UTBILDNING PÅ
FORSKARNIVÅ
Antalet nybörjare på forskarnivå var 3 100 år 2020 och har minskat något jämfört
med året innan. För andra året i rad var det något fler kvinnor än män bland
nybörjarna.
Det internationella inslaget i forskarutbildningen är stort. Bland nybörjarna
var andelen utländska doktorander 40 procent och i den totala mängden
doktorander 37 procent. Varken antalet utländska nybörjare eller utländska
doktorander har hittills minskat på grund av coronapandemin.
Flest doktorander fanns inom medicin och hälsovetenskap. Doktorandernas
försörjning har förbättrats och andelen med doktorandanställning har ökat. Bland
nybörjarna hade 76 procent doktorandanställning och bland doktoranderna
69 procent 2020. En majoritet av doktoranderna studerade på heltid på
forskarnivå.
Både antalet doktorsexamina och antalet licentiatexamina minskade. Det innebär
att antalet forskarexaminerade minskade för fjärde året i rad. Könsfördelningen var
jämn bland dem som tog en doktorsexamen. Det tar längre tid för kvinnor än för
män att avlägga en examen på forskarnivå. När det gått åtta år efter nybörjaråret
har dock skillnaden mellan könen försvunnit.
Snedrekryteringen utifrån svensk eller utländsk bakgrund har i det närmaste
försvunnit. Den sociala snedrekryteringen har minskat, men är fortfarande tydlig.

54

UKÄ ÅRSRAPPORT 2021 UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Övergång till
forskarutbildning
Övergången till forskarutbildningen från grundnivå och avancerad nivå var högre bland männen
än bland kvinnorna. Störst var övergången bland
examinerade med inriktningen naturvetenskap,
matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Lägst var den bland examinerade inom pedagogik och lärarutbildning.

Störst övergång inom naturvetenskap,
matematik och IKT
Det var 4 procent av de examinerade från
grundnivå och avancerad nivå mellan läsåren
2011/12 och 2015/16 som påbörjade en forskarutbildning till och med läsåret 2019/20.
Övergången var större bland män, 5 procent, än
bland kvinnor, 3 procent. Men det är i stort sett
lika många kvinnor som män som börjar på
forskarutbildningen. Anledningen är att antalet
kvinnor som studerar på grundnivå och avancerad nivå är betydligt högre än antalet män, och
därför blir andelen kvinnor som fortsätter på
forskarutbildningen lägre.
Störst var övergången till forskarutbildningen, 11 procent, bland examinerade med
inriktningen naturvetenskap, matematik och
IKT, (se tabell 14). Lägst var den bland examinerade inom pedagogik och lärarutbildning
samt tjänster, 1 procent. De stora skillnaderna i
övergången mellan olika examensinriktningar
kan troligtvis förklaras av utbildningarnas
karaktär. Några förbereder studenten för ett
yrkesliv utanför högskolan, exempelvis inom

inriktningarna pedagogik och lärarutbildning
samt hälso- och sjukvård samt social omsorg.
Andra utbildningar har en tydligare koppling
till en akademisk karriär.

Nybörjare på forskarnivå
Antalet nybörjare på forskarnivå var 3 100 år
2020, och av dem var 40 procent utländska
nybörjare. Hittills har antalet utländska nybörjare
inte påverkats av coronapandemin. Försörjningsvillkoren har förbättrats för nybörjarna, och
2020 hade 76 procent av dem en doktorandanställning. Flest nybörjare studerade inom
forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap.

