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Sammanfattning 
I maj 2004 genomfördes en enkätundersökning som riktades till alla dok-
torander vid Linköpings universitet. De frågeområden som enkäten be-
handlade inkluderade doktorandens bakgrund och nuvarande status; 
handledningssituationen samt forsknings- och arbetsmiljö; upplevd sär-
behandling; forskarutbildningskurser och seminarier; pedagogisk utveck-
ling och undervisning, samt ett antal frågor om hur doktoranden såg på 
sin forskarutbildning, sin egen insats och på framtiden. Dessutom fanns 
möjlighet att i fritext ange vad som var positivt respektive negativt med 
utbildningen, samt att ge förslag på vad som borde förändras och bevaras. 

Enkäten sändes till de cirka 1 360 personer vars e-postadresser var 
tillgängliga. Närmare 70 %, eller över 900 personer, svarade på enkäten;  
i ungefär samma omfattning på samtliga fakulteter. Ungefär 5 % uppgav 
inte någon fakultetstillhörighet. Cirka 45 % av de svarande angav att de 
var kvinnor, medan 52 % angav att de var män. Det var dock stora varia-
tioner i könsfördelningen på fakultetsnivå. Kvinnornas medianålder var 
något högre än männens, och åldersspridningen var störst på Hälso-
universitetet (HU). Doktoranderna vid Linköpings tekniska högskola 
(LiTH) var i genomsnitt yngst och en mindre andel av dem, jämfört med 
övriga, hade hemmavarande barn. Det var en högre andel kvinnor än 
män som hade hemmavarande barn. Ungefär tre av fyra bodde i Norr-
köping eller Linköping; en högre andel på LiTH, och en lägre andel på 
Filosofisk fakultet (Fil fak) och Utbildningsvetenskap (UV). 

Drygt hälften av alla som svarade på frågan hade genomfört hälften 
eller mindre av sin forskarutbildning. Att vara antagen till licentiatexa-
men var betydligt vanligare på LiTH (ca 12 %) än på övriga fakulteter. 
Drygt en fjärdedel av de svarande deltog i någon forskarskola. Det vanli-
gast skälet till att ha gjort ett längre uppehåll var föräldraledighet (8 %) 
följt av förvärvsarbete (5 %). 

Den vanligaste formen av försörjning var doktorandanställning, men 
det fanns stora skillnader mellan fakulteterna/motsvarande. HU hade 
lägst andel. En tredjedel av doktoranderna där hade istället klinisk tjänst. 
Drygt 80 % av de forskarstuderande vid LiTH hade doktorandanställ-
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ning. Att enbart ha utbildningsbidrag var sällsynt på samtliga fakulteter, 
medan kombinationen utbildningsbidrag och assistenttjänst förekom; 
och då mest frekvent vid HU (drygt 12 %). Den vanligaste uppgivna 
aktivitetsgraden oavsett fakultet var mellan 90 och 100 % (cirka 25 % av 
de svarande) medan det på HU fanns en andel – nära 20 % – med myck-
et låg aktivitetsgrad (0–10 %).  

Doktoranderna var tämligen nöjda med sin utbildning. På en fem-
gradig skala där 5 stod för ”mycket bra” och 1 ”mycket dålig” hamnade 
medelbetyget på forskarutbildningen på 3,65. Doktoranderna på Filoso-
fisk fakultet och LiTH satte ett något högre betyg, men variationerna 
mellan fakulteterna var små. Betyget på den egna insatsen sattes av de 
allra flesta något lägre, medelvärdet var 3,60 på samma skala. De mer 
detaljerade frågorna om handledning och avhandlingsarbete hade i flera 
fall högre medelvärde: Handledarens intresse för doktorandens forsk-
ning, handledarens läsning av texter, förekomsten av konstruktiv kritik 
och doktorandens förtroende för handledaren låg nära värdet 4 på den 
femgradiga skalan. Lägre medelvärden gavs på frågan om handledaren 
underlättar för doktoranden att få kontakt med andra forskare. Tiden 
som användes för handledning skiftade en del mellan fakulteterna, men 
sammanfattningsvis fick cirka 80 % av alla doktorander 1–10 timmar 
handledning per månad. Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap 
hamnade oftare i den nedre delen av intervallet och LiTH samt HU i den 
högre delen. Uppfattningen att tiden som gavs svarade mot behovet skif-
tade. Mest nöjda med tidens omfattning var doktoranderna på Utbild-
ningsvetenskap; minst nöjd var man på LiTH. 

På frågorna om forskarutbildningskurser hamnade medelvärdena läg-
re än på frågorna om handledning. Det var liten skillnad mellan forskar-
skoledoktorander och övriga på dessa frågor. 

Rent allmänt var alla mycket nöjda med sin forsknings- och arbets-
miljö. Genomgående fick frågorna inom det området högt medelbetyg, 
med undantag för dem som rörde tillgången till nationella och framför 
allt internationella forskarnätverk. Den sociala miljön i doktorandgrup-
pen skattades högre än densamma på institutionen i sin helhet. 

Enkäten innehöll även frågor om upplevd positiv och negativ sär-
behandling. Cirka 50 personer, med få undantag kvinnor, instämde i att 
de upplevt negativ särbehandling på grund av kön (svarade 4 eller 5 på 
den femgradiga skalan). Ingen fakultet utmärkte sig i detta avseende. 
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Institutioner med en jämn könsfördelning föreföll ha färre fall av upp-
levd negativ särbehandling. De som upplevt negativ särbehandling på 
grund av etnisk bakgrund, sexuell läggning eller social bakgrund var färre 
till antalet. Även positiv särbehandling hade upplevts – antalet svar var 
av samma storleksordning som för negativ särbehandling. Spridningen 
över fakulteter och institutioner var även här stor.  

Efter disputationen kunde ungefär 70 % tänka sig en postdoc-period 
utomlands. Huvudskälet till att inte vilja åka var vanligen hänsyn till fa-
miljen, det vill säga situationen för barn och partner. Omkring hälften 
såg sina möjligheter som goda eller mycket goda att få ett arbete direkt 
efter examen.  

Arbetsgruppen 
Gruppen som arbetat med enkäten under 2004 bestod av Karolina An-
dersson, doktorand vid Ekonomiska institutionen och ledamot i LiTH:s 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnd; Eva Lindblad, administratör 
och nämndsekreterare vid Tekniska fakultetskansliet; Karin Mårdsjö 
Blume, utbildningsledare för forskarutbildning vid Tekniska fakultets-
kansliet; Ulf Nilsson, ordförande i LiTH:s Forsknings- och forskarut-
bildningsnämnd; Anette Philipsson, forskningskoordinator och sek-
reterare i Hälsouniversitetets Forsknings- och docenturkommitté, samt 
Maria Sundkvist, planeringschef och utbildningsledare vid Kansliet för 
Filosofisk fakultet och utbildningsvetenskap. En väsentlig roll spelade 
också Sven Stafström som ledde projektet under 2003 i egenskap av t.f. 
dekanus vid LiTH. Gruppen vill rikta ett speciellt tack till Ann Cederberg 
för värdefulla synpunkter på rapportens innehåll. 
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Inledning 
Under 2003 presenterade Högskoleverket sin Doktorandspegel, och 
även TCO genomförde en undersökning om de forskarstuderandes vill-
kor och syn på sin utbildning och sina arbetsvillkor. I båda undersök-
ningarna framkom brister – men också rapporter om positiva erfarenhe-
ter. Det var dock svårt att läsa ut mer specifika resultat rörande forskar-
utbildningen vid Linköpings universitet (LiU) ur de två undersökningar-
na. 

Fakulteterna och nämnden för utbildningsvetenskap vid LiU besluta-
de därför 2004 att genomföra en kartläggning av de forskarstuderandes 
syn på sin arbetssituation och förutsättningarna för forskarutbildning. 
Resultatet av enkäten presenteras i denna rapport.  

Inledningsvis diskuteras metoden, och sedan följer avsnitt om vilka 
som svarat och hur de ser på sin forsknings- och arbetsmiljö; om de upp-
levt någon form av särbehandling; erfarenheter av handledning och kur-
ser i forskarutbildning samt deras syn på pedagogisk meritering och un-
dervisning. Avslutningsvis presenterar och diskuterar vi de fritextsvar 
som kom fram i enkäten. Dessa var omfattande och fylliga och ger en 
god bild av de stämningar och tankegångar som fanns i gruppen. 

Svarsfrekvens 
Nära 70 % av dem som haft någon form av aktivitet under höstterminen 
2003 eller vårterminen 2004 har besvarat enkäten. Bland dem finns 
många som varit forskarstuderande under en relativt kort tid. Det inne-
bär att vi fått del av synpunkter och erfarenheter både från nyantagna 
och mer erfarna forskarstuderande. 

Forskarutbildningens organisation vid Linköpings universitet 
Vid Linköpings universitet bedrivs forskarutbildning av tre fakulteter – 
Filosofisk fakultet (Fil fak), Hälsouniversitetet (HU) och Linköpings 
tekniska högskola (LiTH) – samt av nämnden för utbildningsvetenskap 
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(UV). Förutsättningarna för dessa ser lite olika ut, vilket beskrivs kortfat-
tat nedan. 

Filosofisk fakultet  
Samhälleliga problem kräver mångvetenskapliga angreppssätt och sam-
arbete mellan olika forskningsinriktningar. Forskarutbildningarna inom 
Filosofiska fakulteten syftar till att bygga upp profilerad, ämnesövergri-
pande och mångvetenskaplig forskningskompetens. Inom ramen för 
fakulteten finns såväl tvärvetenskaplig som mer traditionell ämnesdisci-
plinär forskarutbildning. Forskarutbildningen vid Temainstitutionen, 
som funnits sedan 1980-talet, är en föregångare till dagens forskarskolor. 
Samlad antagning av doktorander, gemensamma kurser och breda forsk-
ningsproblem har sin grund i temas forskarutbildning men återfinns ock-
så i de nystartade forskarskolorna. Inom fakulteten finns också exempel 
på samarbete kring finansiering som motsvarar den för industridokto-
rander och den externa finansieringen är en förutsättning för en stor del 
av forskarutbildningen inom fakulteten. 

Linköpings tekniska högskola 
Vid Linköpings tekniska högskola erbjuds forskarutbildning både inom 
forskarskolor och av mer klassisk modell. Antagning sker samlat till fors-
karskolorna och löpande under året till den klassiska typen av forskarut-
bildning. Verksamheten är i hög grad externfinansierad och ett antal dok-
torander är antagna som industridoktorander, vars arbetssituation skiftar. 
Några arbetar helt från sitt företag (eller organisation/myndighet), me-
dan andra delar sin tid mellan universitetet och företaget. Vid LiTH finns 
också en rad forskarstuderande som har sin hemvist vid andra lärosäten 
utan examensrätt. Både för dem och för industridoktoranderna kan 
handledningen delas mellan deras olika uppdragsgivare. 

Hälsouniversitetet 
Hälsouniversitetets forskarutbildning erbjuder såväl traditionell forskar-
utbildning som forskarutbildningsprogram av forskarskolemodell. Flerta-
let doktorander går den traditionella forskarutbildningen. Antagning görs 
på respektive institution och sker löpande under året.  

Många av de registrerade forskarstuderande är kliniskt verksamma 
och kombinerar klinisk tjänstgöring med forskarutbildning. Villkoren i 
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forskarutbildningen skiljer sig mellan de kliniskt verksamma doktoran-
derna och de ej kliniskt verksamma doktoranderna gällande ekonomiska 
förutsättningar och möjligheter att avsätta tid för forskarutbildning. 

Utbildningsvetenskap  
Verksamhetsområdet utbildningsvetenskap skapades år 2002 i samband 
med den senaste lärarutbildningsreformen. Syftet med omorganisationen 
var att samla den forskning som bedrevs i nära anslutning till lärarutbild-
ningen. Inom området finns det forskarutbildningar med såväl tvär-
/mångvetenskaplig som ämnesdisciplinär inriktning. Stora delar av fors-
karutbildningen inom det utbildningsvetenskapliga området vid Linkö-
ping universitet är organiserad i forskarskolor. Tre av dem är delar av, 
eller har huvudansvaret för, nationella forskarskolor.  
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Metod 
Enkäten genomfördes med ett webb-baserat formulär. Ett skäl till detta 
var att inkodningen av svaren skulle förenklas, då frågorna var många 
och utskicket gick till drygt 1 300 personer. Gruppen bedömde också att 
sannolikheten att få enkäten besvarad var större på detta sätt än med ett 
formulär på papper. Enkäten omfattade 47 frågor, i vissa fall med under-
frågor, mestadels av flervalskaraktär (se bilaga). Att fylla i enkäten be-
dömdes ta cirka 10–15 minuter. Två versioner av enkäten gjordes, en på 
svenska och en på engelska. Mottagarna valde själva vilken version de 
ville besvara. Svaren på enkäten kunde inte kopplas till enskilda personer. 

Enkäten förmedlades i form av ett e-postbrev med en länk till en 
webbsida. Det första utskicket gjordes 11 maj 2004 och påminnelser till 
dem som inte svarat, sändes efter en respektive två veckor. Sista dagen 
för att lämna svar var 31 maj.  

Mottagare av enkäten och andel svarande 
Avsikten var att nå alla som under läsåret 2003/2004 var registrerade 
som forskarstuderande vid Linköpings universitet, inklusive personer 
som under året tagit ut licentiat- eller doktorsexamen och/eller på annat 
sätt avslutat eller avbrutit sin forskarutbildning.  

Forskarstuderande finns registrerade i det studieadministrativa sy-
stemet Ladok, men i dess databas finns inte uppgift om e-postadresser. 
Vi vände oss därför till institutionerna för att få ta del av deras e-post-
listor. Listorna var i varierande grad fullständiga och aktuella, och institu-
tionerna hade i vissa fall även gjort gallringar. Listan vi fick innehöll hu-
vudsakligen personer som betraktades som aktiva forskarstuderande, 
som ännu inte hade tagit ut examen och inte på annat sätt i praktiken 
avbrutit sin forskarutbildning.  

Några av LiU:s institutioner får sina uppdrag från mer än en fakultet. 
E-postlistorna skiljde inte på forskarstuderande från olika fakulteter. Det 
visade sig vara ett relativt stort arbete att få fram samtliga adresser. De 
forskarstuderande fanns inte med i studenternas e-postsystem, och alla 
var inte anställda vid Linköpings universitet. Framför allt var det svårt att 
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få fram aktuella listor vid Hälsouniversitetet, och där visade det sig svå-
rast att nå samtliga doktorander.  

Efter successiva korrigeringar av de e-postadresser som vi fick ta del 
av nåddes slutligen 1 358 fungerande e-brevlådor på detta sätt. Om e-
breven lästes vet vi inte. Den svenska versionen besvarades av 801 per-
soner och den engelska av 117. Ytterligare 14 personer fick via vanlig 
post en förfrågan att delta. För att få enkäten krävdes att de svarade per 
telefon eller e-post och lämnade en e-postadress. Tre personer hörde av 
sig och två av dem besvarade via e-post ett formulär som sedan kodades 
in. Sammanlagt 920 svar registrerades alltså. Tre av dessa var irrelevanta 
såtillvida att personerna på den inledande frågan svarade att de inte var, 
eller tidigare varit, forskarstuderande vid Linköpings universitet. De tre 
formulären gallrades bort från fortsatt bearbetning och sammanlagt 
fanns alltså 917 svar att bearbeta. Svarsfrekvensen blev beräknat på de 
enkäter som kom in via webbsidan efter utskick via e-post 918/1 358 = 
67,6 %; medräknat de 14 extra personerna 920/1 372 = 67,1 %. 

