligt sätt.

•  Handledaren drar sig undan och är besvärlig att få kontakt med.
•  Handledarens egen karriär kommer före doktorandens behov av

handledning på ett olyckligt sätt, handledarens incitament är oklara.
•  Handledaren kan ha orealistiska krav på doktoranden, handledaren

kan ha fått fel slags doktorander och behandlar praktiker som teoreti-
ker eller tvärtom.

•  Handledaren har en stil (läs manschauvinism) som skrämmer bort lo-
vande doktorander.

•  Handledaren är inblandad i prestigefyllda konflikter på institutionen
som drabbar såväl egna som andras doktorander.

•  Det finns också »omöjliga» doktorander. Hjälplösa, viljesvaga, bort-
skämda, lata, olyckliga, förvirrade, vilsna och elaka. Ofta är detta ett
antagningsproblem.

Att hålla diskussionen om handledningens konst och handledningens
problem levande kanske är det bästa sättet att komma till rätta med en
del av dessa svårigheter. Det finns förstås ytterligare problemområden
som är värda att diskutera; frågorna blir knappast uttömda i brådrasket.

Avslutningsvis hoppas jag att den här undersökningen på ett bra sätt har
fokuserat de viktigaste områdena vad gäller förståelsen av doktorander-
nas syn på forskarutbildningen vid LiTH, och jag hoppas också denna
undersökning kan bidra till att en redan mycket bra utbildning kan gö-
ras ännu bättre!

19 Tack till dem som bidragit till denna undersökning

Först och främst vill jag tacka alla de drygt 40 personer som jag skickat
enkäter till, talat i telefon med och som jag intervjuat. Några få har fallit
ifrån under resans gång, Någon sade sig gärna svara på enkäten men
ville inte lika gärna låta sig intervjuas, någon svarade på enkäten och
ville gärna delta i en intervju – men flyttade hux flux till USA, och så var
det någon som liksom gled iväg... Men det blev 40 intervjuer till sist! Alla
som jag talat med och som jag träffat har varit socialt begåvade, enkla att
föra en vettig diskussion med, och jag uppfattar det numera som att
LiTH helt och hållet är befolkat med mogna, kloka, reflekterande och
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eftertänksamma människor. Tack alla informanter! Jag har förstås tagit
starka intryck av den samlade klokhet som referensgruppen represente-
rar. Ytterligare två personer förtjänar att omnämnas här och det är soci-
ologen och t.f. professor Sonja Olin Lauritzen som väglett mig in på den
kvalitativa intervjuns väg och statistikern fil.dr Anders Nordlund som
handfast upplyst mig om ett och annat!
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20 Bilagor

20.1 A. ENKÄTSVAR FRÅN DISPUTERADE

Eftersom det bara är 10 disputerade som deltagit i denna undersökning är det inte möjligt att dra
andra slutsatser av enkätsvaren än att konstatera att just dessa 10 disputerade har svarat på just
detta sätt. Vid den förra enkätstudien 1987 riktade man sig till enbart doktorander, så det finns
inte heller några relevanta jämförelser att göra där heller. Jag pekar dock på några saker värda
uppmärksamhet genom att ringa in svaren. T.ex. gäller detta frågeställningar förknippade med
ledarskap och ledarskapsutbildning. I den ursprungliga enkäten finns det ofta 6 svarsalternativ att
välja mellan, men här i framställningen har jag fört samman dem i 3 alternativ för att öka över-
skådligheten.

Jag anser att min forskarutbildning
har gett mig:

tar helt instämmer
avstånd helt

1-2 3-4 5-6
1. goda fördjupade kunskaper inom
centrala ämnesdelar

2. god bredd i mina kunskaper
inom ämnesområdet

3. god förmåga att skriva veten-
skapliga rapporter

4. god förmåga i föredragningstek-
nik (muntlig rapportering)

5. god förmåga att analysera kom-
plicerade frågeställningar

6. goda generella kunskaper i
forskningsmetodik  (planering/-
genomförande/analys)

7. goda kunskaper i forskningsad-
ministration

8. god förmåga att kritiskt granska
forsknings- och utredningsresultat

0 3 7

0 3 7

0 3 7

2 4 4

0 5 5

3 2 5

5 5 0

1 1 8

En rätt genomförd forskarutbildning bör också innebära en personlig utveckling för individen.