Fler kvinnor än män för andra året i rad
Antalet nybörjare på forskarnivå (doktorandnybörjare) var 3 100 år 2020, vilket var 120 färre
än 2019 (se figur 36). Det slutliga antalet blir
dock troligen något större, eftersom det finns
en viss eftersläpning i rapporteringen. Som
doktorandnybörjare räknas man det kalenderhalvår när man för första gången är registrerad
med minst 1 procents aktivitet. I gruppen ingår
även personer som är antagna till studier mot
en licentiatexamen, till exempel lärare som går
på forskarskolor för yrkesverksamma lärare. För
mer information, se faktarutan Forskarskolor
för yrkesverksamma lärare på uka.se/arsrapport.
För andra året i rad var det något fler
kvinnor än män bland nybörjarna. Det var
51 procent kvinnor och 49 procent män.
De senaste tio åren har könsfördelningen

Tabell 14. Övergången (procent) till utbildning på forskarnivå till och med läsåret 2019/20, för examinerade på grundnivå
och avancerad nivå läsåren 2011/12–2015/16 per examensinriktning. Totalt och uppdelat på kvinnor och män.
Examensinriktning

55

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

4

3

5

Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT)

11

11

10

Teknik och tillverkning

6

5

6

Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

5

5

5

Humaniora och konst

5

4

6

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

4

3

8

Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

2

2

3

Pedagogik och lärarutbildning

1

1

3

Tjänster

1

1

2
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på forskarutbildningen varit jämn, till skillnad från grundnivå och avancerad nivå där
kvinnorna dominerar. Under den senaste tioårsperioden var antalet nybörjare flest 2012, med
3 900 stycken. Därefter har antalet legat mellan
3 000 och 3 300.

Fortsatt hög andel utländska
doktorandnybörjare
Bland doktorandnybörjarna 2020 var 1 240
utländska nybörjare (för en definition, se faktarutan Utländska doktorander), vilket motsvarar
40 procent. Det var 70 färre jämfört med 2019
(se figur 37). Även antalet svenska nybörjare
minskade, från 1 910 till 1 860. Som nämnts sker
det en viss eftersläpning i rapporteringen och
antalet blir troligen något högre. Därför kan vi
hittills inte se att antalet utländska nybörjare
2020 har minskat på grund av coronapandemin.
Men det kan vara så att coronapandemin
har gett effekter, som vi inte ser ännu. UKÄ
redovisar statistik över nybörjare och inte
antagna till forskarutbildning, eftersom det inte
sker någon insamling av uppgifter om antagna.
Bland de utländska studenterna på forskarnivå
kan det ibland dröja från att de antas till att
de har en aktivitet på forskarutbildningen och
därmed redovisas som nybörjare. Det innebär
Figur 36. Antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå
2010–2020, totalt och uppdelat på kvinnor och män.

att det kan ta tid innan vi ser en eventuell
minskning av antagna utländska nybörjare.
Det är nämligen inte förrän våren 2022 de
slutgiltiga uppgifterna för antalet nybörjare i
forskarutbildning 2020 är klara och preliminära
uppgifter om nybörjare 2021 är tillgängliga.
Bland de utländska nybörjarna 2020 var
männen något fler än kvinnorna, 55 procent
män och 45 procent kvinnor. Det har varit fler
män bland de utländska nybörjarna sedan
uppgifterna började samlas in 1997. Däremot
var andelen kvinnor högre bland de svenska
nybörjarna 2020, 55 procent kvinnor och 45
procent män. Så har det varit de senaste tio
åren, med undantag för ett år.
Mellan 2010 och 2012 ökade antalet utländska nybörjare relativt kraftigt, från 1 260 till 1 560,
vilket innebar att andelen steg från 34 till 40
procent. Den har sedan dess legat runt 40 procent.
Mellan 2012 och 2013 minskade antalet
nybörjare markant, både svenska och utländska. En förklaring till nedgången är att lärosätena fasade ut utbildningsbidragen till förmån
för doktorandanställningar. Eftersom kostnaden för doktorandanställningar är högre än för
utbildningsbidrag kan det ekonomiska utrymmet för att rekrytera doktorander ha minskat
inom några ämnen och lett till färre nybörjare.
Figur 37. Antalet svenska och utländska nybörjare i
utbildning på forskarnivå 2010–2020, totalt och
uppdelat på kvinnor och män.
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Utländska nybörjare, totalt
Svenska nybörjare, kvinnor