Det fanns enkätsvar från samtliga institutioner, och det var inte nå-
gon institution som utmärkte sig genom en påtagligt låg eller hög svars-
frekvens. Att exakt bryta ner svarsfrekvensen på fakultetsnivå har i prak-
tiken varit omöjligt av ovan nämnda skäl. Men man kan notera att under 
vårterminen 2004 fanns 1 470 personer med aktivitetsgrad 0–100 regi-
strerade i Ladok, och om de 147 individer som var rapporterade 0-aktiva 
räknas bort återstår 1 323, vilket i antal stämmer relativt väl med antalet 
utskick. Det har dock inte varit möjligt att kontrollera i vilken grad ut-
skicket gått till personer som inte finns i Ladok eller i vilken grad Ladok 
innehåller personer som inte funnits med i utskicket. Om man utgår ifrån 
att differensen är liten ger i alla fall Tabell 1 en indikation på hur svars-
frekvensen såg ut även på fakultetsnivå. 

Det framgick av en del fritextsvar i enkäten att ett antal personer inte 
kände till att de hörde till Utbildningsvetenskap, utan i stället angav att de 
tillhörde Filosofisk fakultet. Exakt hur många som uppgav fel område 
gick inte att få fram. Andelen svarande som de facto hörde till området 
Utbildningsvetenskap är därför vansklig att ange. Även andra felaktiga 
fakultets- eller institutionsuppgifter kan ha förekommit. I samtliga fall 
har vi använt de uppgifter som lämnats i enkätsvaren. 
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Språkbruk 
I gruppen av svarande ingick personer som hade olika slags anställning 
och olika slags försörjning, och det gemensamma för dem var att de var 
antagna som forskarstuderande vid Linköpings universitet. Vi har valt att 
kalla dem för ”doktorander” i rapporten eftersom det är gängse språk-
bruk och för att det är språkligt lätthanterligt. Vi avser med begreppet 
”doktorand” samtliga forskarstuderande som svarade på enkäten, och 
kommer uttryckligen att använda begreppet ”doktorandanställning” i de 
fall då vi anställningsformen avses, till exempel i samband med försörj-
ning. 

I rapporten använder vi begreppen Filosofisk fakultet (Fil fak), Häl-
souniversitetet (HU), Linköpings tekniska högskola (LiTH) och Utbild-
ningsvetenskap (UV) för de olika delarna av Linköpings universitet 
(LiU). Formellt finns tre fakulteter och ett verksamhetsområde (UV), 
men begreppet ”fakultet” används ibland som en samlande term för 
samtliga fyra. 
Tabell 1: Antal registrerade som forskarstuderande i Ladok, utsända respektive besvarade 
enkäter och uppskattad andel svarande per område 

 Aktiva  
1-100 %  
(not 1) 

Antal 
0-aktiva 

Utsända enkäter Antal svar
(not 2) 

Andel svar (not 3) 

Fil fak 277 36  213 77 

LiTH 586 50  386 66 

HU 380 59  245 65 

UV  80 2  23 29 

Fil fak + UV 357 38  236 66 

Ej angivit 
fakultet 

   50  

Ej doktorand    3  

Summa 1 323 147 1 358 e-post  
+ 14 post = 1 372 

917 giltiga 
svar 

69,3 

1. Antal registrerade i Ladok vt 2004, sökfunktion UT93, aktivitetsgrad 1–100 och 0. 
2. Antal svarande som uppgav respektive fakultet. 
3. Andelen svarande vid respektive fakultet är beräknad på antalet registrerade aktiva  
1–100 % i Ladok. Det exakta antalet enkäter som sänts till doktorander vid de olika 
fakulteterna är inte känt, se texten tidigare i avsnittet. Svarsfrekvensen relativt Ladok-
antalet blir 69,3 %. Räknat på 1372 distribuerade enkäter är svarsfrekvensen 66,8 %.  
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Redovisningen av svaren 
Rapporten ska i första hand ses som en beskrivning av enkätsvaren. Det 
har inte varit möjligt att göra några mer långtgående analyser och tolk-
ningar av dem, men det finns ändå anledning att kort kommentera hur 
de förhåller sig till variabler som exempelvis ålder och kön. 

I enkäten fanns det möjlighet att svara på frågor om examen, ålder 
och kön. Svaren på dessa frågor skulle kunna ställas mot svaren på andra 
frågor. Till exempel, det faktum att LiTH:s doktorander uppger att de 
har mest handledningstid, samtidigt som de är mest kritiska till handled-
ningen, skulle kunna ställas mot ålder. En hypotes skulle kunna vara att 
yngre doktorander (vi vet att LiTH har den yngsta doktorandgruppen) 
har andra krav på handledning än äldre. Gruppen har dock valt att inte 
göra några analyser utifrån ålder. På samma sätt förhåller det sig med 
social klass, sexuell läggning och etnisk tillhörighet. Det finns frågor som 
handlar om doktoranderna har känt sig särbehandlade på dessa grunder, 
men vi har inte frågat efter hur de själva kategoriserar sig, exempelvis om 
de har en arbetarbakgrund, är heterosexuella eller är etniskt svenska. 
Även dessa faktorer är betydelsefulla för hur personer bemöts i en ut-
bildning, men vi har alltså inte fördjupat oss inom området. 

Däremot redovisas ett antal resultat, fördelade på kön. Genusforsk-
ning visar med all önskvärd tydlighet att kön är en viktig förklaring till 
hur personer bemöts i exempelvis utbildningar. Vi har därför valt att 
redovisa resultaten på detta sätt. Därmed inte sagt att alla områden som 
belyses har en tydlig könsaspekt, vilket också svaren från de sökande 
tyder på (det är små skillnader mellan mäns och kvinnors svar). 

Som berörts ovan framgår det av en del fritextsvar i enkäten att ett 
antal personer inte känt till att de hör till Utbildningsvetenskap, utan i 
stället angivit att de tillhör Filosofisk fakultet. Exakt hur många svarande 
som uppgett fel område går inte att få fram, eftersom svaren inte går att 
knyta till person. Som framgått tidigare har vi valt att analysera svaren 
utifrån hur de svarande själva har definierat sig, även i de fall där vi kan 
se att de har uppgivit felaktig fakultet/motsvarande. 
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Vem är doktorand vid Linköpings universitet? 
I denna del beskrivs svaren på ett antal allmänna frågor som rörde dok-
torandens bakgrund och status, det vill säga uppgifter som definierar 
förutsättningarna för forskarstudierna. 

Allmänna personuppgifter 
Bland dem som besvarade frågan om kön fanns 416 kvinnor och 477 
män. Ett 25-tal personer valde att inte svara på frågan. På universitetsni-
vå rådde med andra ord en relativt god könsfördelning bland de som 
svarade. Men variationerna var stora på fakultetsnivå. På LiTH var män-
nen överrepresenterade (75 %), medan kvinnorna var i majoritet på Fil 
fak (63 %) och HU (62 %); endast UV hade en könsfördelning bland 
svaren inom intervallet 40–60 % vilket brukar betraktas som en accepta-
bel könsfördelning. Bland dem som klassificerade sig som tillhörande 
UV fanns 56 % kvinnor och 44 % män. 

Medianåldern var 31 år. Figur 1 beskriver antalet män och kvinnor 
uppdelat på åldersintervall.  

Kvinnorna var som synes något äldre än männen. Drygt hälften av 
kvinnorna var minst 32 år, medan männen i motsvarande grupp var 
minst 30 år. Åldersspridningen var störst på HU, medan LiTH hade den 
mest samlade åldersfördelningen och var dessutom yngst i genomsnitt.  

Bostadsort 
Av dem som svarade bodde 72 % i Linköping eller Norrköping. 19 % 
bodde i andra delar av landet än Östergötland, och 1 % bodde utom-
lands. Bland doktoranderna vid LiTH var det vanligast att bo på någon 
av campus-orterna (82 %), medan en större andel än genomsnittet av 
doktoranderna vid Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap bodde 
utanför Östergötland (ca 30 %). Andelen för Hälsouniversitetets dokto-
rander låg nära medelvärdet; cirka 73 % angav att de bodde i Linkö-
ping/Norrköping och cirka 18 % i övriga Sverige medan 1 % var bosatta 
utomlands. 
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Figur 1: Doktorandernas ålder våren 2004, samtliga fakulteter.  
Antal kvinnor (blå staplar) och män (ofyllda staplar) i respektive åldersgrupp. 

Hemmavarande barn 
Drygt en tredjedel av doktoranderna hade barn, och andelen var högst på 
HU (drygt hälften), vilket kan förklaras av att HU:s doktorander i ge-
nomsnitt var äldre än övriga. Bland doktoranderna vid Linköpings tek-
niska högskola hade endast cirka en av fyra barn. Det var vanligare att 
kvinnliga doktorander hade barn än att manliga doktorander hade det. 

Forskarutbildningssituationen 

Antagning 
Av dem som svarade på enkäten var hälften antagna 2001 eller tidigare, 
vilket innebär att de varit doktorander minst tre år när de besvarade frå-
gorna. En relativt stor andel – 30 % – hade genomfört mindre än en fjär-
dedel av sin utbildning. 
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Drygt 7 % var antagna till licentiatexamen; denna antagningsform var 
vanligast på LiTH (cirka 13 %). Vid Fil fak och UV var den antagnings-
formen mycket ovanlig, medan HU intog en mellanposition. 

Genomförd forskarutbildning 
Drygt 60 % av dem som svarade på enkäten och var antagna till doktors-
examen hade genomfört hälften eller mindre av sin forskarutbildning. 
Många befann sig alltså i de tidiga delarna av utbildningen. Detta var sär-
skilt tydligt inom UV. För övrigt var det inte någon större skillnad mellan 
fakulteterna. Den skillnad man ändå kunde se var att hela 10 % av dok-
toranderna vid Fil fak sade sig inte veta hur stor del av sin utbildning de 
genomfört. 

I och med att så få individer blivit antagna till licentiatutbildning vid 
Fil fak och UV redovisar vi dem inte separat. Antagningen till licentiat-
utbildning kom igång på allvar under 2003 (möjligheten har funnits se-
dan 1 maj 2002). Vid LiTH och HU var situationen likartad; cirka 85 % 
av de licentiatantagna uppgav sig ha genomfört hälften av sin utbildning 
eller mindre. 

Forskarskolor 
Circa 230 av de svarande (det vill säga en fjärdedel) angav att de deltog i 
en av de forskarskolor som räknats upp i en av enkätfrågorna. Ytterligare 
ett tiotal svarande angav i fritextform en forskarskola. 

Försörjning 
Doktorandanställning var den klart vanligast uppgivna formen av för-
sörjning, men skillnaderna var stora mellan fakulteterna. Vid HU var 
andelen endast drygt 30 %, vid UV drygt 60 %, vid Fil fak drygt 70 % 
och vid LiTH drygt 80 %. Den låga andelen vid HU förklaras delvis av 
att många hade en klinisk tjänst; cirka 35 % angav den typen av försörj-
ning. 

Att vara försörjd av enbart utbildningsbidrag var sällsynt, medan 
kombinationen utbildningsbidrag och assistenttjänst inte var helt ovanlig 
vid HU (cirka 12 %), men den fanns även på Fil fak och UV (cirka 5 %). 
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Antal svar: 205 382 235 22 844 
 
Figur 2: Doktorandernas försörjning, fakultetsvis. Andel med respektive försörjning.  

Uppehåll i forskarutbildningen 
På frågan om man gjort något längre uppehåll (en termin eller mer) un-
der utbildningstiden svarade drygt 70 % nej. Bland dem som gjort ett 
sådant uppehåll var föräldraledighet den vanligaste orsaken, cirka 8 %. 
Endast 3 % angav sjukskrivning som orsak, medan drygt 5 % angav för-
värvsarbete. Man bör dock beakta att enkäten enbart skickades till dem 
som av institutionen bedömts ha haft någon aktivitet under läsåret 
2003/04 varför doktorander med pågående längre sjukskrivning eller 
föräldraledighet möjligen inte gavs tillfälle att besvara enkäten. 

Aktivitetsgrad 
Den absolut vanligaste angivna aktivitetsgraden var, oavsett fakultet och 
kön, mellan 91 och 100 %. Det fanns dock skillnader mellan fakulteter-
na. Lägst andel heltidsaktiva hade HU (cirka 25 %) och högst hade LiTH 
(cirka 45 %). Fil fak och UV intog mellanpositioner. 

En fjärdedel av de svarande angav en aktivitetsgrad på högst 50 %. I 
intervallet 0–10 % fanns på HU en så hög andel som 18 %. Den höga 
andelen kan ha olika tänkbara förklaringar, exempelvis att många dokto-
rander vid HU är kliniskt verksamma. Detta märktes också bland fritext-
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svaren där det fanns många kommentarer om tidsbrist för de kliniskt 
verksamma. 
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Figur 3. Filosofisk fakultet, 213 svar Figur 4. Tekniska högskolan, 386 svar 
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Figur 5. Hälsouniversitetet, 245 svar Figur 6. Utbildningsvetenskap, 23 svar 
  

Figur 3–6: Aktivitetsgrad, fakultetsvis, kvinnor och män. Skalan på x-axeln anger andel 
av de svarande, på y-axeln anges aktivitetsgraden i intervall. 40 timmar per vecka mot-
svarar 100 %. Kvinnor fylld stapel, män ofylld. 

 
Bland dem som var kliniskt verksamma fanns en hög andel män (45 %) 
med en aktivitet på endast 0–10 %. Andelen lågaktiva kliniskt verksam-
ma kvinnor var också hög, men aktiviteten var något högre än bland 
männen. 
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Figur 7. Hälsouniversitetet, kliniskt verk-
samma. Kvinnor och män, 82 personer 

Figur 8. Hälsouniversitetet, kliniskt och icke-
kliniskt verksamma  

  
Figur 7: Aktivitetsgrad för kliniskt verksamma, kvinnor (blå stapel) och män (ofylld stapel)  
Figur 8: Aktivitetsgrad för kliniskt verksamma (röd stapel) och ej kliniskt verksamma 
(ofylld stapel) 

Grundutbildning 
På frågan om vilken grundutbildningsexamen doktoranderna hade skiljde 
sig svaren mycket mellan fakulteterna. På Fil fak var magisterexamen 
vanligast, medan civilingenjörsexamen dominerade på LiTH. På HU var 
magisterexamen vanligast men läkarexamen utgjorde också en stor andel. 
På UV hade majoriteten av doktoranderna en kandidat-, magister- 
och/eller lärarexamen. Notera att en person kan ha flera grundexamina – 
något som var vanligast på UV och minst frekvent på LiTH. Ungefär 
10 % hade en utländsk examen; andelen var dock avsevärt högre på 
LiTH (ca 16 %) och mycket låg på HU (ca 4 %). 
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Tabell 2: Grundutbildning, fakultetsvis. Andel av de svarande i procent. 

 Fil fak LiTH HU UV Alla 

Kand 120 p, svensk examen 35,2 9,8 10,2 39,1 16,0

Mag 160 p, svensk examen 56,8 28,2 45,7 43,5 39,8

BA BSc, utländsk examen 3,3 6,0 0,8 4,3 3,6

MA MSc, utländsk examen 6,6 10,1 3,3 4,3 7,0

Civilingenjör 1,9 52,1 2,9 4,3 23,3

Läkarutbildn. ej examen 0 0 4,1 0 1,1 

Läkarexamen 0 0 31,4 8,7 8,8

Vård, yrkesexamen 1,9 0,3 17,6 8,7 5,9

Teknik, yrkesexamen 0 3,4 0,4 0 1,5

Lärarexamen 8,9 1,3 4,9 39,1 5,1

Övriga yrkesexamina 5,2 0,3 3,7 4,3 2,5

Summa 119,8 111,5 125,0 147,6 114,6
 
Summan är större än 100 % eftersom en person kan ha flera examina. 
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Egen insats och syn på framtiden  
I denna del beskrivs svaren på ett antal påståenden/frågor rörande dok-
torandens uppfattning om hela sin forskarutbildning, den egna insatsen 
och tankar om framtiden.  