Anser Du Dig ha fått:
9. god förberedelse för yrkeskarriä-
ren

1 3 6
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10. större förmåga att ta ansvar

11. bättre samarbetsförmåga

12. bättre ledaregenskaper

13. bättre kunskaper i språk

0 3 7

0 8 2

3 6 1

0 2 6
2 saknas

Anser Du att forskarutbildningen vid tar helt instämmer
LiTH står sig bra vid: avstånd helt

14. en jämförelse med andra svens-
ka universitet och högskolor

15. en internationell jämförelse

0 3 6
1 saknas

0 3 6
1 saknas

Det hävdas ibland att det är önskvärt med en större bredd i kurserna inom forskarutbildningen
Ofta nämns kurser inom ämnen som ekonomi, språk, vetenskapsteori.

Skulle Du nu önska att Du haft fler kurser att välja på inom:

16. ekonomi

17. språk/humaniora

18. vetenskapsteori

19. ledarskap/projektledning

6 2 2

3 6 1

5 3 2

1 2 7

Om du fick möjlighet att påverka forskarutbildningen i dag, skulle Du då vilja satsa på

20. större handledartäthet

21. mer tid för handledning

22. bättre handledarkvalitet

23. minskade andra arbetsuppgifter
som undervisning mm

24. större inslag av formella kurser

25. mer handfast träning genom
deltagande i mindre forsknings- o.
utredningsprojekt tidigt i utbild-
ningen

5 3 2

3 4 3

4 1 5

8 1 1

4 6 0

4 4 2
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26. bättre materiella resurser i form
av experimentell utrustning, dator-
tid mm

27. en mer strukturerad utbildning

28. Anser du att det faktum att Du
genomgått forskarutbildning fram
till doktorsexamen gett Dig bättre
förutsättningar än Du annars skulle
haft att framgångsrikt lösa de ar-
betsuppgifter som Du i dag har?

29. Finns det något som du skulle
vilja skära bort i forskarutbildning-
en?

a) för dig personligen

b) generellt

30. Har du vistats utomlands
(≥ 6 mån):
Ja Nej
2 (22%) 7 (78%)

7 2 1

2 2 5
1 saknas

1 4 4
1 saknas

3 har svarat, se bilaga C.

3 har svarat, se bilaga C.

Om ja, Före doktorsexamen 2
Efter doktorsexamen 0

1 saknas

31 Typ av anställning i dag:

�  Forskare/lärare vid LiTH
4 personer, 44%

�  D:o vid annat universitet/annan
högskola

�  Annan offentlig tjänst
1 person, 11,1%

�  Anställd i näringslivet
4 personer, 44%

�  Egen företagare

�  Annat, nämligen: ________________________

1 person hade inte svarat alls på fråga 31

32. Ytterligare uppgifter

Kön män kvinnor
5 5
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Grundexamen år

1989    4     40%
1990    3     30%
1991    1     10%
1992    2     20%

Doktorsexamenår

1996    7     70%
1997    3     30%

Antagen till forskar-
utbildning år

1989    3     30%
1990    2     20%
1991    3     30%
1992    1     10%
1993    1     10%

Uppskattad bruttotid för examen

 5,0    2     25%
 6,0    2     25%
 6,5    2     25%
 6,7    1     13%
 7,0    1     13%
          2     Saknas

Uppskattad nettotid för examen

3,0    1     14%
4,0    2     29%
4,5    1     14%
5,8    1     14%
6,0    2     29%
         3     Saknas

33. Övriga synpunkter och kommentarer
Det var 3 personer som hade övriga synpunkter. Se bilaga C.
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20.2 B. ENKÄTSVAR FRÅN DOKTORANDER