Utländska nybörjare, kvinnor

Svenska nybörjare, män

Utländska nybörjare, män

En annan förklaring är studieavgiftsreformen, som ledde till att antalet inresande
studenter från länder utanför EU/EES och
Schweiz på avancerad nivå minskade. De
inresande studenterna på den nivån är en viktig
rekryteringsbas till forskarutbildningen. Den
övervägande delen av de utländska doktorandnybörjarna kommer från länder utanför EU/EES
och Schweiz. Men från och med 2012 minskade
antalet doktorandnybörjare från dessa länder,
samtidigt som antalet doktorandnybörjare från
EU/EES och Schweiz var oförändrat.
För mer information om svenska och
utländska doktorandnybörjare per lärosäte,
se uka.se/arsrapport. För fler uppgifter om
utbildning på forskarnivå, se Doktorander och
examina på forskarnivå 2020, UF 21 SM 2021,
UKÄ och SCB.

UTLÄNDSKA DOKTORANDER
Utländska doktorander är personer som har kommit
till Sverige för att genomgå en forskarutbildning. De
kan urskiljas i statistiken eftersom de har beviljats
uppehållstillstånd för studier och för att det beslutet
fattades mindre än två år innan doktorandstudierna
påbörjades. Alla utländska doktorander ansöker dock
inte om uppehållstillstånd, och därför räknas även de
personer som är utrikes födda och invandrade mindre
än två år innan doktorandstudierna påbörjades.
Notera att utländska doktorander skiljer sig från
doktorander med utländsk bakgrund. För mer information om utländsk bakgrund, se avsnittet Breddad
rekrytering.

minskade inom teknik, naturvetenskap samt
lantbruksvetenskap och veterinärmedicin.
Antalet nybörjare var oförändrat inom medicin
och hälsovetenskap samt humaniora och konst.
Det var fler män än kvinnor bland nybörjarna inom teknik och naturvetenskap 2020,
men inom de övriga ämnesområdena var det
fler kvinnor än män. Jämfört med 2010 har
andelen kvinnor ökat inom alla ämnesområden förutom naturvetenskap.

Flest utländska nybörjare inom naturvetenskap och teknik
Svenska och utländska doktorandnybörjare
studerar i viss omfattning inom olika ämnesområden. Bland de svenska nybörjarna var det
i särklass vanligast att påbörja en forskarutbildning inom medicin och hälsovetenskap, 810 av
1 860 (se tabell 15). Flest utländska nybörjare
började i stället på en forskarutbildning inom
naturvetenskap och teknik.
Både bland svenska och utländska nybörjare var det fler män än kvinnor inom naturvetenskap och teknik. Däremot var det fler
kvinnor än män bland de svenska nybörjarna
inom de övriga forskningsämnesområdena.
Bland de utländska nybörjarna var det fler
Figur 38. Antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå
per forskningsämnesområde 2010–2020.
Antal
1 400
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Antalet doktorandnybörjare varierade
betydligt mellan de sex forskningsämnesområdena. Flest nybörjare fanns 2020 liksom
tidigare år inom medicin och hälsovetenskap
(se figur 38). De utgjorde drygt en tredjedel av
samtliga nybörjare och var 1 080 stycken. Inom
naturvetenskap fanns en fjärdedel av nybörjarna, 730 stycken. Antalet nybörjare var något
lägre inom teknik och samhällsvetenskap med
570 respektive 520. Humaniora och konst samt
lantbruksvetenskap och veterinärmedicin hade
lägst antal med 160 respektive 50 nybörjare.
Jämfört med 2019 ökade antalet nybörjare
inom samhällsvetenskap samtidigt som det

1 200

20
10

Medicin och hälsovetenskap vanligast
bland nybörjarna

Medicin och hälsovetenskap

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap

Humaniora och konst

Teknik

Lantbruksvetenskap
och veterinärmedicin

Tabell 15. Antalet utländska och svenska nybörjare i utbildning på forskarnivå 2020, totalt och per forskningsämnesområde, samt könsfördelning (procent).
Antal
svenska
nybörjare
Totalt