För några av dessa påståenden, och i flera av de kommande frågorna, 
användes en femgradig skala där 1 stod för ”instämmer inte alls” och 5 
stod för ”instämmer helt och hållet”. Dessutom fanns ett alternativ ”vet 
ej/kan ej bedöma”. Svaren på dessa frågor illustreras grafiskt genom 
stapeldiagram där fördelningen av svaren 1–5 visas, och där alltså de som 
inte svarat eller svarat ”vet ej/kan ej bedöma” inte ingår om inte annat 
anges. 

Utveckling som forskare och person 
På frågan hur forskarutbildningen (hittills) hjälpt doktoranden att utveck-
la identiteten som forskare blev medelvärdet 3,69 på den femgradiga 
skalan. De olika fakulteternas doktorander var mycket jämna i sin upp-
fattning, med undantag för UV som låg högre.  

Figur 9–10: Utveckling av identitet som forskare och utveckling av personlighet,  
fakultetsvis. Andel svarande för resp. svar på 1–5-skalan, fakultetsvis. 
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Figur 9: Utvecklat identiteten som forskare, 
medelvärde alla 3,69. 
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Figur 10: Utvecklat personligheten,  
medelvärde alla 3,29. 

Mv 3,69 3,66 3,72 4,05 Mv 3,39 3,29 3,15 4,00 
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På frågan hur forskarutbildningen hjälpt de svarande att utveckla sin 
personlighet blev medelvärdet något lägre, 3,29 med motsvarande skala. 
Även här var det alltså en relativt positiv bedömning. Doktoranderna 
inom UV var klart mest positiva med ett medelvärde på cirka 4,0, medan 
övriga fakulteter låg omkring 3,4 – i fallande ordning Fil fak, LiTH och 
HU.  

På frågan vilket sammanfattande betyg man ville ge sin forskarut-
bildning så här långt, blev medelbetyget 3,65 på en femgradig skala. Ge-
nomsnittsdoktoranden var således tämligen nöjd med forskarutbildning-
en i stort. På frågan vilket sammanfattande betyg man ville ge sin egen 
insats var medelbetyget 3,60 – det vill säga något lägre. 

Doktoranderna vid Fil fak och LiTH gav forskarutbildningen ett nå-
got högre betyg än den egna insatsen i densamma. Doktoranderna inom 
utbildningsvetenskap gav den egna insatsen betydligt högre medelbetyg 
än forskarutbildningen, och HU-doktoranderna satte en aning högre 
betyg på den egna insatsen. Det var påfallande att svaren var mycket 
jämna, och att bedömning var relativt positiv, både av utbildningen i 
stort och av den egna insatsen.  

0
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Fil LiTH HU UV Alla

Forskarutb Egen insats
 

Forskarutbildningen 3,74 3,69 3,55 3,61 3,65 
Egen insats 3,68 3,54 3,59 3,87 3,65 
 
Figur 11: Doktorandernas sammanfattande betyg på sin egen forskarutbildning (ljusa 
staplar) och den egna insatsen (mörka staplar), medelvärde, fakultetsvis 
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Inom vilket område vill du helst ha din framtida yrkesverksamhet? 
Frågan om var doktoranden helst ville se sin framtida yrkesverksamhet 
kunde besvaras med ”näringsliv”, ”universitetsvärlden” och ”offentlig 
sektor utom universitetsvärlden”. Dessutom fanns möjlighet att skriva in 
ett eget alternativ, alternativt lämna frågan obesvarad. Totalt var det 8 % 
som inte besvarade frågan med något av alternativen. 

Inte oväntat såg LiTH-doktoranderna gärna en framtid inom närings-
livet, 57 %, följt av universitetsvärlden, 33 %. En liten andel föredrog 
offentlig sektor utanför universiteten. Bland UV:s doktorander ansåg 
hela 82 % att universitetsvärlden var mest intressant, och de resterande 
angav offentlig sektor.  

HU:s doktorander tänkte sig antingen universitetsvärlden eller övrig 
offentlig sektor, knappt 40 % inom respektive sektor, och lite mer än 
15 % av dem föredrog ett arbete inom näringslivet. Från Fil faks hori-
sont, slutligen, fanns en kraftig övervikt för universitetsvärlden, knappt 
70 %, medan 15 % föredrog näringslivet och drygt 10 % övrig offentlig 
sektor. 
Tabell 3: Var man helst vill ha sin framtida yrkesverksamhet. 
Andel av svarande inom respektive fakultet. 

 Fil fak LiTH HU UV 

Näringsliv 16 58 17 0 

Universitetsvärlden 68 33 37 82 

Offentlig sektor i övrigt 11 6 40 18 

Ej svar/annat 5 4 7 0 

 
Det var också möjligt att ge en kommentar i fritext. Ett antal personer 
gjorde detta. Några teman återkom: En kombination av universitet och 
annan sektor (näringsliv, kliniskt arbete, offentlig sektor), kulturliv eller 
konstnärligt arbete, ”vet inte”, konsult, ”valet av sektor beror på arbets-
innehållet”. Kommentarer om den ur anställningssynpunkt osäkra uni-
versitetsvärlden förekom också. Till exempel att det fanns få mellantjäns-
ter att söka, eller ”Vill gärna fortsätta forska och undervisa, men är 
skrämd av både hur lärare (lektorer) överutnyttjas och hur kollegiet fun-
gerar socialt. Jag vet inte om jag vill sätta mig i den situationen.” 



 

27

Kan du tänka dig att söka postdoc-tjänst  
(forska utomlands någon period) efter din examen? 
Frågan om doktoranden kunde tänka sig att forska utomlands någon 
period efter examen kunde besvaras med ja eller nej, och de svarande 
uppmanades att motivera sina ställningstaganden. 
Tabell 4: Andel av doktoranderna som kunde tänka söka postdoc-tjänst efter examen 

 Fil fak LiTH HU UV 

Ja 74 68 61 74 

Nej 20 28 36 26 

 
Som framgår av tabellen så ställde sig Fil faks och UV:s doktorander 
mest positiva till att söka en postdoc-tjänst utomlands efter examen. 
Därefter följde i tur och ordning LiTH och HU. 

Fritextmotiveringarna innehöll ett antal återkommande teman: Att 
inte vilja åka på grund av familjesituationen (partner, barn) var det klart 
vanligaste svaret. Andra ämnade inte fortsätta inom universitetsvärlden, 
och ett tredje återkommande skäl för att inte vilja åka var de ”dåliga eko-
nomiska villkoren”. 

Hur bedömer du dina möjligheter  
att få arbete direkt efter din lic- eller doktorsexamen? 
Ungefär 20 % av dem som svarade på enkäten sade sig inte kunna be-
döma sina möjligheter att få arbete efter examen. Denna andel var högst 
på Fil fak, drygt en fjärdedel, medan övriga fakulteter låg på ungefär sam-
ma nivå – cirka 17 %.  

En av fem på HU trodde att möjligheterna att få arbete efter examen 
var dåliga – samtidigt som det var 50 % på HU som ansåg att möjlighe-
terna var goda. Hela 65 % av HU-doktoranderna som hade en klinisk 
tjänst bedömde sina möjligheter som goda eller mycket goda; 7 % som 
dåliga/mycket dåliga. Av dem som inte hade klinisk tjänst var det 39 % 
som gjorde samma positiva bedömning medan 22 % såg dystert på sina 
utsikter. 
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Tabell 5: Bedömning av möjligheten att få arbete direkt efter lic- eller doktorsexamen. 
Andel av svarande per fakultet. 

 Fil fak LiTH HU UV 

Goda/mycket goda 48 44 50 44 

Acceptabel 15 25 14 22 

Mycket dåliga/dåliga 11 14 19 17 

Vet ej/kan inte bedöma 26 18 17 17 
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Forsknings- och arbetsmiljö 
Enkäten innehöll en fråga bestående av ett antal påståenden som rörde 
graden av nöjdhet med den egna forsknings- och arbetsmiljön. Den stora 
majoriteten var mycket nöjd med denna. Figur 12 nedan visar fördel-
ningen av svaren för samtliga som svarade på skalan 1 (instämmer inte 
alls) till 5 (instämmer helt och hållet). 
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Figur 12: Procentuell fördelning av svar på den femgradiga skalan för instämmande i 
påståenden om forsknings- och arbetsmiljön, samtliga fakulteter 

Jag har en bra arbetsplats på institutionen (kliniken),  
inklusive tillgång till dator, skrivare och kopiering 
Medelbetyget på frågan om arbetsplatsen på institutionen (kliniken) var 
mycket högt – 4,32 – och uppfattningen var likartad inom samtliga fakul-
teter. 
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Jag har bra tillgång till biblioteks- och databasresurser 
Även tillgången till biblioteks- och databasresurser bedömdes som myc-
ket god – medelbetyget på den femgradiga skalan var 4,40. 

Jag har bra tillgång till de tekniska  
och praktiska resurser som krävs för mitt forskningsarbete 
Medelvärdet för tillgång till tekniska och praktiska resurser var 3,93. 
Doktoranderna vid LiTH var mest positiva medan framför allt kvinnliga 
doktorander vid Fil fak var mindre nöjda. 

Den sociala miljön i doktorandgruppen är bra 
Den sociala miljön på institutionen (kliniken) som helhet är bra 
Den sociala miljön inom doktorandgruppen uppfattade man som något 
mer positiv (3,93) än den sociala miljön vid den egna institutionen (3,47). 
Minst nöjda med den sociala miljön i doktorandgruppen var kvinnor vid 
LiTH, medan män på UV var minst nöjda med sociala miljön på institu-
tionen. 

Det finns en bra förståelse på institutionen (kliniken)  
för doktorandernas totala livssituation 
När det gäller förståelsen på institutionerna för doktorandernas totala 
livssituation (till exempel möjlighet till föräldraledigheter och vård av 
sjukt barn) så skiljde sig svaren åt mellan fakulteterna. Fil fak och LiTH 
hade högst värden, medan framför allt manliga doktorander på UV ut-
tryckte visst missnöje. HU intog en mellanposition. 

Jag har bra tillgång till nationella forskarkontakter/nätverk 
Jag har bra tillgång till internationella forskarkontakter/nätverk 
Tillgången till nationella nätverk fick medelbetyget 3,18, medan tillgång-
en till internationella nätverk ansågs något sämre (2,85). Skillnaden mel-
lan fakulteterna var liten. Möjligen kan man förklara de relativt negativa 
svaren med att många som svarade befann sig i början av sin forskarut-
bildning. 
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Särbehandling 
Frågor ställdes om särbehandling på grund av kön, etnisk och social bak-
grund samt sexuell läggning. I alla fyra fallen ställdes frågan om man upp-
levt positiv respektive negativ särbehandling. Vi presenterar i första hand 
svaren från dem som angav 4 eller 5 på den femgradiga skalan, det vill 
säga starkt uttalade upplevelser av särbehandling.  

Detta är frågor som relativt många (från 200 till drygt 300 personer) 
valde att inte besvara. Skälen kan naturligtvis diskuteras. Vi hoppas att 
anonymiteten i enkäten innebar att de som haft sådana upplevelser kände 
att de kunde svara. En tänkbar anledning till att man avstod kan helt 
enkelt vara att man inte uppfattade frågorna som angelägna, eller fann 
dem svåra att besvara. En annan kan vara att man uppfattade dem som 
personligen besvärande att hantera. Begreppet särbehandling kan också 
ha uppfattats olika av dem som svarade. Ytterligare en faktor som kan ha 
bidragit till bortfallet är att enkätformen inte inbjuder till personliga för-
troenden. 

Särbehandling på grund av könstillhörighet  
Totalt sett markerade 30 kvinnor och 22 män starka upplevelser av posi-
tiv särbehandling på grund av kön (det vill säga svarade 4 eller 5). De 
fanns vid samtliga fakulteter och det var stor spridning mellan institutio-
nerna. Ungefär 280 personer valde att inte besvara frågan eller valde 
svarsalternativet ”vet ej”. 

När det gäller negativ särbehandling på grund av könstillhörighet var 
det 46 kvinnor och 5 män som starkt markerade sådana erfarenheter. 
Även här fanns de vid samtliga fakulteter och det var en stor spridning 
mellan institutionerna. Man kunde se att några institutioner avvek. Högst 
andel kvinnor (30–50 %) av de kvinnor som upplevt negativ särbehand-
ling fanns vid institutioner med få kvinnliga forskarstuderande. Institu-
tioner med en jämn könsfördelning föreföll ha få fall av upplevd negativ 
särbehandling. Drygt 240 personer besvarade inte frågan eller valde al-
ternativet ”vet ej”. 
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Särbehandling på grund av etnisk bakgrund 
Det var 14 kvinnor och 8 män som starkt markerade att de blivit positivt 
särbehandlade på grund av etnisk bakgrund. De fanns vid alla fakulteter 
och svaren kom från knappt hälften av LiU:s institutioner. Nästan 330 
personer valde att inte besvara frågan eller svarade ”vet ej”.  

När det gäller negativ särbehandling på grund av etnisk bakgrund så 
var det 6 kvinnor och 5 män som rapporterade starka upplevelser av det. 
De fanns på flertalet fakulteter, och på ungefär en tredjedel av LiU:s in-
stitutioner. Drygt 200 personer besvarade inte frågan eller svarade ”vet 
ej”. 

Särbehandling på grund av social bakgrund 
Ett något större antal doktorander redovisade en särbehandling på grund 
av social bakgrund. Det var 22 kvinnor och 11 män som starkt markera-
de att de upplevt positiv särbehandling på grund av detta; de kom från 
samtliga fakulteter och från flertalet institutioner. Nästan 300 personer 
besvarade inte frågan eller svarade ”vet ej”. 

Även de som markerade negativ särbehandling på grund av social 
bakgrund fanns vid samtliga fakulteter. Det rörde sig om 14 kvinnor och 
11 män, och de fanns vid drygt hälften av LiU:s institutioner. 275 perso-
ner besvarade inte frågan eller svarade ”vet ej”. 

Särbehandling på grund av sexuell läggning 
Ett antal doktorander – 16 kvinnor och 6 män – redovisade att de blivit 
positivt särbehandlade på grund av sin sexuella läggning. De fanns vid 
alla fakulteter och vid hälften av LiU:s institutioner. Endast ett fåtal hade 
markerat negativ särbehandling av det skälet: 3 kvinnor och 3 män. De 
fanns vid alla fakulteter och var spridda över ett fåtal institutioner. Mer 
än 300 personer valde att inte besvara frågorna eller svarade ”vet ej”. 

Kommentar 
Sammanfattningsvis kan sägas att ett antal doktorander upplevt särbe-
handling av olika skäl och att dessa personer fanns vid samtliga fakulteter 
och vid många institutioner. Man kan notera att fler kvinnor än män 
svarade på dessa frågor; en tolkning är att fler kvinnor än män känner sig 
särbehandlade – positivt eller negativt – i dessa avseenden. Det mest på-
fallande var att många fler kvinnor än män kände sig negativt särbehand-
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lade på grund av kön: 46 kvinnor jämfört med 5 män. Men kvinnor var 
överrepresenterade även när det gällde starkt upplevd särbehandling av 
annat slag, enda undantaget var egentligen negativ särbehandling på 
grund av sexuell läggning.  

De aspekter som i det här materialet verkade minst påtagliga var ne-
gativ särbehandling på grund av etnicitet och sexuell läggning. Ett fåtal 
personer (11 respektive 6) valde att starkt markera detta. En tolkning av 
svaren är att det fanns ett samband mellan negativ särbehandling på 
grund av kön och personalsammansättningen på institutionen. Proble-
men tycks ha varit vanligast i miljöer med sned könsfördelning och där 
man tillhörde det underrepresenterade könet. 
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Handledning 
Handledningen är oftast det område som genererar flest åsikter och 
kommentarer, både negativa och positiva, när man kommenterar fors-
karutbildningen. En god respektive dålig handledningsrelation innebär 
inte sällan skillnaden mellan framgång, det vill säga examen, och miss-
lyckande. Ett relativt stort antal enkätfrågor behandlade därför just rela-
tionen mellan doktorand och handledare. Handledningssituationen var 
också ett av de vanligast återkommande temana i de fritextsvar som ana-
lyseras i ett senare avsnitt. 