Det är 30 doktorander som svarat på enkäten, och inte heller här kan man dra några långtgående
slutsatser av svaren. Däremot kan man konstatera att gruppens doktorander svar inte på något
anmärkningsvärt sett skiljer sig från de enkätsvar man finner i 1987 års undersökning. Kommen-
tarer och jämförelser i kursiv: t.ex. MD 98=5  betyder att medianvärdet för svaret i denna under-
sökning är lika med 5. I 1987 års undersökning används ofta medianvärde, och eftersom inga
andra siffror finns att tillgå måste jämförelserna göras med MD. De skillnaderna mellan mäns och
kvinnors svar som ibland är synlig i bakgrundsmaterialet saknar oftast tillräcklig relevans för att
visas i denna framställning. T.ex. vid frågan om civilstånd så visar det sig att 80% av kvinnorna är
gifta eller sammanboende (sambos) men bara 60% av männen är sambos. Ser man på svaren i
absoluta tal ser det inte ut som någon skillnad eftersom 8 av 10 kvinnor är sambos medan 12 av
20 män är sambos. Skillnaden mellan män och kvinnor är alltså 20%, men hade ytterligare 2
kvinnor varit ensamstående hade det inte varit några skillnader, och det är kanske bara tillfällig-
heter som gör att denna skillnad uppstår. Som jag ser det är det bara meningsfullt att leta efter
skillnader vad gäller svaren från några enstaka frågor, och då är det sådana frågor där man kan
misstänka att genusrelaterade skillnader föreligger, och där man kan få sina misstankar bekräftade
eller falsifierade.

1. Oberoende av vad du vet i dag, varför valde du att bli forskarstuderande?

Instämmer inte alls Instämmer helt
1-2 3-4 5-6

a) Jag var intresserad av att forska.

b) Jag önskade mer (eller djupare)
utbildning än vad den grund-
läggande utbildningen gav mig.

c) Att börja en forskarutbildning
gav  möjlighet till en anställning vid
LiTH.

d) Jag kände mig inte färdig att
börja arbeta utanför högskolan.

e) Jag började forskarutbilda mig
för att förbättra mina yrkeschanser.

f) Eftersom jag troligen skulle få ett
föga stimulerande arbete, valde jag
att fortsätta mina studier på hög-
skolan.

g) Min lärare/handledare föreslog
att jag skulle börja forska.

MD98=5 7% 27% 67%
MD87=5 2 8 20

MD98=5 7% 27% 67%
MD87=5 2 8 20

MD98=1,5 73% 13% 13%
MD87=2 22 4 4

MD98=1 67% 23% 10%
MD87=1 20 7 3

MD98=3,5 37% 47% 17%
MD87=3 11 14 5

MD98=1 69% 24% 7%
MD87=2 20 7 2

MD98=1 73% 10% 17%
22 3 5

MD överensstämmer i stort med 1987 års undersökning.
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h) Annan orsak, som inte täcks av
alternativen a-g, t.ex. slumpen.

13 (43%) personer svarade på denna fråga. Se bilaga C.

2 a) Har du tagit lic-examen?

b) Avser du att ta lic-examen?

c) Avser du att ta doktorsexamen?

3. Om du inte tänker avlägga
lic/doktorsexamen, ange orsakerna
till detta

4. Jag känner mig säker på att jag
kommer att fullfölja mina forskar-
studier

5. Hur finansierar du dina studier?

6. Om du är gift/sammanboende
med eller utan barn, vem har den
huvudsakliga försörjningsbördan i
familjen?

7. Arbete Du utför varje vecka som
inte är till direkt nytta för forskar-
studierna (t.ex. arbete i industrin)

Ja Nej
40% 60%
12 18

Ja Nej Vet ej
43% 17% 40%
13 5 12

Ja Nej Vet ej
73% 7% 20%
22 2 6

1987: 66% 21% 13%

8 (27%) personer svarade på denna fråga.