1 860

Män

Antal
utländska
nybörjare

55

45

1 240

45

55

Könsfördelning (%)
Kvinnor

Könsfördelning (%)
Kvinnor

Män

Naturvetenskap

290

33

67

440

41

59

Teknik

240

37

63

330

36

64

Medicin och hälsovetenskap

810

62

38

270

56

44

Samhällsvetenskap

380

66

34

140

50

50

Humaniora och konst

110

53

47

40

67

33

Lantbruksvetenskap och
veterinärmedicin

30

67

33

20

44

56

kvinnor än män inom humaniora och konst
samt medicin och hälsovetenskap.

ningar utanför högskolan. Andelen 2010 var
13 procent. Det innebär att fler nybörjare än
tidigare har någon form av anställning 2020,
både i och utanför högskolan.
År 2020 var det inga större skillnader
mellan kvinnors och mäns finansieringstyper.
Däremot var det 2010 något vanligare att män
hade doktorandanställning och stipendier
samtidigt som kvinnor i större utsträckning än
män hade utbildningsbidrag och andra anställningar utanför högskolan.

Doktorandanställning vanligaste
försörjningen
Under den senaste tioårsperioden har nybörjarnas försörjning förbättrats. Andelen nybörjare med doktorandanställning ökade från
47 procent till 76 procent (se tabell 16). Den
utgör numera den vanligaste studiefinansieringen. Samtidigt minskade andelen nybörjare
med utbildningsbidrag från 22 till 0 procent.
Andelen nybörjare med stipendier halverades
under samma period, från 10 till 5 procent.
Totalt sett var det 17 procent av nybörjarna som
hade anställningar utanför högskolan: som
företagsdoktorand, anställning som läkare eller
annan sjukvårdspersonal eller andra anställ-

Nybörjarna yngst inom naturvetenskap
och teknik
Nybörjarnas ålder varierade mellan de olika
forskningsämnesområdena 2020 (se figur 39).
De flesta av nybörjarna inom teknik, naturvetenskap samt lantbruksvetenskap och

Tabell 16. Fördelningen (procent av helårspersoner) mellan olika finansieringstyper för doktorandnybörjarna 2010
och 2020, totalt och uppdelat på kvinnor och män.
2020
Nybörjares försörjningsformer,
andel av helårspersoner (%)

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

47

45

49

76

75

77

5

5

5

2

2

2

Utbildningsbidrag

22

26

19

0

0

0

Stipendier

10

8

11

5

4

5

Doktorandanställning
Annan anställning inom högskolan

Företagsdoktorand

4

3

5

5

4

5

Anställning som läkare eller annan
sjukvårdspersonal

4

4

4

8

9

7

Annan anställning utanför högskolan

5

7

3

4

5

3

Övrig försörjning
Totalt
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2010
Nybörjares försörjningsformer,
andel av helårspersoner (%)

3

3

3

1

1

1

100

100

100

100

100

100
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Figur 39. Åldersfördelningen bland doktorandnybörjarna 2020 per forskningsämnesområde, uppdelat på kvinnor
och män.
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Lantbruksvetenskap Samhällsvetenskap Humaniora och konst
och veterinärmedicin

25-29

30-34

veterinärmedicin var yngre än 30 år. Däremot
var majoriteten av nybörjarna inom samhällsvetenskap, humaniora och konst samt medicin
och hälsovetenskap 30 år eller äldre. Åldersfördelningen var oförändrad jämfört med 2019.
Det var vanligare att män än kvinnor var
yngre än 30 år när de började en forskarutbildning inom samhällsvetenskap och teknik 2020.
Fler kvinnor än män var 40 år eller äldre när de
började studera på forskarnivå inom samhällsvetenskap, humaniora och konst samt medicin
och hälsovetenskap.