Är din (huvud-)handledare kvinna eller man? 
Tre av fyra forskarstuderande uppgav att de hade en huvudhandledare 
som var man och knappt var femte angav att de hade en kvinnlig huvud-
handledare. Skillnader fanns mellan fakulteterna. På LiTH hade endast 
cirka 8 % en huvudhandledare som var kvinna, på HU drygt 30 % och 
på Fil fak liksom på UV 22 %. I en del svar saknades uppgift om dokto-
randens, eller handledarens kön varför uppgifterna är ofullständiga. 
Tabell 6: Andel kvinnliga och manliga doktorander som hade en kvinnlig respektive man-
lig huvudhandledare, fakultetsvis 

 Fil 
Handledare

LiTH 
Handledare

HU 
Handledare

UV 
Handledare

Alla 
Handledare 

 K M K M K M K M K M 

Doktorand kvinna 23 73 8 88 43 53 31 69 27 68 

Doktorand man 21 78 9 90 13 87 10 90 12 87 

Samtliga doktorander 22 75 9 89 31 66 22 78 19 78 

Antal doktorander 47 159 33 344 77 162 5 18 166 698 
 
Av tabellen kan t.ex. utläsas att 43 % av de kvinnliga doktoranderna på medicinsk fakul-
tet (HU) hade en huvudhandledare som var kvinna. 77 av doktoranderna på HU hade 
en huvudhandledare som var kvinna. 
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Har du någon annan handledare? 
Hälften av alla doktorander uppgav att de hade två handledare och 16 % 
att de hade fler än två. Knappt 20 % hade en kvinnlig biträdande hand-
ledare. Även här var skillnaderna stora mellan fakulteterna. 
Tabell 7: Andel kvinnliga och manliga doktorander som hade en kvinnlig respektive man-
lig biträdande handledare, av dem som hade minst två handledare, fakultetsvis 

 Fil 
Bitr.handl. 

LiTH 
Bitr.handl. 

HU 
Bitr.handl. 

UV 
Bitr.handl. 

Alla 
Bitr.handl. 

 K M K M K M K M K M 

Doktorand kvinna 36 64 29 71 47 53 * * 40 60 

Doktorand man 24 74 16 84 21 79 * * 19 81 

Samtliga doktorander 32 68 19 81 38 62 36 64 29 71 

Antal doktorander 49 105 46 192 68 112 5 9 176 425 
 
* Uppdelning på kön redovisas inte här. Doktoranderna var totalt 5 kvinnor och 9 män. 

Hur ofta har du någon handledningskontakt med din handledare? 
Doktoranderna uppmanades i denna fråga värdera den totala tillgången 
till handledningstillfällen, det vill säga kontakter med såväl handledare 
som eventuella bihandledare. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fil LiTH HU UV Alla

Ej svarat

Mer sällan än en
gång/termin

Minst en gång/termin

Minst tre gånger/termin

Minst en gång/månad

Minst en gång/varannan
vecka

Minst en gång/vecka

 
Figur 13: Frekvenser för handledningskontakt, andel av svarande, fakultetsvis 

Av diagrammet framgår att de tätaste handledningskontakterna fanns vid 
LiTH och HU, där mer än hälften av de svarande hade handledarkontakt 
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minst varannan vecka. Vid Fil fak hade drygt hälften av de svarande kon-
takt med sina handledare minst en gång per månad. En likartad bild gav 
svaren från det utbildningsvetenskapliga området.  

I värderingen av svaren kan det vara rimligt att väga in de olika ar-
betsformer som finns vid fakulteterna. Vid HU och LiTH arbetar dokto-
rander och handledare relativt ofta tillsammans, i projekt eller i labbmil-
jöer. Därigenom möts man oftare än de handledare och doktorander 
som huvudsakligen träffas vid inplanerade möten. Antalet möten behö-
ver dock inte vara det avgörande för kvaliteten på handledningen, utan 
karaktären på handledningskontakterna spelar också in. Den snabba och 
spontana återkoppling som sker i en gemensam arbetssituation är av en 
annan art än det förberedda samtalet vid ett bokat möte. Båda slagen 
förekom gissningsvis i de olika miljöer som ingick i enkäten, men det är 
rimligt att anta att proportionerna dem emellan skiljde sig mellan miljö-
erna. 

Hur många handledningstimmar blir det i genomsnitt per månad? 
Även på frågan om den tid som ägnades åt handledning skiljde det på 
fakultetsnivå, enligt ungefär samma mönster som för antalet handled-
ningstillfällen. 
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Figur 14: Handledningstimmar per månad, andel av svarande i resp. intervall, fakultetsvis 
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– Vid Fil fak uppskattade 50 % att de fick handledning 1–3 timmar per 

månad, 30 % att de fick 4–10 timmar och 2 % angav mer än 10 tim-
mar. 

– Vid LiTH uppskattade cirka 40 % att de fick handledning 1–3 tim-
mar per månad, 45 % att de fick 4–10 timmar och cirka 5 % angav 
mer än 10 timmar. 

– Vid HU uppskattade 43 % att de fick handledning 1–3 timmar per 
månad, 40 % att de fick 4–10 timmar och 4 % uppgav mer än 10 
timmar. 

– Vid UV uppskattade 48 % att de fick handledning 1–3 timmar per 
månad och 30 % att de fick 4–10 timmar. 

Tabell 8: Handledningstimmar per månad, medelvärde, uppdelat på fakultet och kön 

Fakultet Kön Medelvärde Antal svarande 

Fil Kvinnor 3,99 112 
 Män 3,38 64 
 Kvinnor och män 3,77 176 
LiTH Kvinnor 4,26 88 
 Män 5,25 267 
 Kvinnor och män 5,01 355 
HU Kvinnor 4,53 129 
 Män 4,71 91 
 Kvinnor och män 4,61 220 
UV Kvinnor 5,36 11 
 Män 5,89 9 
 Kvinnor och män 5,60 20 
Alla Kvinnor 4,27 351 
 Män 4,86 436 
 Kvinnor och män 4,60 787 

 
Doktoranderna vid LiTH och HU uppgav alltså att de hade tillgång till 
handledning oftare än doktoranderna vid Fil fak och UV, och de hade 
också mer tid för handledning per månad. En större andel av doktoran-
derna vid LiTH och HU hade handledning 4–10 timmar per månad än 
de andra doktoranderna. 
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Enkäten innehöll också tolv frågor som efterfrågade hur nöjd doktoran-
den var med sin/sina handledare och den totala handledningssituationen. 
Doktoranderna använde den femgradiga skalan i sina svar. 
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Tiden motsvarar mina behov

1 2 3 4 5
 

Figur 15: Fördelning av svar på den femgradiga skalan för instämmande i påståenden om 
handledning, samtliga fakulteter 

 

Tiden som används för handledning motsvarar mina behov 
På frågan om den tid som användes för handledning motsvarade dokto-
randens behov gav svaren medelvärdet 3,56. UV låg högst medan LiTH 
låg lägst, vilket är notabelt med tanke på att LiTH både hade relativt 
många handledningstillfällen och relativt mycket handledningstid. Ande-
len som inte alls instämde var cirka 5 %. 

Handledaren är genuint intresserad av min forskning 
Doktoranderna upplevde sina handledare som genuint intresserade av 
deras forskning, vilket visade sig i ett högt medelvärde, 4,18. Det är den 
delfråga om handledningen som fick mest positiva svar. Även här låg 
LiTH lägst, medan Fil fak och HU låg högst, men det var små differen-
ser mellan fakulteterna. Andelen som inte alls instämde var cirka 2 %. 
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Tabell 9: Handledning, medelvärden beräknade på svaren på den 5-gradiga skalan för 
instämmande i påståenden, kvinnor och män, fakultetsvis 

  Fil LiTH HU UV Alla 

Tiden som används … motsvarar mina behov K 3,71 3,17 3,61 3,77 3,54 

 M 3,68 3,54 3,56 3,90 3,58 

Handledaren är genuint intresserad av min forskning K 4,27 4,10 4,39 3,92 4,25 

 M 4,13 4,07 4,22 4,40 4,12 

Jag har stort förtroende för min handledare K 4,28 3,84 4,20 3,85 4,10 

 M 4,13 3,96 4,16 4,10 4,03 

Handledaren läser mina texter/kapitelutkast noggrant K 4,03 3,87 4,21 4,00 4,05 

 M 4,08 3,84 4,25 4,30 3,98 

Jag får bra stöd … när jag tycker att jag kört fast K 3,96 3,57 3,93 4,00 3,85 

 M 3,84 3,73 3,98 4,20 3,81 

Jag får konstruktiv kritik på mitt forskningsarbete K 4,17 3,66 3,96 3,85 3,95 

 M 4,08 3,80 3,95 4,10 3,89 

Handledaren underlättar … kontakt med forskare K 3,58 3,23 3,51 2,85 3,40 

 M 3,64 3,51 3,60 4,20 3,56 

Jag presenterar … och får kritik av kolleger … K 3,65 3,23 3,45 3,58 3,47 

 M 3,59 3,31 3,17 3,00 3,32 

…en beroendesituation … som känns besvärande K 1,80 2,16 1,85 2,15 1,92 

 M 1,67 1,94 1,82 1,80 1,87 

… balansen krav – stöd från min handledare är bra K 3,69 3,20 3,72 3,58 3,57 

 M 3,64 3,44 3,66 3,89 3,53 

Brister i handledningen hindrar mitt forskningsarbete K 1,97 2,38 2,07 2,42 2,13 

 M 1,76 2,17 2,11 1,78 2,09 

Min bedömning av handledningen som helhet under det  K 3,79 3,44 3,98 3,50 3,76 

senaste året: Jag tycker att handledningen har fungerat bra M 3,90 3,62 3,86 3,80 3,72 

Jag har stort förtroende för min handledare 
Doktoranderna hade genomsnittligt sett stort förtroende för sina hand-
ledare, vilket visade sig i ett medelvärde på 4,07. Skillnaderna i mellan 
fakulteterna var liten och andelen som inte alls instämde var cirka 3 %. 
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Handledare läser mina texter/kapitelutkast noggrant 
Doktoranderna angav att deras handledare läste deras texter/kapitel nog-
grant. Medelvärdet var 4,01. HU låg högst, och LiTH lägst. Andelen som 
inte alls instämde var cirka 3 %. 

Jag får bra stöd från handledare när jag tycker att jag kört fast 
Medelvärdet på frågan om doktoranderna fått bra stöd från sin handle-
dare när de kört fast var 3,83. LiTH låg även här lägre än de övriga fakul-
teterna. Andelen som inte alls instämde var cirka 4 %. 

Jag får konstruktiv kritik på mitt forskningsarbete 
De flesta doktoranderna angav att de fick konstruktiv kritik på sitt forsk-
ningsarbete; medelvärdet var 3,92. Fil fak låg något högre, och LiTH 
lägre. Andelen som inte alls instämde var cirka 3 %. 

Handledaren underlättar för mig att få kontakt med andra forskare 
Medelvärdet på frågan om handledaren underlättat för doktoranden att 
få kontakt med andra forskare var 3,49, och det värdet var ungefär lika 
för samtliga fakulteter. Andelen som inte alls instämde var cirka 9 %. 

Jag presenterar delar av min forskning  
och får kritik av kollegor vid institutionen 
Medelvärdet på frågan om doktoranderna presenterat delar av forskning-
en och fått kritik av kollegor vid institutionen var 3,39, och här låg Fil fak 
högre än övriga. De doktoranderna kände sig alltså mer stöttade av kol-
legorna i det här avseendet; något som troligen har och göra med den 
seminariekultur som finns inom Filosofisk fakultet (se avsnittet Kurser 
och seminarier). Andelen som inte alls instämde var cirka 10 %. 

Jag befinner mig i en beroendesituation  
till min handledare som känns besvärande 
Medelvärdet på frågan om doktoranden befunnit sig i en beroendesitua-
tion till handledaren som känts besvärande var 1,89. Det verkade alltså 
inte vara någon dominerande känsla bland doktoranderna. Nivån var 
något lägre bland Fil faks doktorander som således kände sig minst bero-
ende. Det var dock små skillnader mellan fakulteterna. Andelen som 
instämde helt och hållet var cirka 5 %. 
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Jag tycker att balansen  
mellan krav och stöd från min handledare är bra 
Doktoranderna gav frågan om balans mellan krav och stöd från handle-
daren ett medelvärde på 3,55. LiTH låg lägst, medan övriga hade värden 
som var klart högre. Andelen som inte alls instämde var cirka 6 %. 

Jag tycker att brister i handledningen hindrar mitt forskningsarbete 
På frågan om doktoranderna ansåg att brister i handledningen hindrade 
deras forskningsarbete gav svaren ett medelvärde på 2,11, och även här 
var doktoranderna vid Fil fak nöjdast, dvs låg lägst, medan LiTH låg 
högst, det vill säga upplevde större brister i handledningen. Andelen som 
instämde helt och hållet var cirka 5 %. 

Min bedömning av handledningen som helhet under det senare året:  
Jag tycker att handledningen har fungerat bra. 
På den sammanfattande frågan om handledningen som helhet under det 
senaste året hade fungerat bra var medelbetyget 3,74. Fakulteterna skiljde 
sig åt en del. Högst låg HU, följt av Fil fak, UV och sist LiTH. Andelen 
som inte alls instämde var cirka 4 %. 

Kommentar 
När man studerar svaren på ovanstående frågor kan man se ett tydligt 
mönster, där doktoranderna från Fil fak gav ett starkare uttryck för nöjd-
het än övriga, och där doktoranderna vid LiTH föreföll mindre nöjda. 
Resultatet kan förvåna då doktoranderna vid LiTH ju uppgav sig ha både 
fler handledningstillfällen och mer handledningstid! En tänkbar förklar-
ing kan vara arbetsformerna. Den projektorienterade och ofta labora-
tionstunga verksamheten vid LiTH leder till många, men inte så intensiva 
handledningstillfällen, medan handledningen inom Fil fak ofta sker i 
bokade möten där handledningen sker mer koncentrerat. En annan tänk-
bar förklaring är förväntningarna på handledning. Doktoranderna vid 
LiTH är vana vid högre grad av schemalagd undervisning från grund-
utbildningen och vid undervisningsformer som skiljer sig från forskarut-
bildningens. Dessutom var de i denna undersökning i genomsnitt yngre 
än övriga fakulteters doktorander. 

Ytterligare diskussion om dessa frågor finns i avsnittet Analys av fri-
textsvaren. 
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Kurser och seminarier 
I detta avsnitt redovisas svaren på frågor som rör den del av forskarut-
bildningen som utgörs av kurser och seminarieverksamhet. Dessutom 
behandlas några frågor om deltagande i vetenskapliga konferenser. 

Doktoranden ombads ta ställning till tre påståenden om hur kurserna 
fungerat ”i genomsnitt” under den totala doktorandtiden. Bortfallet på 
dessa frågor var relativt stort – mellan 11 och 14 %. 
Tabell 10: Forskarutbildningskurser, medelvärden beräknade på svaren på den 5-gradiga 
skalan för instämmande i påståenden, kvinnor och män, fakultetsvis 

  Fil LiTH HU UV Alla 

Arbetsinsatsen är för hög i förhållande till poängen K 2,72 2,88 2,38 2,45 2,64 

 M 2,99 2,84 2,35 2,90 2,78 

Kursarbetet har varit till nytta för forskningsarbetet K 3,34 3,44 3,57 3,67 3,45 

 M 3,22 3,18 3,71 3,56 3,28 

Kursarbetet har hjälpt mig tänka och diskutera kritiskt K 3,43 3,43 3,41 3,83 3,44 

 M 3,45 3,05 3,65 4,10 3,24 

Arbetsinsatsen är för hög i förhållande till poängen 
Doktoranderna ombads att ta ställning till påståendet att arbetsinsatsen 
varit för hög i förhållande till det antal poäng som kursen/kurserna givit. 
Påstående fick en relativt låg grad av instämmande. Medelvärdet för 
samtliga svarande var 2,72 på den femgradiga svarsskalan. Lägsta medel-
värdet på återfanns på HU, medan Fil fak och LiTH låg högre – men 
även där låg medelvärdet under 3. Andelen som instämde helt och hållet 
var cirka 8 %. 