Instämmer inte alls Instämmer helt
10% 13% 77%
3 4 23

På annat sätt                      doktorandtjänst?
13% 87%
4 26

Avsevärd förbättring sedan 1987 då ungefär 40% hade annan finan-
siering än motsvarande doktorandtjänst (i vid mening).

du själv make/maka bägge ung.lika
23% 9% 68%
5 2 15

8 saknas
Det går inte att utläsa någon skillnad mellan män och kvinnor här.

Timmar Procent Antal
0 27% 7
1-5 19% 5
6-10 31% 8
11-15 8% 2
16+ 15% 4

4 saknas
Även här rapporteras situationen ha förbättrats för doktoranderna
jämfört med situationen 1987 då 60% uppgav att de arbetade mer än
16 timmar/vecka med arbete som inte var till direkt nytta för fors-
karstudierna.
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8. Hur mycket undervisar Du?
Tim/vecka

Timmar Procent Antal
0 21% 6
1-5 43% 12
6-10 21% 6
11-15 11% 3
16+ 4% 1

2 saknas

9. Annat arbete som är till direkt
nytta för dina forskarstudier?
Tim/vecka.

10. Totala antalet arbetstimmar
(årsgenomsnitt) du ägnar åt dina
forskarstudier? Tim/vecka.

Timmar Procent Antal
0 44% 8
1-5 6% 1
6-10 17% 3
11-15 11% 2
16-20 11% 2
21-30 11% 2

12 saknas

Timmar Procent Antal
0 0% 0
1-10 7% 2
11-20 10% 3
21-30 23% 7
31-40 20% 6
41-50 30% 9
51-75 10% 3

Jämfört med 1987 så uppger sig dagens doktorander arbeta fler tim-
mar per vecka med forskarstudierna, och männen något mer än kvin-
norna.

Några frågor om  handledningen
Ja Nej

11. Har du vid sidan av handleda-
ren en eller flera bi-handledare?
(om nej, hoppa över nästa fråga)

12. Hur stor del av handledningen
står bi-handledaren/bi-handledarna
för?

13. Hur många doktorander hand-
leds av din handledare?

≤ 2 3-4
14% 31%
  4 9

1987: 19% 27%

60% 40%
18 12

Timmar Procent Antal
0 6% 1
1-20 35% 6
21-40 18% 3
41-60 18% 3
61-80 12% 2
81-100 12% 2

13 saknas

5-8 9-16 ≥16 vet ej
35% 3% 7% 10%
10 1 2 3

1 saknas
25% 20% 2% 17%
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14. Är ämnet för din avhandling
bestämt

15 a) Det var andra, t.ex. handleda-
ren, snarare än jag själv, som defi-
nierade  forskningsuppgiften.

Ja Nej
93% 7%
28 2

Jag själv          Andra, t ex handledaren
50% 27% 23%
15 8 7

b) Mina forskarstudier var klart
utstakade.

c) Den handledning jag får är kva-
litativt otillfredsställande/tillfreds-
ställande.

d) Tid för handledning.

e) Den tid handledarna och övriga
äldre forskare ägnar till allmänna
diskussioner inom ämnesområdet
med doktoranderna är otillräck-
lig/tillräcklig.

16. Hur lång tid (= bruttotid) be-
räknar du att dina forskarstudier
kommer att ta
a) till lic examen

1987:
≤  2 år 29%
    3 år 47%
≥  4 år 24%

b) till doktorsexamen

1987:
≤  4 år 14%
    5 år 36%
    6 år 27%
    7 år 7%
≥  7 år 16%

Instämmer inte alls Instämmer helt
47% 50% 3%
14 15 1

Otillfredsställande                     Tillfredsställande
20% 27% 53%
6 8 16

1987: 27% 23% 55%

Otillräcklig Tillräcklig
27% 30% 43%
8 9 13

1987: 27% 35% 38%

28% 45% 28%
8 13 8

1987: 26% 44% 30%

år procent antal
2,0 16% 3
2,5 5% 1
3,0 47% 9
3,5 16% 3
4,5 5% 1
6,0 5% 1
7,0 5% 1