35-39

Kvinnor

Män

Medicin och
hälsovetenskap

40-

Figur 40. Andelen i befolkningen (procent) som
påbörjade en forskarutbildning senast vid 30 års ålder
för personer födda 1956–1990, totalt och uppdelat på
kvinnor och män.
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0,2

Totalt

Kvinnor

90
19

88
19

84
19

80
19

76
19

72
19

68
19

64
19

19

60

0,0

56

Andelen som har påbörjat en forskarutbildning
senast vid 30 års ålder har varierat bland dem
som är födda 1956–1990 (se figur 40). Av de
som föddes 1956 var andelen 0,9 procent, och
sedan ökade andelen successivt till 1,6 procent
i årskullarna som föddes 1975–1978. Därefter
minskade andelen gradvis. Bland personer
födda 1990 hade endast 0,6 procent påbörjat
en forskarutbildning senast vid 30 års ålder.
Det innebär att andelen nu är något lägre än i
början av perioden.

0,4

19

Minskad andel i befolkningen som
påbörjar en forskarutbildning

Män

Det var betydligt fler män än kvinnor i
årskullen födda 1956 som påbörjade en forskarutbildning. Med tiden har skillnaden mellan
könen utjämnats, och bland dem som är födda
1979–1982 var andelen lika. För dem som är
födda 1984–1990 var andelen män åter högre.

Internationell jämförelse
HÖGRE ANDEL MÄN BLAND DOKTORANDNYBÖRJARNA
Det generella mönstret i OECD-länderna är att fler män
än kvinnor börjar en forskarutbildning. Andelen män bland
doktorandnybörjarna var i genomsnitt 52 procent och
andelen kvinnor 48 procent 2018 (se tabell 17). Både i Sverige
och Danmark var andelen kvinnor och män helt jämn.
Medelåldern bland doktorandnybörjarna i OECD-länderna var i genomsnitt 31,1 år, vilket var något högre än i
Sverige (30,8 år). Generellt har de nordiska länderna en
högre medelålder än många av de övriga OECD-länderna.
I Norden varierade medelåldern mellan 29 år i Danmark till
33,1 år i Finland. Lägst medelålder bland alla OECD-länder
hade Nederländerna med 27 år, medan Colombia hade
högst medelålder med 37,1 år.

Andelen internationella doktorandnybörjare varierade
stort mellan länderna. I Sverige var andelen 43 procent.
Det var högst bland de nordiska länderna men lägre än
i exempelvis Nederländerna, 51 procent. Tyskland hade
en relativt låg andel internationella doktorandnybörjare
jämfört med andra europeiska länder, 15 procent. Notera
att här inkluderas bara nybörjare som kommer till ett
annat land för att läsa en hel utbildning (i Sverige benämner vi dem utländska doktorander), och inte de som
kommer för att läsa enskilda kurser.

Tabell 17. Könsfördelning (procent), ålder och andelen internationella doktorandnybörjare (procent) för
ett antal utvalda länder och OECD-genomsnittet år 2018. Källa: OECD.
Könsfördelning (%)
Kvinnor
OECD-genomsnitt

48

Medelålder
Män

Total

Kvinnor

Män

Total

Kvinnor

Män

52

31,1

31,2

30,9

29

27

32

Sverige

50

50

30,8

31,6

30,1

43

38

47

Danmark

50

50

29,0

29,6

28,3

40

37

43

Finland

53

47

33,1

34,0

32,1

31

25

37

Norge

53

47

32,6

33,7

31,3

29

23

36

Tyskland

46

54

29,1

29,2

29,0

15

16

14

Storbritannien

49

51

29,1

29,3

28,8

43

42

44

Nederländerna

49

51

27,0

27,0

26,9

51

48

53

Colombia

43

57

37,1

37,2

37,1

5

6

4
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Hösten 2020 fanns 17 100 doktorander, vilket
var en minskning med 600 jämfört med hösten
2019 (se figur 41). Det var lika många kvinnor
som män bland doktoranderna 2020, och
könsfördelningen har varit jämn under den
senaste tioårsperioden.
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Något färre doktorander

Antal

20
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Den totala mängden doktorander var 17 100
hösten 2020, vilket var något färre jämfört med
året innan. Doktorandernas försörjning har
förbättrats eftersom fler har doktorandanställning och anställningar utanför högskolan. Majoriteten av doktoranderna studerade på heltid.
Flest doktorander, en tredjedel, studerade på en
forskarutbildning inom medicin och hälsovetenskap.