Kursarbetet har varit till nytta för forskningsarbetet 
Påståendet att kursarbetet varit till nytta för forskningsarbetet fick en 
något positivare bedömning än föregående fråga. 3,35 för samtliga fakul-
teter. Även här skiljde sig fakulteterna åt; Fil fak och LiTH fick ett lägre 
värde än HU och UV. Andelen som inte instämde alls var cirka 6 %. 
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Kursen har hjälpt mig tänka och diskutera kritiskt 
Ett påstående om att kursen hade hjälpt doktoranden att tänka och dis-
kutera kritiskt fick totalt samma medelvärde som den förra frågan, men 
här var skillnaderna mellan fakulteterna stora. LiTH låg lägst på drygt 3,1 
och UV nära 4,0. Fil fak och HU hamnade på samma värde och intog ett 
mellanläge. Andelen som inte instämde alls var cirka 7 %. 

Skillnaderna mellan dem som deltog i en forskarskola och dem som 
inte gjorde det var på universitetsnivå mycket små. 

Hur många vetenskapliga seminarier där forskare och doktorander möts 
har du deltagit i under den senaste 12-månadersperioden? 
Doktoranderna angav också hur många vetenskapliga seminarier (där 
forskare och doktorander mötts) de deltagit i under det senaste året. Som 
väntat hade UV och Fil fak de flitigaste seminariedeltagarna, 61 % res-
pektive 47 % hade deltagit i 7 eller flera seminarier under de senaste 12 
månaderna. LiTH och HU däremot hade som vanligaste svar 1–2 semi-
narier (24 respektive 28 % av de svarande). Forskarskoledoktorander var 
något flitigare seminariebesökare än de övriga, men skillnaderna mellan 
dessa grupper var mindre än mellan fakulteterna. 

Varför har du inte deltagit i seminarier? 
En fritextfråga om varför doktoranden inte deltagit i några seminarier 
gav svar av skiftande slag. Några doktorander menade att det inte fanns 
några seminarier alls, eller åtminstone inga intressanta sådana inom den 
svarandes område. En del var verksamma eller bodde på annan ort. Tids-
brist och en alltför tung arbetsbörda var andra skäl som angavs, liksom 
att man nyss påbörjat sin forskarutbildning. De som befann sig i avslut-
ningen på sin forskarutbildning hann inte med att delta i seminarier, och 
några doktorander angav att de prioriterar annat framför de seminarier 
som fanns. Även språket uppgavs vara ett hinder av personer som inte 
förstod svenska tillräckligt bra. 

Hur ofta presenterar du din egen forskning vid seminarier? 
Ungefär hälften av dem som svarade på enkäten, oberoende av fakultet, 
hade presenterat sitt eget arbete vid 1–2 seminarier under det senaste 
året. Under den senaste tvåårsperioden hade ungefär var fjärde person 
lagt fram sin forskning vid seminarier 3–4 gånger, och ungefär samma 
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andel hade gjort detta 1–2 gånger. På UV var detta något mer frekvent 
än vid övriga fakulteter. Samtidigt var det vid alla fakulteter utom UV 
cirka 16 % av de svarande som inte någon gång presenterat sitt arbete 
under de senaste två åren. Här var alltså situationen relativt likartad för 
dem som besvarade enkäten. 

Presenterar du din egen forskning i publikationer och vid konferenser? 
Att presentera sin egen forskning i publikationer och vid konferenser var 
vanligare vid LiTH och HU (80 respektive 76 %) än vid Fil fak och UV 
(65 respektive 70 %). Detta kan sannolikt relateras till olika kulturer och 
publiceringsvanor. Dessutom bör man beakta det faktum att relativt 
många av de svarande befann sig i första hälften av sin forskarutbildning. 

Har du deltagit i nationella och internationella konferenser? 
En liten andel av doktoranderna hade deltagit i fler än två nationella eller 
internationella konferenser under det senaste året. HU:s doktorander 
hade deltagit i något större utsträckning än övriga. 
Tabell 11: Andel av svarande som deltagit i nationella och internationella konferenser, 
fakultetsvis 

 Fil LiTH HU UV Alla 

Ingen nationell konferens 41 50 40 44 44 

1–2 nationella konferenser 45 41 50 48 43 

Ingen internationell konferens 41 39 42 39 39 

1–2 internationella konferenser 43 45 50 61 45 

 
Bland de 841 som svarade på frågorna om konferensdeltagande var det 
202 som inte deltagit alls, vare sig nationellt eller internationellt, vilket 
innebär att minst 639 av 917 personer, det vill säga minst 70 % av samt-
liga svarande, hade deltagit i minst en vetenskaplig konferens under den 
senaste tolvmånadersperioden. 
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Pedagogisk meritering och undervisning 
Institutionstjänstgöring uppfattas inte sällan som något som konkurrerar 
om tiden med forskarutbildningen, samtidigt som pedagogisk meritering 
är mycket väsentlig för dem som tänker sig en fortsatt karriär inom aka-
demin. Enkäten innehöll ett antal frågor om doktorandernas erfarenhet 
av, och syn på, undervisning och pedagogisk meritering.  

Sedan 2002 skall dessutom doktorander som undervisar på grundut-
bildningen ha genomgått en inledande högskolepedagogisk utbildning 
(Högskoleförordningen 8 Kap., 3b §, 2002:761). Vid LiU organiseras en 
sådan kurs: ”Universitetspedagogik, Steg 1 Lärande undervisning och 
kunskap” av Centrum för undervisning och lärande (CUL).  

Har du deltagit i någon universitetspedagogisk kurs? 
Drygt 40 % av dem som besvarade enkäten hade deltagit i någon univer-
sitetspedagogisk kurs, medan drygt hälften svarade nej på frågan. 
Tabell 12: Andel doktorander som deltagit i någon universitetspedagogisk kurs  

 Fil LiTH HU UV Alla 

Ja, har deltagit 42 51 36 17 42 

Nej, har inte deltagit 54 47 60 83 52 

 
Tabell 12 visar på signifikanta skillnader mellan fakulteterna. Endast 
LiTH:s doktorander uppvisade ett deltagande som översteg 50 %. Fil fak 
och HU låg i närheten av 40 % medan UV inte ens nådde 20 %. Den 
senare uppgiften bör dock värderas i förhållande till att det utbildnings-
vetenskapliga området inte funnits så länge då enkäten genomfördes. 

Hur ser du på värdet av universitetspedagogiska kurser? 
De doktorander som deltagit i den universitetspedagogiska kursen om-
bads bedöma värdet av den. I tabell 13 sammanfattas svaren fakultetsvis 
på en femgradig skala. Endast fyra personer från Utbildningsvetenskap 
svarade och redovisas därför inte.  



 

46

Tabell 13: Värdet av den universitetspedagogiska kursen.  
Fördelning av svaren (%) från dem som gått kursen. 

 Fil LiTH HU 

1 inte alls värdefull 7 11 5 

2 18 22 8 

3 19 27 25 

4 39 26 35 

5 mycket värdefull 10 13 21 

Vet ej 7 1 6 

Antal svarande 90 197 89 

 
Totalbetyget hamnade på 3,26 med stor spridning både inom fakulteter-
na och med stor skillnad dem emellan (se Figur 16). Doktorander vid 
HU ansåg uppenbarligen kursen mest värdefull, LiTH minst. Resultatet 
väcker en del frågor; den fakultet som deltog flitigast gav samtidigt ut-
tryck för lägst grad av nöjdhet. LiTH:s doktorander var alltså mest kritis-
ka. Genomsnittsbetyget låg dock över 3 även bland LiTH:s doktorander.  
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Figur 16: Doktorandernas bedömning av värdet av den pedagogiska kursen,  
medelvärde +/– 1 standardavvikelse 

Om du inte gått någon universitetspedagogisk kurs – varför inte? 
De som inte gått någon universitetspedagogisk utbildning ombads ange 
orsaken till detta. 373 personer besvarade frågan. 
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Tabell 14: Angivna skäl att inte gå universitetspedagogisk kurs, andel av svarande 

 Fil LiTH HU UV 

Känner inte till den 5 7 25 8 

Avråtts 4 5 5 0 

Tidsbrist 50 44 41 67 

Platsbrist 11 13 3 0 

Undervisar inte 20 22 21 25 

Antal svarande 82 153 126 12 

 
Få hade avråtts från att gå den grundläggande universitetspedagogiska 
kursen, endast cirka 4 % av samtliga som svarade på frågan. 22 % av de 
svarande undervisade inte, medan platsbrist uppgavs av 9 % totalt. Tids-
brist var alltså det vanligaste skälet, 45 % av samtliga svar, dvs man prio-
riterade andra saker. Det var få personer på Fil fak och LiTH som inte 
kände till kursen, medan HU:s doktorander i hög grad (25 % av dem 
som besvarade denna fråga) saknade kännedom om universitetspedago-
giska kurser. De doktorander från HU som gått kursen var emellertid 
nöjda, se föregående fråga. 

Hur bedömer du vikten av pedagogisk meritering? 
Av alla dem som svarade ansåg 65 % att pedagogisk meritering var viktig 
eller mycket viktig: Fil fak 75 %, LiTH 64 %, HU 68 % och UV 70 %. 
En mycket liten andel, 1,5 %, ansåg detta vara helt oviktigt. Svaren var 
alltså relativt likartade. 

Omfattningen av undervisning och institutionstjänstgöring 
Undervisningsinsatser och annan institutionstjänstgöring uppfattas ofta 
som svår att kombinera med den egna forskarutbildningen. På frågan om 
hur stor omfattning undervisning och institutionstjänstgöring utgjort i 
genomsnitt under den totala doktorandtiden var det vanligaste svaret 
cirka 20 % av heltid. Men andelen som svarade ”Betydligt mer än 20 %” 
var även den stor. Bland doktoranderna vid HU var det vanligaste svaret 
”Ingen alls”; 40 % av alla uppgav detta, men där hade å andra sidan un-
gefär lika stor andel en klinisk tjänst, det vill säga arbetade i sjukvården.  
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Figur 17: Omfattningen av undervisning och institutionstjänstgöring under den totala 
doktorandtiden. Andel inom respektive fakultet. 

Fördelningen mellan undervisning och institutionstjänst 
Vanligast på Fil fak, LiTH och HU var att doktorandernas institutions-
tjänstgöring utgjordes enbart av undervisning, eller minst 75 % under-
visning. För UV dominerade andra former av tjänstgöring. 
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Antal svar:        176             337              141             18 

Figur 18: Fördelningen mellan undervisning och annan institutionstjänstgöring. Andel 
inom respektive fakultet.  
(100 / 0 = Endast undervisning, 0 / 100 = Endast annan tjänstgöring) 
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Synen på undervisningen 
Bland dem som hade fått erfarenhet av undervisning värderades denna 
högt. Medelvärdet var 4,32 på en femgradig skala där 1 stod för ”inte alls 
värdefullt” och 5 ”mycket värdefullt”. Skillnaderna mellan fakulteterna 
var liten och spridningen i svaren inom respektive fakultet också relativt 
liten. 

Om du inte har undervisat: Skulle du vilja undervisa 
De doktorander som inte undervisat ombads svara på frågan om de skul-
le vilja göra det. På en femgradig skala där 1 stod för ”vill inte alls” och 5 
stod för ”ja mycket gärna” var medelbetyget inte särskilt högt, endast 
3,28. Minst intresse visade LiTH-doktoranderna, något större var det på 
HU och störst på Fil fak och UV. 
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Antal svar: 43 65 95 7 214 
 
Figur 19: Viljan att undervisa. Andel inom respektive fakultet. 

Skäl att inte undervisa 
De som inte undervisat ombads ange varför. Det fanns sex fördefiniera-
de svarsalternativ och ett fritextfält. Flera alternativ kunde markeras. De 
vanligaste skälen, som angavs av knappt 50 personer, var att det fanns 
begränsade möjligheter att undervisa, eller att man ville koncentrera sig 
på avhandlingsarbetet. Ett litet fåtal, färre än 10, hade bett att få slippa, 
avråtts av handledaren eller hade problem med språket. Ett tjugotal an-
gav att de var industridoktorander. Av fritextsvaren framgick att klinisk 
tjänstgöring eller annan tjänst, ibland på annan ort dessutom, inte var 
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ovanligt som orsak. Några befann sig i början av sin forskarutbildning 
men förväntade sig att undervisa senare. 

Att kombinera undervisning och avhandlingsarbete 
De doktorander som haft undervisningserfarenhet ombads kvantifiera 
hur väl det fungerat att kombinera undervisning och avhandlingsarbete 
på den femgradiga skalan. Medelvärdet för samtliga svarande var endast 
3,12. HU-doktorandernas bedömning – 3,60 – låg betydligt högre än 
övrigas, som varierade mellan 2,87 och 3,00. 
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Medelvärde: 2,97 3,00 3,60 2,88 3,11 
Figur 20: Hur det fungerat att kombinera undervisning och avhandlingsarbete. Andelar 
och medelvärde inom respektive fakultet. 

Stöd och information när det gäller undervisningen 
De doktorander som undervisat ombads också värdera vilket stöd och 
vilken information de fått från institutionen i samband med undervis-
ningen. Detta visade sig vara en svag punkt; medelvärdet för samtliga 
svarande var endast 2,81 på den femgradiga skalan, och en stor andel (ca 
20 %) hade uppenbarligen fått ett klart bristfälligt stöd. 
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Medelvärde: 2,74 2,88 2,74 2,40 2,80 
Figur 21: Stöd och information från institutionen när det gäller undervisningen. Andelar 
och medelvärde inom respektive fakultet. 

 
 



 

52

Analys av fritextsvaren 
I enkäten fanns möjlighet att med egna ord svara på frågorna  

 Vad är positivt i forskarutbildningen? 
 Vad är negativt?  
 Vad vill du förändra? 
 Vad vill du bevara? 

Det fanns utrymmen för svar om cirka 80 ord för varje fråga. Svaren 
analyserades utifrån vilken fakultet eller motsvarande de svarande angav 
att de tillhörde. Efter att ha studerat svaren identifierade vi och skapade 
ett antal områden eller teman. Varje svar kunde tillhöra ett eller flera av 
dessa områden. Presentationen av svaren utgår från dessa teman. Vi kan, 
beroende på hur de forskarstuderande svarat, inte redovisa svar inom 
samtliga områden/teman vid samtliga fakulteter/motsvarande. 

Sedan januari 2002 finns Utbildningsvetenskap som organisatorisk 
enhet inom LiU. Flera av de doktorander som tillhörde UV vid enkätens 
genomförande var tidigare en del av Filosofisk fakultet. Det märktes i 
doktorandernas svar, på så sätt att några doktorander som uppenbart 
tillhörde utbildningsvetenskap, har skrivit i enkäten att de tillhör Filoso-
fisk fakultet. En förklaring är att de inte var medvetna om att en organi-
sationsförändring ägt rum. Fakultetsnivån är inte särskilt påtaglig i dokto-
randernas vardag. 