11 saknas

år procent antal
4-5 54% 14
5,5-6 31% 8
6,5-7 8% 2
7,5+ 8% 2

4 saknas
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c) Ange aktivitetsgraden i dina
forskarstudier hittills uttryckt i pro-
cent av tidensedan du påbörjade
utbildningen

proc. stud. procent antal
30-40% 18% 5
41-50% 11% 3
51-60% 0% 0
61-70% 29% 8
71-80% 11% 3
81-90% 4% 1
91-99% 0% 0
100% 29% 8

2 saknas
Några frågor om kursdelen

Otillräcklig Tillräcklig
17 a) Finns det organiserade kurser
i tillräcklig omfattning för dig?
1987:

b)Anser du att de obligatoriska
kurserna är relevanta för dina stu-
dier?

17% 43% 40%
5 13 12
26% 33% 41%

Irrelevanta Relevanta
31% 50% 19%
8 13 5

4 saknas
1987: 10% 43% 47%

18. I hur hög grad hämmar följande faktorer dig i dina forskarstudier?

a) Tidsbrist

b) Pengar för uppehälle

c) Val av avhandlingsämne

d) Handledningen

e) Institutionens forskningsmiljö

f) Tekniska resurser

g) Lokalfrågan

h) Brist på trivsel på institutionen

Inte alls hämmande       Mycket hämmande
1-2 3-4 5-6

MD98=5 20% 27% 53%
MD87=5 6 8 16

MD98=1 90% 10% 0%
MD87=2 27 3 0
Alla 10 kvinnor i 1998 års undersökning angav svarsalternativ 1!

MD98=2 62% 28% 10%
MD87=2 18 8 3

1 saknas

MD98=3 47% 33% 20%
MD87=2 14 10 6

MD98=2 57% 37% 7%
MD87=2 17 11 2

MD98=2 77% 20% 3%
MD87=2 23 6 1

MD98=1 93% 7% 0%
MD87=1 28 2 0

MD98=1 80% 13% 7%
MD87=1 24 4 2
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i)  Osäkerhet om det meningsfulla i
att bedriva forskarstudier

j)  Kursdelen

k)  Forskargruppen

l) Kombinationen med privatlivet

m) Undervisningsplikt/inst. tjänst-
göring

n) Rapportskrivane/resultatredo-
visning

o) Krav på internationell publice-
ring

MD98=2 60% 37% 3%
MD87=2 18 11 1

MD98=2 57% 30% 13%
MD87=2 17 9 4

MD98=1 72% 17% 10%
21 5 3

1 saknas
MD98=3 47% 23% 30%

14 7 9
Eventuellt kan man se att kvinnorna uppger forskarutbildningen
svårare att förena med privatlivet.

MD98=1 63% 23% 13%
19 7 4

MD98=1 70% 27% 3%
21 8 1

MD98=1 80% 17% 3%
24 5 1

19. Hur ställer du dig i dag till följande påståenden?

Instämmer inte alls  Instämmer helt
a) Om jag haft den kunskap jag har
i dag, skulle jag fortfarande välja att
börja med sådana studier.

b) En forskarexamen ger bättre
status än enbart grundexamen.

c) Yrkeschanserna är bättre med
enforskarexamen.

d) Jag har ett intressant forsknings-
ämne som jag inte vill släppa.

e) Jag betraktar jobbet vid LiTH
som det väsentliga medan forskar-
examen är ett sekundärt mål

f) Jag skulle i mitt framtida jobb
vilja ägna mig åt forskning.

Ytterligare viktiga frågor:

20. Kön

MD98=5 13% 30% 57%
MD87=5 4 9 17

MD98=5 7% 30% 63%
MD87=3 2 9 19

MD98=3 20% 60% 20%
MD87=3 6 18 6

MD98=4,5 10% 40% 50%
MD87=5 3 10 15

MD98=1 80% 13% 7%
MD87=2 24 4 2

MD98=4,5 7% 43% 50%
MD87=5 2 13 15

man kvinna
67% 33%
20 10
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21. Ålder

22. Civilstånd

23. Urvalsgrupp
”Vanlig” doktorand

”Industridoktorand”
Forskarskola, IMIE

och Forum Scientum

24. Antagen till forskarutbildning

25. Kommentarer till enkäten:

-25 26-30 31-35 36-
10% 47% 37% 7%
3 14 11 2

Gift/sammanboende Ogift/ensamstående
67% (65% -87) 33%(34% -87)
20 10

15 50%
5 17%

10 33%

År Procent Antal
1990 3% 1
1991 3% 1
1992 10% 3
1993 10% 3
1994 23% 7
1995 30% 9
1996 20% 6

9 (30%) antogs på vårterminen,
21 (70%) på hösterminen.