Antalet avgivna fritexsvar fördelar sig enligt följande tabell. 
Tabell 15: Antal fritextsvar 

 Fil LiTH HU UV 

Något speciellt postitivt? 68 95 56 6 

Något speciellt negativt? 76 109 68 8 

Något du vill förändra? 56 99 55 1 

Något du vill bevara? 34 53 33 1 

Totalt antal fritextsvar, fråga 47 234 356 212 16 

 
En individ kan ha svarat på en eller flera frågor. Det vanligaste beteendet 
är att de som svarat på dessa frågor svarat på fler än en. 
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Filosofisk fakultet 

Organisation av forskarutbildningen, handledning och finansiering 
Organisationen av forskarutbildningen var, tillsammans med lön och 
anställningsvillkor, det som doktoranderna skrev mest om i fritextsvaren. 
Valfrihet i kursutbudet sågs som någonting positivt. I andra svar betona-
des vikten av en väl sammanhållen forskarutbildning, vilket sågs som 
grunden för arbetsgemenskap och samhörighetskänsla. Likaså betonades 
utbytet mellan doktorander. I ett annat svar prisades introduktionskursen 
på den aktuella forskarutbildningen, som ”verkligen hjälpt till att skapa 
en förståelse för saker inom vårt forskningsområde och inom den aka-
demiska världen”. Betydelsen av en tydlig och informativ start togs även 
upp i andra svar. En person skrev: ”Det finns lite rutiner för att informe-
ra om vardagliga och allmänna rutiner och hur saker och ting fungerar i 
utbildningen.” Den gemensamma antagningen ”där utlysningen sker 
över hela landet och där studenter inte handplockas utan mer objektivt 
söker på sina meriter” sågs som föredömlig. En annan form av kollektivt 
forskningsarbete är seminariet. Denna arbetsform prisades i många svar. 
En institutions ”seminariekultur” fick mycket goda betyg. Samma institu-
tions forskarutbildning bedömdes i ett annat svar som ”mycket bra”. 
Goda möjligheter att delta i seminarier lyftes fram som en fundamental 
del av forskarutbildningen och i de fall de svarande skrev någonting ne-
gativt om seminarier handlade det om att de upplevde sig ha för litet 
tillgång till dem. Doktoranderna betonade också vikten av att tillhöra en 
grupp, det vill säga att de antagits och påbörjat forskarutbildningen vid 
samma tidpunkt. En person skrev exempelvis: ”Bra att börja samtidigt 
som flera andra doktorander. Det skapar en trygghet och gör det lättare 
att komma in i en gemenskap.” 

I flera svar kommenterades förslaget att korta forskarutbildningen till 
tre år. En del trodde att det kommer att leda till ökad stress, medan 
andra menade att det skulle kunna vara ett sätt att öka kvalitén på själva 
forskarutbildningen. Den senare gruppen argumenterade för att de som 
antas till forskarutbildning i ett treårigt system måste ha hunnit längre i 
en vetenskaplig mognadsprocess än vad doktorander av idag gjort. 

Det fanns önskemål om att öka samarbetet i forskargruppen, liksom 
en ökad seminarieverksamhet med andra forskningsmiljöer. Ett annat 
förslag på förändring var att befintliga forskarkurser inom universitetet 
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skulle synliggöras för att öka möjligheterna att läsa kurser inom andra 
miljöer. 

Sammanfattningsvis ansågs seminarieverksamhet, antagning av hela 
grupper till forskarutbildningen och informella samarbeten doktorander 
emellan som någonting eftersträvansvärt och något som man ville beva-
ra. Kanske kan man tolka dessa svar som att doktorandutbildningen är 
ett extremt individuellt projekt. Det är individens prestationer som hela 
tiden mäts och det är han eller hon som också når målet, doktorsexamen. 
I en sådan individ- och prestationsfixerad miljö, blir de kollektiva struk-
turerna viktiga för att doktoranden ska klara av uppgiften. Svaren som 
handlar om handledare och handledning kan tolkas på ett liknande sätt. 

För att forskarutbildning ska kunna genomföras krävs att en rad olika 
moment fungerar. Antagning, registrering, kurser, tillgång till arbetsplats, 
bibliotek, teknisk utrustning och examinationer är några exempel. Admi-
nistratörer, lärare, bibliotekarier, tekniker och lokalvårdare är några av de 
yrkeskategorier som krävs för att en forskarutbildning ska kunna genom-
föras, men i doktorandernas svar var det i stort sett en enda uppgift som 
kommenterades, handledarens. (Det enda undantaget utgjorde ett svar 
där den administrativa personalen på enheten prisades för det stöd som 
doktoranden fått.) I ett svar beskrevs handledarens centrala roll så här: 
”Jag tror att handledaren är grundläggande för en bra forskarutbildning 
och jag har haft förmånen att ha två mycket kompetenta och engagerade 
handledare.” 

Fakultetens handledare fick över lag mycket goda omdömen. ”Helt 
fantastiska handledare”, ”handledningen fungerar över förväntan”. Men 
visst fanns det kritik mot de etablerade forskarna också. En doktorand 
skrev: ”Bort med alla inskränkta värdekonservativa stofiler! (Om de insi-
sterar på att de sitter inne med sanningen och inte inser att deras norma-
tiva åsikter också är ett perspektiv med (kunskapspolitiska) konsekven-
ser.” 

Handledarnas uppgift var enligt flera doktorander vidare än att hand-
leda. En person skrev exempelvis: ”Mina Handledare har betytt mycket 
både för mitt forskningsarbete och personliga utveckling, en stor trygg-
het att ha kunniga medmänskliga personer i ett så nära samarbete som ett 
avhandlingsarbete kräver.”  

Kraven på handledarna är stora och det är säkert en förklaring till 
varför handledarbyten uppfattades som mycket komplicerade av de per-
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soner som skrev om dem. En person skrev att han/hon accepterat ett 
handledarbyte, vilket hon/han inte skulle ha gjort idag eftersom hon/han 
önskat ha kvar sin ”drivande handledare”. Det fanns också svar som 
handlade om att doktoranden skulle vilja byta handledare, men av rädsla 
för att stöta sig med den nuvarande handledaren, lät bli att agera. Det 
fanns andra svarande som skrev om ”könsmaktsordningen”. Av det fort-
satta svaret framgick att hon/han menade att manliga professorer ”ofta 
[var] mycket arroganta mot unga kvinnor och män”. Det var med andra 
ord fråga om att både kön och generation gavs innebörd som maktme-
del. Doktorandens position i systemet beskrev i hierarkiska termer och 
det var doktoranden som placeras längst ned. 

Det fanns kritiska kommentarer till att doktorander tvingades att del-
ta i forskningsfinansiering. Likaså fanns det kommentarer som visade på 
att doktorander blivit frustrerade över de osäkra ekonomiska villkor som 
forskningen lever under. 

Det sociala livet på institutionen och relationen mellan arbete och privatliv 
Det fanns få, men allvarliga, kommentarer om brister i den sociala sam-
varon. En doktorand skrev om att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier 
av en person som hade inflytande över forskarutbildningen. Ett annat 
svar handlade om skrivkramp, ångest och en dålig stressberedskap. 
Andra skrev om ”personalkonflikter” och att det var svårt att få arbetsro 
på institutionen. Sådana konflikter hade, enligt ett annat svar, lett till att 
två av tre seniora forskare i miljön, valt att sällan närvara. 

De positiva svaren handlade om att det var en god kontakt mellan 
doktorander och professorer. Likaså betonades att forskarutbildningen 
var personlighetsutvecklande, att man träffade många trevliga människor, 
att det var spännande och att det var att få en chans till att göra något 
stort. Men det var inte alla som ville att det skulle bli för trevligt, eller 
familjärt. En svarande skrev: ”Befinner mig i en unik miljö där inte, som 
på många andra ställen, den hegemoniska familjenormen övergått i triv-
selfascism. Exempelvis (hörsägen) manliga professorer som tar med sig 
sina barn på seminarier för att visa vilka goda fäder de är”. Svaret visar 
på att det inte endast är den traditionella mansrollen som kan irritera 
utan också den man som försöker förena reproduktion och produktion. 
En annan tolkning är att doktoranden ville ha tydliga gränser mellan ar-
bete och privatliv. En stor del av svaren som förts till den här kategorin 
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handlar om intellektuell och personlig utveckling. En doktorand skrev: 
”Det roligaste jag hittills gjort i mitt liv”, en annan menade att det inte 
fanns något roligare än att forska och en tredje att möjligheten att få för-
djupa sig inom ett område var fantastisk. 

Lön och anställningsvillkor 
Det fanns svar som handlade om att det fanns för lite resurser till littera-
tur och konferenser. Likaså att det var problematiskt att få de arbetsupp-
gifter man ville ha, ett svar löd: ”det är svårt att komma in i och förstå sig 
på systemet. Hur ska jag agera för att få den undervisning jag är intresse-
rad av?” Svaret visar hur doktoranderna beskriver de olika delarna i fors-
karutbildningen: den egna utbildningen och institutionstjänstgöringen. 
När de två ställs mot varandra, beskrivs alltid institutionstjänstgöringen 
som någonting som tar tid från forskarutbildningen. ”Det är frustrerande 
att endast ha 40 % forskning. De övriga 60 % tar mycket mer plats och 
det är hela tiden forskningsprocenten som får jämka på sig.” 

Förhållandet till tid var ett mycket omskrivet ämne. Samtliga kom-
mentarer om arbetstiden handlade om att den var för omfattande. En 
doktorand skrev om vad som var negativt: ”Attityden till att det är bra 
att arbeta jämt. Även forskarutbildning måste ses som ett vanligt arbete!” 
Men samtidigt hyllades friheten och det var någonting som återkom i 
svaren om vad som borde bevaras.  

Andra svar vittnade om att det fanns doktorander som var mycket 
nöjda med att ha finansierad utbildning och att de verkade i en miljö med 
goda resurser. I de fall som löner nämndes, handlade det om att de sva-
rande ansåg att det var fel att de hade lägre löner än doktorander vid 
andra fakulteter. 

Livet efter forskarutbildningen 
Det tycktes inte vara många av de svarande som hade föreställningar om 
sitt professionella liv efter forskarutbildningen, åtminstone var det inte 
ett ämne som de valde att kommentera i någon högre utsträckning. Ett 
svar handlade om vikten av att inrätta tjänster på mellannivå, en annan 
att det i forskarutbildningen i alltför hög utsträckning tas för givet att 
doktoranden kommer att ha sin framtida karriär inom högskolan. I övrigt 
fanns det inte några kommentarer om framtiden. 
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Tekniska högskolan, LiTH 

Organisation av forskarutbildningen, handledning och finansiering 
För LiTH:s doktorander var handledningen och organisationen av fors-
karutbildningen de frågor som ledde till flest synpunkter och tankar. 
Många av svaren lyfte fram de goda handledarna och det stöd man upp-
levde. Det handlade både om att få god handledning i det vardagliga 
arbetet och om att få stöd för att delta i konferenser och att utveckla 
nätverk. De negativa synpunkterna gällde dels den konkreta handled-
ningen och dels de organisatoriska förutsättningarna. Det fanns dokto-
rander som inte upplevde sina handledare som särskilt tillgängliga. En 
doktorand gav en kärnfull kommentar på frågan om vad som var nega-
tivt inom forskarutbildningen: ”Relationship with my supervisor.” Andra 
negativa kommentarer handlade mest om tillgänglighet, tid och engage-
mang. Det fanns också doktorander som upplevde att det bemötande de 
fick var undergrävande för självkänsla och självförtroende; bristen på 
engagemang och stöd fick då allvarliga konsekvenser. Det fanns tankar 
om att handledarna var mer upptagna av att söka pengar än att handleda. 
När det gällde organisationen av handledningen pekade bland annat in-
dustridoktorander på att det var svårt att finna en bra relation mellan 
handledaren i universitetsmiljön och arbetsledningen på företaget. 

En rad kommentarer tog upp värdet av att gå i forskarskolor; dessa 
uppfattades som en konstruktiv och stödjande miljö. Det fanns också 
doktorander som uttryckte att de skulle vilja ha en mer strukturerad fors-
karutbildning, och det fanns en rätt omfattade diskussion om de kurser 
som gavs. Det handlade då både om introduktionen som skulle kunna 
vara tydligare och klargöra förväntningar och krav på ett annat sätt, och 
om de senare forskarkurserna; bland annat efterlyste flera doktorander 
att man skulle vilja ha gemensamma kurser inom exempelvis vetenskaps-
teori och vetenskaplig metod. Man ville också ha en högre nivå på, och 
ett större utbud av, ämnesspecifika kurser: ”Courses at PhD level should 
have a higher teaching standard. Not just for the sake of getting points”. 

En återkommande fråga gällde relationen mellan forskarutbildning 
och institutionstjänstgöring, där man önskade en större tydlighet – och 
större rättvisa. En aspekt på detta var att man som doktorand hade olika 
chefer/arbetsledare i sina roller som forskarstuderande respektive lärare, 
vilket kunde skapa konflikter och motstridiga krav. Även industridokto-
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rander kunde uppleva motsvarande: ”Tidsprioriteringen är knivig när 
man är industridoktorand med projektledaransvar.” 

Den vanligaste kommentaren när det gällde finansiering var att man 
önskade att handledarna – och i någon mån även doktoranderna – skulle 
kunna ägna mindre tid åt att söka anslag. Den egna ekonomiska situatio-
nen verkade inte vara någon stor fråga vid LiTH. De materiella villkoren 
var på det hela taget inte betonade i svaren. 

Vetenskapligt samarbete 
Värdet av vetenskapligt samarbete belystes på en rad sätt och på olika 
nivåer. Man uttryckte glädje över allt ifrån gemensamma seminarier på 
institutionerna eller i forskargrupperna till samverkan i nationella och 
internationella nätverk. Att traditionerna inom det här området var väl 
utvecklade framgick klart. Ett par citat kan illustrera detta: ”Forskarut-
bildningen är en fantastisk möjlighet att få fördjupa sig inom ett område 
och ha tillgång till den samlade erfarenhet som finns på institutionen.” 
”By presenting my work at international conferences, in academic jour-
nals, in scientific seminars etc I have gained a lot of self esteem and con-
fidence in my abilities”.  

Det var också tydligt att de som upplevde en brist inom det området 
såg det som besvärande. Det fanns konkreta önskemål om mer samarbe-
te, både i närmiljön och i ett större vetenskapligt sammanhang: ”Det 
vore bra med ett instrument som hjälper doktoranderna att bygga ett 
nätverk.” 

Det sociala livet på institutionen och relationen mellan arbete och privatliv 
Frågorna om det sociala livet på institutionen var inte helt enkla att sepa-
rera från frågorna om det vetenskapliga samarbetet; i praktiken överlap-
pade de varandra. Man kan ändå försöka att skilja på dem, att här se mer 
till det kollegiala klimatet än i temat ovan, där den vetenskapliga kärnan i 
samarbetet står i fokus. 

När det gäller den sociala samvaron framtonade en positiv bild. Man 
pekade på glädjen att tillhöra en forskargrupp eller doktorandgrupp med 
god stämning och en bra arbetsmiljö. Det talades om unikt kamratskap 
och god sammanhållning: ”Jag har bra arbetskamrater och umgås ofta 
med andra doktorander även utanför mitt område.” De negativa röster 
som fanns pekade framför allt på att miljön var mansdominerad, vilket 
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kunde bli tungt för kvinnorna i en del miljöer. Några doktorander tog 
också upp ensamheten i arbetet som ett problem. 

En del kommentarer pekade på stressen i arbetet och på problem att 
förena arbete och privatliv: ”The stress. The tendency to forget to live a 
normal life”. 

Friheten i arbetet 
Friheten i det akademiska arbetet utgjorde ett av de stora glädjeämnena, 
av svaren att döma. ”Stor frihet”, ”självständigt arbete”, ”eget ansvar” – 
var några av de formuleringar som gav uttryck för detta. Många av sva-
ren på enkätfrågan om vad man ville bevara berörde just friheten, möj-
ligheten att själv forma sin arbetsvardag och sina ansatser i arbetet. 

Det finns emellertid två sidor av ett mynt, och en del svar tydde på 
att friheten också kunde skapa problem; att själv ta ett stort ansvar för 
sitt eget arbete kunde upplevas som kravfyllt, speciellt när det blev pro-
blem. ”Bristande stöd och uppföljning när inte allt går på räls”, var ett 
uttryck för den tanken. Några röster höjdes också om att friheten hade 
minskat i takt med att kraven på genomströmning och strikta tidsramar 
ökat. 

Lön och anställningsvillkor 
Lönen var inte en fråga som kommenteras särskilts mycket bland LiTH-
svaren. Endast ett par doktorander tog upp lönenivån som ett problem. 
Kommentarerna om anställningsvillkor berörde istället tidspressen och 
problemen att hinna med arbetet under den ordinarie arbetsveckan. Pro-
blemen med att balansera forskarutbildning och undervisning kommen-
terades också: ”Det har krävts alldeles för mycket övertid för att hinna 
med undervisningsbördan.”  

Synen på doktoranderna fanns också med i materialet. Några gav ut-
tryck för att de inte riktigt visste om de var studenter eller anställda. Att 
vara anställd vid en annan högskola men forskarstuderande vid LiTH 
upplevdes också som problematiskt. 

Livet efter forskarutbildningen 
Många av dem som disputerat vid LiTH går vidare till verksamheter 
utanför den akademiska världen och en del vill/erbjuds möjlighet att 
arbeta vidare inom forskningsmiljön. Enkätfrågorna gav emellertid inte 
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upphov till speciellt många funderingar kring framtiden. Någon påpeka-
de att det var svårt att finna motivation för att avsluta sina studier när 
arbetsmarknadsläget var kärvt och någon pekade på vikten av att knyta 
an till näringslivet med tanke på framtiden. För övrigt var det tunnsått 
med tankar om framtiden; de forskarstuderande verkade uppfyllda av 
nuet snarare än av framtiden. 

Intellektuell och personlig utveckling 
Det märktes tydligt i svaren att forskarutbildningen var ett viktigt led i en 
intellektuell och personlig utveckling. En rad svar lyfte fram detta: ”Kri-
tiskt tänkande utvecklas mycket. Man blir självständig”, ”Det är ju väldigt 
intressant och stimulerande.” Bristen på detsamma framskymtade också i 
materialet; man hade önskat mer av en egen utveckling. Ett svar handla-
de exempelvis om att ”det akademiska systemet” endast ville ha klart 
avhandlingarna ”fortast möjligt”, vilket den svarande menade skedde på 
bekostnad av ”lärande och kunskapsinhämtning”. 

Hälsouniversitetet, HU 

Organisation av forskarutbildningen, handledning och finansiering 
Det fanns många reflexioner kring handledningen i fritextsvaren. Här 
återfanns de flesta kommentarer, liksom synpunkter om lön och anställ-
ningsvillkor. Många kommentarer var positiva: ”Är mycket nöjd med 
min handledare” och ”Jag har en oerhörd respekt och förtroende för 
min huvudhandledare.” När det gällde negativa kommentarer handlade 
de om för lite handledning eller svårigheter att boka tid för handledning-
en. Ett svar visade på självkritik: ”Handledningen skulle definitivt kunna 
vara bättre, men jag ska inte ta allt ansvar från mig själv. Det känns 
ibland som att handledare och folk i omgivningen förväntar sig att man 
ska kunna mer än vad man egentligen kan.” 

Forskarutbildningskurser var ett annat område som ofta kommente-
rades. Utbudet av forskarutbildningskurser vid HU ansågs inte bra av 
många. Önskemålen var fler, mer relevanta och mer spetsinriktade kur-
ser. Även nivån på kurserna kommenterades (som för låg) och att för få 
kurser gavs på engelska. 

Introduktionen till forskarutbildningen borde förbättras menade 
många. Någon beskrev att man kände sig vilseledd och skulle ha behövt 
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mer information vid antagningen för att förstå de regler som gällde, eller 
för att bättre få en känsla av vad forskarutbildningen innebar. HU har 
löpande antagning och det kanske är en brist eftersom introduktionen 
kan komma en lång tid efter antagningen. 

Finansieringen av forskarutbildningen var en fråga som inte kom-
menterades särskilt ofta i fritextsvaren, men området hörde delvis sam-
man med vad som sades nedan under temat ”lön och anställningsvill-
kor”. 

Vetenskapligt samarbete 
Det vetenskapliga arbetet framhölls många gånger som positivt. Det 
handlade om utländska kontakter och om bra samspel med kliniker. En 
kommentar om kliniskt verksamma var exempelvis: ”Ger en unik möj-
lighet att fördjupa sina kunskaper inom sitt område som känns lite lyxigt 
efter många års kliniskt arbete.” Men det fanns även negativa kommenta-
rer som handlade om framför allt tidsbrist och dåliga kontakter med kol-
legor. 

Det sociala livet på institutionen och relationen mellan arbete och privatliv 
Kontakterna inom institutionen beskrevs mycket olika i kommentarerna. 
Vissa uttryckte att de hade en mycket bra stämning inom forskargrup-
pen, medan andra sade sig ha lite kontakt med institutionen. Här fanns 
också några mer allvarliga kommentarer: ”Institutionen ger ingen som 
helst stöttning. Den enda kontakten är ett opersonligt mail någon gång 
och regelbundna krav på insändande av resultat.” Enstaka kommentarer 
beskrev en mycket dålig arbetsmiljö som också lett till sjukskrivning. 

Någon hade löst problemet genom att byta institution: ”Jag har bytt 
institution och upplever att situationen för min del efter detta markant 
förbättrats. Känner mig som en del av institutionen numera och känner 
mig välkommen på ett helt annat sätt än tidigare.” 

Friheten i arbetet 
Friheten i arbetet sågs som positiv av flera som kommenterade detta, 
men man bör här beakta att friheten enligt andra informanter kunde leda 
till tidspress. Det fanns många kommentarer som handlade om otillräck-
lighet: ”Svårt att hinna med. Ständigt dåligt samvete att jag inte hinner 
tillräckligt.”  
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Lön och anställningsvillkor 
Lönen kommenterades ofta. En orsak kan vara att det finns skillnader 
mellan kliniskt verksamma och ej kliniskt verksamma vad gäller lön och 
detta påtalades. Utbildningsbakgrunden var också en faktor som fram-
hölls (det vill säga läkare får högre lön än andra doktorander inom HU). 
Men, om läkarna hade bra betalt, hade de istället dåligt med tid för fors-
karutbildning. Det var en tolkning som kan göras av följande svar: ”Svårt 
kombinera klinisk läkartjänst med forskning. Svårt få ledigt från klinisk 
verksamhet. Svårt att arbeta på en ort och ha forskning och handledning 
förlagd till universitetsorten.”  

Det fanns också kommentarer kring assistenttjänstgöringen som för 
många innebar 20 % av en heltidsanställning. Vissa menade att det före-
kom orättvisor mellan institutionerna och att gränsen överskreds. Det 
fanns också kritik som tog upp den fysiska arbetsmiljön såsom dålig till-
gång på dator och lämpliga kontorsutrymmen. 

Livet efter forskarutbildningen 
Det var få personer som kommenterade hur man såg på sin framtid efter 
forskarutbildningen. Någon trodde sig inte kunna få ett arbete som var 
relaterat till forskarutbildningen utan såg en framtid med klinisk tjänstgö-
ring, på ungefär samma sätt som tidigare. 

Intellektuell och personlig utveckling 
Många svarande ansåg att forskarutbildningen gav frihet och eget ansvar: 
”Stor frihet och mycket eget ansvar, vilket har varit utvecklande för 
mig.”. Forskarutbildningen sågs också som utvecklande i ett livsperspek-
tiv: ”Developes professional contacts which I beleive [sic] will be con-
structive in my future as a professional.” 

De negativa kommentarerna handlade om svårigheterna att få tiden 
att räcka till (se även avsnittet ”Friheten i arbetet”).  

Utbildningsvetenskap, UV 

Organisation av forskarutbildningen, handledning och finansiering 
Stora delar av forskarutbildningen inom det utbildningsvetenskapliga 
området vid Linköping universitet är/var organiserad i forskarskolor. Tre 
av dem var delar av, eller har huvudansvaret för, nationella forskarskolor. 
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Det fanns doktorander som såg forskarskolorna som förutsättningen för 
att hon/han över huvud taget fått möjlighet att forska inom området. I 
ett annat svar beskrevs forskarskolan som en ”oerhörd tillgång”. Denna 
positiva bild av forskarskolor som form för forskarutbildning, modifie-
rades av andra yttranden. En svarande var kritisk till kvalitén på de ge-
mensamma kurserna inom forskarskolan medan en annan var kritisk till 
hur institutionen tog sitt ansvar för forskarskolan. 

I doktorandernas svar var det två arbetsuppgifter, ledarskap och 
handledning, som kommenterades. En bra handledare var en person 
som var kunnig inom området, tog sig tid och visade intresse. Vidare 
framgick det att en svarande var positiv till att ha både en biträdande 
handledare och en huvudhandledare. Samma person var likaså positiv till 
att ha fått läsa kurser vid andra lärosäten. Dåligt handledarskap var när 
personen inte tog sig tid att läsa doktorandens texter. 

Vetenskapligt samarbete 
Forskning är i mångt och mycket ett ensamarbete, men det syntes inte i 
fritextsvaren. Istället betonades vikten av att doktorander stöttade var-
andra. När sådan stöttning saknades, beskrevs det som ett problem. Li-
kaså ville svarande bevara de internationella kontakter de hade, medan 
andra betonade vikten av att skapa förutsättningar för ”informella kon-
takter” till andra lärosäten. 

Lön och anställningsvillkor 
De svarande prisade doktorandanställningar och var kritiska till utbild-
ningsbidragen. Kritik riktades likaså till lönens storlek, liksom till tillgång 
till goda arbetsplatser på institutionen. 

Summering och analys 
Det samlade intrycket av genomgången av fritextsvaren är att ett stort 
antal forskarstuderande var nöjda med den forskarutbildning som de fått 
vid Linköpings universitet. Ett stort antal svar gällde sådant man vill be-
hålla och sådant man såg positivt på. Många uttryckte att de var nöjda 
med friheten man upplevde som forskare; de såg ljust på möjligheterna 
till personlig utveckling och värdesatte den sociala samvaron i forsk-
ningsmiljön. Handledningen, som var ett mycket omfattande tema i sva-
ren, upplevdes också som kompetent och positiv av många svarande. 
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När det gällde de negativa synpunkterna och det som de svarande vil-
le förändra stod just handledningen i fokus. Det som för många fungera-
de utmärkt utgjorde också den största stötestenen för en annan stor 
grupp. Klagomålen gällde handledare som inte var närvarande, vilket 
ibland innebar att de avsatte alltför lite tid, och ibland innebar att de inte 
var stöttande och engagerade. En rad av de negativa synpunkterna hörde 
också ihop med den struktur för finansiering som fanns och fortfarande 
finns; handledarna – och ibland doktoranderna själva – fick avsätta allt-
för mycket av sin tid till att söka finansiering. Den tiden togs bland annat 
från handledningstiden. 

En annan negativ synpunkt gällde tiden som den forskarstuderande 
avsatte för sitt arbete. I materialet fanns en rad synpunkter på temat 
stress och problemen att avgränsa forskarstudierna från andra delar av 
livet. I en rad svar kopplades detta också till bristande introduktion och 
organisation; man önskade ha tydligare ramar för arbetet. Det faktum att 
en doktorands arbetstid inte är reglerad bidrar kanske till känslan av 
stress och oklarhet. Flera svar vittnade om en föreställning om reglerad 
arbetstid. Doktoranderna skrev om övertid exempelvis, en terminologi 
som inte hör hemma i forskarutbildningen. En annan förklaring till dok-
torandernas frustration kan vara att de ingår i två olika system, som styrs 
av olika regler. Utbildningen är uppgifts- och kvalitetsstyrd medan assi-
stenttjänstgöringen som förutom dessa två styrningar, även är tids- och 
rumsstyrd i högre grad än utbildningen. Med det menar vi att undervis-
ningsuppgifter är avklarade i och med att studenterna presterat det de ska 
inom kursen. Kanske kan dessa dubbla system beskrivas som att dokto-
randen i det ena arbetar mot och i det andra med klockan. 

En annan återkommande fråga gällde relationen mellan utbildnings-
delen och institutionstjänstgöringen, där ett antal svarande pekade på 
problem. Dessa kunde dels gälla att olika doktorander hade olikartade 
arrangemang, vilket kunde upplevas orättvist, dels att man var lite oklar 
över förväntningarna. 

I svaren fanns också skillnader på fakultetsnivå. När det gällde de 
materiella villkoren kunde vi se en tydlig skillnad mellan de forskarstude-
rande vid LiTH å ena sidan och Fil fak å andra sidan. De senare gav ut-
tryck för en upplevd orättvisa, som inte främst gällde lönenivån i sig, 
utan snarare skillnaden. Dessa skillnader blev speciellt påtagliga för de 
forskarstuderande som, med olika fakultetsbakgrund, var verksamma 



 

65

inom samma forskarskola och inom samma projekt. Deltagarna från HU 
hade inte någon samlad åsikt i den här frågan, kanske beroende på att de 
hade så olika förutsättningar. 

Just dessa olika förutsättningar för kliniskt verksamma och ej kliniskt 
verksamma var en fråga som lyftes fram i svaren från HU. Skillnaden 
upplevdes som besvärande. Kort uttryckt så hade de som inte var kliniskt 
verksamma synpunkter på lönenivån och de som hade kliniktjänstgöring 
synpunkter på den tid man kunde avsätta för forskarutbildning. En an-
nan återkommande fråga inom HU var kvaliteten på forskarutbildnings-
kurserna. En rad synpunkter gällde både (det bristande) antalet och nivån 
på dessa. 

Vid Filosofisk fakultet var man relativt nöjd med introduktionen till 
forskarutbildningen, något som skapade mer negativa synpunkter vid 
LiTH och HU. En förklaring kan vara den löpande antagningen vid 
LiTH och HU som försvårar anordnandet av gemensamma kurser. 

Det enskilda tema som upplevdes mest negativt vid LiTH var hand-
ledningen. Att få rejält med tid hos en engagerad och närvarande handle-
dare, att få bra stöd för att balansera forskarstudierna med andra uppdrag 
inom akademin eller företaget – det var A och O för de forskarstuderan-
de. De materiella villkoren verkade vara tillräckligt goda vid LiTH, men 
en rad svar vittnade om att en frånvarande och ointresserad handledare 
kunde skapa stora problem. 