Det var 12 (40%) av 30 doktorander som kommenterade
enkäten. Se bilaga C.
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20.3 C. FRITEXTSVAR FRÅN ENKÄTERNA

Disputerade:

Fråga 29. Finns det något som du skulle vilja skära bort i forskarutbildningen?
a) För dig personligen:

Studieadministrativa tjänster bör ej läggas på
doktorander.

Jag ägnade lång tid till instrumentbygge, detta
ger ingen akademisk merit.

b) Generellt:

Försök lägga undervisningsbördan på den
»definierade» nivån (25-40%).

Ineffektivitet.

Ev. mindre antal publicerade artiklar.

Kurskravet högt, bör kunna integreras bättre i
forsknings- och avhandlingsarbetet.

Fråga 33. Övriga synpunkter.

Mina synpunkter är baserade på den forskar-
utbildning jag genomgick. Den var precis före
IMIE-startade. Vi befintliga doktorander fick
nog försaka en del pga handledarnas satsning
dels på att få resurser till IMIE, planera IMIE
och genomföra lyckad utbildning för de första
kullarna. Skulle jag bedömt detta program
skulle svaren sett annorlunda ut. Är personli-
gen inte dock helt övertygad att man skall ta
bort allt »personligt ansvar» genom en alltför
strömlinjeformad F-utbildning. Den skall vara
välstrukturerad och handledartät, men bör ge
utrymme för »vacuum och kriser», ty det är
genom dessa man utvecklas!

Handledaren. Jag hade tur och hade en väldigt
bra och inspirerande handledare. Men man
kan lika gärna ha otur och då är man väldigt
utelämnad. Man kanske skulle ha tillgång till
flera handledare för att på så sätt öka chansen
att någon fungerar bra. Undervisning och »an-

nat». Jag tycker undervisningen var rolig, men
den värdesattes inte inom forskarutbildningen.
Det spelade inte så stor roll om man fick bra
eller dåliga kursutvärderingar. Dessutom fick
undervisningen och annat t.ex. lab-utveckling
ta någon tid. Därför kände man mot slutet att
allt som inte ledde avhandlingen framåt ville
man slippa. Det är lite synd att det blir så här
tycker jag. Innehållet i avhandlingen. Det
känns väldigt godtyckligt hur mycket en av-
handling ska innehålla. Professorn vill gärna
ha in så mycket som möjligt vilket gör att tiden
på något vis styr när man är färdig. Har man
hållit på i 6 år kanske innehållet bedöms att
räcka. Hade man gjort samma sak på 4 år kan-
ske handledaren hade krävt mer.

Intressant att diskutera kvalitet och vad som
ska bedömas och hur av en doktorsavhand-
ling/examen.
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Doktorander:

Fråga 1: Oberoende av vad du vet idag varför valde du att bli forskarstuderande?
Alternativ h: Annan orsak, som inte täcks av alternativen a-g, t.ex. slumpen.

Lathet. Tidigare arbetat på institutionen och
här fanns ett (icke-militärt) arbete utan att be-
höva söka jobb.

Jag fann ett fo.område som kändes angeläget
att fördjupa sig i. Det var ett »viktigt» pro-
blemområde.

Ville bygga upp min kompetens i stället för att
»fastna» i en typ av arbetsuppgifter ute i indu-
strin.

Slump + fortsättning på exjobb utlovades.

En hel del slump.

Ett utlandsår blev forskarstudium genom prof.
inbjudan.