Svaren från UV var så pass få att vi avstår från att försöka ge en sam-
manfattande kommentar. 
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Bilaga: Enkätfrågor 
1.  Är du forskarstuderande vid Linköpings universitet eller någon av 

forskarskolorna som finns vid Linköpings universitet? 
1 Jag är forskarstuderande nu (eller har varit under ht2003 eller vt2004) 
2 Jag har disputerat under hösten 2003 eller våren 2004 
3 Jag har tagit ut en lic-examen och avslutat min forskarutbildning under 

hösten 2003 eller våren 2004 
4 Jag har avslutat eller avbrutit min forskarutbildning våren 2003 eller ti-

digare 
5 Jag är inte nu och har inte varit forskarstuderande vid Linköpings uni-

versitet eller någon av forskarskolorna som finns vid Linköpings uni-
versitet 

2.  Kön  
1 Kvinna 
2 Man 

3.  Ditt födelseår, 4 siffror:  

4.  Din bostadsort 
1 Linköping / Norrköping 
2 Östergötland utom Linköping/Norrköping 
3 Övriga Sverige 
4 Ej bosatt i Sverige 

5.  Har du hemmavarande barn? 
1 Ja 
2 Nej 

6.  Vilken termin blev du antagen till forskarutbildning? (ht/vt + årtal) 

7.  Är du antagen till licentiat- eller doktorsutbildning? 
1 Licentiatutbildning 
2 Doktorsutbildning 

8.  Hur stor del av forskarutbildningen anser du att du har genomfört? 
(besvaras av dr-antagen) 
1 < 25 % 
2 50 % 
3 80 % 
4 100 % 
5 Vet ej 
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9.  Hur stor del av forskarutbildningen anser du att du har genomfört? 
(besvaras av lic-antagen) 
1 < 25 % 
2 50 % 
3 100 % 
4 Vet ej 

10.  Vid vilken fakultet eller motsvarande är du verksam? 
1 Filosofisk 
2 LiTH (teknisk) 
3 Hälsouniversitetet 
4 Utbildningsvetenskap 

11.  Vid vilken institution är du verksam? Ange vilken.  
(lista på samtliga 23 institutioner) 

12.  Deltar du i en forskarskola?  
1 Nej, jag deltar inte i någon av forskarskolorna 
2 Biomedicinsk forskarskola i Linköping 
3 CIVITAS 
4 CUGS - Nationella forskarskolan i grundläggande datavetenskap 
5 ECSEL 
6 Endrea 
7 Energisystem 
8 Forum Scientum 
9 Företagsforskarskolan 
10 Forskarskola i tvärvetenskaplig matematik 
11 Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 
12 GSLT – Graduate School of Language Technology 
13 HMI - Graduate School for Human-Machine Interaction 
14 Hälsa, vård och samhälle 
15 IMIE - International Graduate School of Management and Industrial 

Engineering 
16 Management & IT 
17 Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik 
18 Pedagogiskt arbete 
19 Språk och kultur i Europa 
20 Vuxnas lärande 
21 Identitet och pluralism 
 Annan forskarskola? Vilken? 

13.  Vilken huvudsaklig försörjning har du nu? Markera vilken. 
1 Doktorandtjänst 
2 Utbildningsbidrag 
3 Utbildningsbidrag + assistenttjänst (forts) 
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4 Studiemedel 
5 Stipendium 
6 Adjunkt / annan anställning vid Linköpings universitet 
7 Industridoktorand 
8 Klinisk tjänst vid sjukhus / vårdenhet 
9 Annan yrkesverksamhet utanför LiU, med anknytning till din forskar-

utbildning 
10 Doktorandtjänst / adjunkt / annan anställning vid annan högskola 
 Annan, ange vilken ... 

14.  Har du gjort något längre uppehåll (en termin eller mer) i din fors-
karutbildning? 
1 Nej 
2 Ja, har förvärvsarbetat 
3 Ja, har varit sjukskriven 
4 Ja, har varit föräldraledig 
 Ja, annan orsak (ange vilken) 

15. Vilken aktivitetsgrad på forskarutbildningen har du i genomsnitt 
haft under den senaste 12-månadersperioden? (40 timmar per vecka 
= 100 %).  
Ange procenttal: 

16.  Vilken grundutbildning har du? Markera flera alternativ om du har 
mer än en examen. 
1 Kandidatexamen, 120 p (svensk examen) 
2 Magisterexamen, 160 p (svensk examen) 
3 BA /BSc från annat land än Sverige 
4 MA / MSc från annat land än Sverige 
5 Civilingenjörsexamen 
6 Läkarutbildning, ej klar med examen 
7 Läkarexamen 
8 Yrkesexamen inom vård (utom läkarutbildning), t.ex. arbetsterapeut, 

biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, sjukgymnast, receptarie 
9 Yrkesexamen inom teknik (utom civing), t.ex. högskoleingenjör 
10 Yrkesexamen lärare (alla slag) 
11 Yrkesexamen övriga områden, t.ex. psykolog, socionom, social omsorg 
 Annan utbildning, ange vilken 

17.  Har du inom ramen för din forskarutbildning varit verksam vid an-
nat lärosäte en månad eller mera? Flera alternativ kan markeras. 
1 Nej 
2 Ja, i Sverige 
3 Ja, i Europa 
4 Ja, utanför Europa 
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18. Bedöm hur nöjd du är med din forsknings- och arbetsmiljö. Markera 
med en siffra 1-6 i vilken grad du instämmer i påståendena som föl-
jer. Instämmer inte alls=1, instämmer helt och hållet = 5. Vet ej /kan 
inte bedöma =6  
1 2 3 4 5 6 Jag har en bra arbetsplats på institutionen (kliniken), inkl. till-

gång till dator, skrivare och kopiering 
1 2 3 4 5 6 Jag har bra tillgång till biblioteks- och databasresurser 
1 2 3 4 5 6 Jag har bra tillgång till de tekniska och praktiska resurser som 

krävs för mitt forskningsarbete 
1 2 3 4 5 6 Den sociala miljön i doktorandgruppen är bra 
1 2 3 4 5 6 Den sociala miljön på institutionen (kliniken) som helhet är bra 
1 2 3 4 5 6 Jag har bra tillgång till nationella forskarkontakter/nätverk 
1 2 3 4 5 6 Jag har bra tillgång till internationella forskarkontakter/nätverk 
1 2 3 4 5 6 Det finns en bra förståelse på institutionen (kliniken) för dok-

torandernas totala livssituation (t.ex. vad gäller möjligheter till 
föräldraledighet, vård av sjukt barn etc.) 

19.  Frågorna som följer nedan handlar om särbehandling på grund av 
kön, etnicitet, social bakgrund och sexuell läggning ("HBT"). Vi 
ber dig svara på om du upplevt att du blivit positivt eller negativt 
särbehandlad som doktorand. Markera med en siffra 1-6 i vilken 
grad du instämmer i påståendena som följer. Instämmer inte alls=1, 
instämmer helt och hållet = 5. Vet ej /kan inte bedöma =6. 
1 2 3 4 5 6 Jag har upplevt en positiv särbehandling på grund av min 

könstillhörighet 
1 2 3 4 5 6 Jag har upplevt en negativ särbehandling på grund av min 

könstillhörighet 
1 2 3 4 5 6 Jag har upplevt en positiv särbehandling på grund av min etnis-

ka bakgrund 
1 2 3 4 5 6 Jag har upplevt en negativ särbehandling på grund av min et-

niska bakgrund 
1 2 3 4 5 6 Jag har upplevt en positiv särbehandling på grund av min socia-

la bakgrund 
1 2 3 4 5 6 Jag har upplevt en negativ särbehandling på grund av min soci-

ala bakgrund 
1 2 3 4 5 6 Jag har upplevt en positiv särbehandling på grund av min sexu-

ella läggning 
1 2 3 4 5 6 Jag har upplevt en negativ särbehandling på grund av min sexu-

ella läggning 

20.  Är din (huvud-) handledare kvinna eller man? 
1 Kvinna 
2 Man 
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21.  Har du någon annan handledare? 
1 Nej 
2 Ja, en 
3 Ja, flera 

22.  Är någon av dem (de biträdande handledarna) en kvinna? 
1 Ja 
2 Nej 

23.  Om du har både en huvudhandledare och ytterligare en eller flera 
handledare, värdera i frågorna nedan den handledning du totalt får! 
Hur ofta har du i genomsnitt någon form av handledningskontakt 
med din handledare?  
1 Minst en gång/vecka 
2 Minst en gång/varannan vecka 
3 Minst en gång/månad 
4 Minst tre gånger/termin 
5 Minst en gång/termin 
6 Mer sällan än en gång/termin 

24.  Hur många handledningstimmar blir det i genomsnitt per månad? 
Ange antal timmar: 

25.  Hur nöjd är du med din/dina handledare och din totala handled-
ningssituation? Markera med en siffra 1-6 i vilken grad du instäm-
mer i påståendena som följer. Instämmer inte alls=1, instämmer helt 
och hållet = 5. Vet ej /kan inte bedöma =6  
1 2 3 4 5 6 Tiden som används för handledning motsvarar mina behov 
1 2 3 4 5 6 Handledaren är genuint intresserad av min forskning 
1 2 3 4 5 6 Jag har stort förtroende för min handledare 
1 2 3 4 5 6 Handledaren läser mina texter/kapitelutkast noggrant 
1 2 3 4 5 6 Jag får bra stöd från handledare när jag tycker att jag kört fast 
1 2 3 4 5 6 Jag får konstruktiv kritik på mitt forskningsarbete 
1 2 3 4 5 6 Handledaren underlättar för mig att få kontakt med andra fors-

kare 
1 2 3 4 5 6 Jag presenterar delar av min forskning och får kritik av kolleger 

vid institutionen 
1 2 3 4 5 6 Jag befinner mig i en beroendesituation till min huvudhandle-

dare som känns besvärande 
1 2 3 4 5 6 Jag tycker att balansen mellan krav och stöd från min handleda-

re är bra 
1 2 3 4 5 6 Jag tycker att brister i handledningen hindrar mitt forskningsar-

bete (forts) 
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1 2 3 4 5 6 Min bedömning av handledningen som helhet under det senas-
te året:  
Jag tycker att handledningen har fungerat bra 

26.  Om kurserna i forskarutbildningen: Ta ställning till nedanstående 
påståenden om hur kurserna ”i genomsnitt” har fungerat för dig un-
der din totala doktorandtid. Markera med en siffra 1-6 i vilken grad 
du instämmer i påståendena som följer. Instämmer inte alls=1, in-
stämmer helt och hållet = 5. Vet ej /kan inte bedöma =6  
1 2 3 4 5 6 Jag har fått lägga ner betydligt mer arbete i den/de forskarut-

bildningskurs(er) jag läst jämfört med det antal poäng som kur-
sen/kurserna givit 

1 2 3 4 5 6 Kursarbetet har varit till nytta för mitt forskningsarbete 
1 2 3 4 5 6 Kursarbetet har hjälpt mig att tänka och diskutera kritiskt 

27.  Hur många vetenskapliga seminarier där forskare och doktorander 
möts har du deltagit i under den senaste 12-månadersperioden? 
1 Inget 
2 1–2 
3 3–4 
4 5–6 
5 7 eller flera 

28.  Om du endast deltagit i ett fåtal seminarier av dem som erbjudits, 
vilket är det viktigaste skälet till detta? Skriv ett kort fritextsvar: 

29.  Har du själv presenterat ditt forskningsarbete på något seminarium?  
Hur många under det senaste året? 
1 Inget  
2 1–2 
3 3–4 
4 5–6 
5 7 eller flera  
Hur många under de senaste två åren? 
1 Inget  
2 1–2 
3 3–4 
4 5–6 
5 7 eller flera  

30.  Jag presenterar min forskning i publikationer och vid konferenser 
1 Ja 
2 Nej 
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31.  Nu ber vi dig svara på hur många vetenskapliga konferenser du del-
tagit i under den senaste 12-månadersperioden. 
Hur många nationella konferenser har du deltagit i? 
1 Ingen  
2 1–2 
3 3–4 
4 5–6 
5 7 eller flera  
Hur många internationella konferenser har du deltagit i? 
1 Ingen  
2 1–2 
3 3–4 
4 5–6 
5 7 eller flera  

32.  Många doktorander deltar i någon universitetspedagogisk kurs. Har 
du deltagit i en sådan? 
1 Ja 
2 Nej 
 Om ja, vilken? 

33.  Om du gått någon universitetspedagogisk kurs:  
Vad är din uppfattning om värdet av kursen? Markera en siffra på 
skalan. 
1 inte alls värdefull  
2  
3 
4  
5  mycket värdefull 
6  Kan inte bedöma detta 

34.  Om du inte gått någon universitetspedagogisk kurs: varför? 
1 Jag känner inte till kursen 
2 Jag har avråtts att gå kursen 
3 Tidsbrist 
4 Platsbrist 
5 Jag undervisar inte 
 Annat skäl: (vilket?) 

35.  Hur viktigt tycker du att det är med pedagogisk meritering? 
1  inte alls viktigt 
2  
3  
4  
5  mycket viktigt (forts) 
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6  Kan inte bedöma detta 

36.  Många doktorander undervisar eller har en viss institutionstjänstgö-
ring (t.ex. administration av seminarier) inom ramen för forskarut-
bildningen. Hur stor har omfattningen av undervisning och institu-
tionstjänstgöring varit för din del i genomsnitt (av en heltidsanställ-
ning) hittills under din totala doktorandtid? 
1 Ingen undervisning eller institutionstjänstgöring alls  
2 Betydligt mindre än 20 % 
3 Ca 20 % 
4 Betydligt mer än 20 % 

37.  Fördelningen mellan undervisning och institutionstjänst: 
1 enbart undervisning (100/0) 
2 ca 25 % undervisning, 75 % annan institutionstjänstgöring 
3 50/50 
4 ca 75 % undervisning, 25 % annan institutionstjänstgöring 
5 enbart annan institutionstjänstgöring (0/100)  

38.  Om du har undervisat, hur värderar du dina erfarenheter av detta? 
1  inte alls värdefullt  
2  
3 
4  
5  mycket värdefullt 
6  Kan inte bedöma detta 

39.  Om du inte har undervisat: Skulle du vilja undervisa? 
1  vill inte alls 
2  
3  
4  
5  ja mycket gärna 

40.  Om du inte har undervisat: Varför? Flera alternativ kan markeras. 
1 Det finns begränsade möjligheter för doktorander att undervisa på min 

institution 
2 Jag vill koncentrera mig på min avhandling 
3 Jag har bett att få slippa undervisning 
4 Jag har avråtts av min handledare 
5 Jag är industridoktorand 
6 Jag har problem med språket 
 Annat skäl: ... 
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41.  De följande två frågorna besvaras endast om Du har undervisat un-
der din doktorandtid. Markera med en siffra 1-6 i vilken grad du in-
stämmer i påståendena som följer. Instämmer inte alls=1, instämmer 
helt och hållet = 5. Vet ej /kan inte bedöma =6  
1 2 3 4 5 6 Det har fungerat väl att kombinera undervisning och avhand-

lingsarbete 
1 2 3 4 5 6 Jag har fått bra stöd och information från institutionen när det 

gäller min undervisning 
 Kommentarer? 

42.  Markera i vilken grad du instämmer i påståendena. Markera med en 
siffra 1-6 i vilken grad du instämmer i påståendena som följer.  
Instämmer inte alls=1, instämmer helt och hållet = 5. Vet ej /kan 
inte bedöma =6  
1 2 3 4 5 6 Forskarutbildningen (hittills) har hjälpt mig att utveckla min 

identitet som forskare 
1 2 3 4 5 6 Forskarutbildningen har hjälpt mig att utveckla min personlig-

het 

43.  Vilket sammanfattande betyg vill du ge ... 
... din forskarutbildning så här långt?  
1 Mycket dålig  
2 Dålig ...  
3 Acceptabel 
4 Bra 
5 Mycket bra  

 

Vilket sammanfattande betyg vill du ge ... 
... din egen insats i din forskarutbildning så här långt?  
1 Mycket dålig  
2 Dålig ...  
3 Acceptabel 
4 Bra 
5 Mycket bra  

44.  Inom vilket område vill du helst ha din framtida yrkesverksamhet? 
1 Näringslivet 
2 Universitetsvärlden 
3 Offentlig sektor (utom universitet m.fl.) 
 Annat område? Vilket? 
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45.  Kan du tänka dig att söka postdoc-tjänst (forska utomlands någon 
period) efter din examen? 
1 Ja 
2 Nej 
 Motivera ditt ja eller nej! (kort fritextsvar) 

46.  Hur bedömer du dina möjligheter att få arbete direkt efter din lic- 
eller doktorsexamen? (markera en siffra på skalan) 
1 Mycket dåliga 
2 
3 
4 
5 Mycket goda 
6 Kan inte bedöma detta 

47.  Vill du säga något i övrigt om din forskarutbildning?  
(Skriv fritextsvar som motsvarar nedanstående rubriker, utrymme för 
cirka 80 ord) 
Något speciellt positivt? …. 
Något speciellt negativt? … 
Något du vill förändra? … 
Något du vill bevara? … 