Vilja att fördjupa mina kunskaper, bredda dem
och skaffa mig förmåga att bedriva forskning.

Möjligheten att bo utomlands.

Ville testa min kapacitet.

Forskarstuderande var en av de saker som jag
kunde tänka mig.

Det är ett utvecklande och »fritt» arbete.

Mina chefer på mitt företag frågade om jag var

intresserad.

Fråga 3: Om du inte tänker avlägga lic/doktorsexamen, ange orsakerna till detta.

Jag har fått (sökt) arbete utanför universitetet.

Det verkade vara en snabbare väg att inte göra
det.

Handledningen, ekonomi, framtida arbets-
uppgifter (doktor vs lic)

Lic först – därefter tar jag beslut om att fort-
sätta el. ej.

Det är inte meningen med forskarskolan.

Fråga 25: Kommentarer till enkäten:

Enkäten undersöker inte hur jag upplever att
undervisning och andra uppgifter bidragit till
att utveckla mig som forska-
re/pedagog/förmedlare av resultat & idéer –
eller huruvida jag anser att sådana färdigheter
är en viktig del av en forskares kompetens –
vilket jag tycker i högsta grad!!

Ni skulle kanske ha frågat om man har barn,
eftersom detta får starka konsekvenser för hur
man upplever och agerar i sin arbetssituation.
Komm. till 19 e): Tidigare såg jag tjänsten som
ett ovanligt intressant arbete, men har ändrat
uppfattning under senare tid.

Fråga 7. Arbetstiden varierar så mycket över
året. Svårt att precisera timantal. Fråga 18f. Så
länge de tekniska resurserna fungerar som de
ska är allt frid och fröjd. När de inte fungerar
är det minst sagt hämmande. Fråga 18. En del
av de hjälpmedel som jag använder i mina
studier har hämmat mig rejält.

Jag har under doktorandtiden varit barnledig i
två omgångar, sammanlagt ca 2 år.

En del frågor lämnar mycket utrymme för
tolkningar. 19 e: Jag är doktorand, dvs mitt
arbete är att bli doktor. Om mitt mål vore an-
nat skulle jag inneha felaktig tjänst. 18 n,o:
Redovisning och internationell publicering är
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forskning! (tek. fak.) 17 b: Obligatoriska kurser
förekommer ej hos oss. För övrigt är det myck-
et svårt att ha någon slags uppfattning om
tidsåtgången för de olika delarna.

1993-1995 ägnade jag mig åt ett projekt som
blev framgångslöst. Jag bestämde mig för sent
att sluta med det. Sedan 1996 arbetar jag i ett
industriprojekt som går bra. (ny handledare!)
Fråga 18 relaterar sig till nutiden, mitt andra
projekt, inte till första. I första projektet var det
brist på kunnandet och fel handledning.

Vissa av mina svar kan verka motsägelsefulla,
dvs kräver ytterligare förklaring om bakgrun-
den till mina svar och min egen tolkning av
frågorna.

Vad innebär direkt nytta? Obligatoriska kur-
ser, finns de egentligen?

I am very satiesfied with my research progress
at LiTH. And I like to comment more in the
forthcoming interview.

Bra enkät. Det som kanske inte riktigt kommer
fram är olika förväntningar från olika håll, t.ex.
det större sammanhang som en forskarskola
ger. TYP: Har det blivit som det förespeglades
mig då jag anställdes?

Fråga 7 var lite svår, det varierar väldigt över
tiden.

Såsom anställd inom FoU-delen av ett stort
företag blir förutsättningarna till viss del an-
norlunda än som universitetsdoktorand. Jag
ser detta som en stor förmån att genom arbetet
få väva in forskningsutbildning och ser där-
med mycket positivt på mitt företag. Jag tycker
också att man från LiTH har varit mycket
flexibel och mån om att göra mitt forsknings-
arbete möjligt. Tyvärr har jag under resans
gång förlorat min handledare inom företaget
vilket har hämmat arbetet, men också berikat
det eftersom jag därigenom tvingats till annat
arbetssätt.
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