Figur 41. Antalet doktorander hösten 2010–2020,
totalt samt uppdelat på kvinnor och män.
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Under den senaste tioårsperioden var
antalet doktorander som högst 2013, med
19 600 personer. För mer information om
doktorander per lärosäte, se uka.se/arsrapport.
Hösten 2020 var de utländska doktoranderna 37 procent av det totala antalet
doktorander, vilket kan jämföras med 36
procent hösten 2019. Det innebär att vare sig de
utländska nybörjarna eller de utländska doktoranderna har minskat hittills, som en följd av
coronapandemin.
Flest doktorander, en tredjedel, fanns
hösten 2020 inom medicin och hälsovetenskap.
Det var samma andel som bland nybörjarna.
Därefter följde naturvetenskap och teknik med
22 procent respektive 20 procent. Ytterligare
17 procent studerade inom samhällsvetenskap och 6 procent inom humaniora och
konst. Minst andel doktorander fanns inom
lantbruksvetenskap och veterinärmedicin:
2 procent.

DOKTORANDERS AKTIVITET
En aktivitet på 100 procent motsvarar en arbetsinsats
om 40 timmar på forskarutbildningen per vecka.
Doktorander räknas som aktiva när aktiviteten är minst
1 procent under minst ett kalenderhalvår. Som inaktiva
räknas doktorander som gjorde ett tillfälligt uppehåll
under hela det aktuella kalenderhalvåret, exempelvis
för att vara föräldralediga eller för att arbeta med något
annat. I detta kapitel ingår endast aktiva doktorander.

Vanligast med studier på heltid
Majoriteten av doktoranderna (56 procent)
ägnade sig på heltid åt forskarutbildning
hösten 2020. Jämfört med föregående år är det
en minskning med 1 procentenhet. Med heltid
avses att doktoranden har en aktivitetsgrad
mellan 80 och 100 procent, eftersom det är
vanligt att doktoranden kombinerar forskarutbildning med deltidsundervisning på grundnivå och avancerad nivå. Hösten 2020 studerade fler män än kvinnor på heltid, 61 procent
respektive 52 procent (se figur 42). Totalt 15
procent av doktoranderna ägnade mindre än
40 procent av sin tid åt forskarutbildningen.
Den höga andelen kan bero på att doktorander
börjar sin forskarutbildning en bit in på terminen eller har återkommit efter ett uppehåll.
En annan förklaring är att en del doktorander
studerar på deltid på forskarutbildningen vid
sidan av ett annat arbete, till exempel kan
doktorander inom medicin och hälsovetenskap
arbeta som läkare.
Det var vanligare med heltidsstudier inom
naturvetenskap och teknik än inom övriga
forskningsämnesområden. Däremot studerade
doktoranderna inom medicin och hälsovetenskap i mindre utsträckning på heltid.
Männen inom samhällsvetenskap,
lantbruksvetenskap och veterinärmedicin
samt humaniora och konst studerade oftare på
heltid än kvinnorna. Inom de övriga forskningsämnesområdena var det ingen större skillnad i aktivitetsgrad mellan kvinnor och män.

Figur 42. Fördelningen (procent) mellan olika aktivitetsgrader för doktorander hösten 2020, per forskningsämnesområde, uppdelat på kvinnor och män.
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Figur 43. Fördelningen (procent av helårspersoner) mellan olika finansieringstyper för doktorander, hösten 2020,
per forskningsämnesområde, uppdelat på kvinnor och män. Antalet doktorander räknas om till helårspersoner
utifrån aktivitetsgrad.
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Doktorandanställning vanligast
Majoriteten av doktoranderna, 69 procent,
hade hösten 2020 en doktorandanställning,
vilket innebär att det var den vanligaste finansieringstypen. Dessutom hade 3 procent en
annan anställning inom högskolan, 6 procent
hade stipendier och 5 procent hade övrig
försörjning. Utbildningsbidrag var tidigare
vanligt men hösten 2020 var det nästan inga
som hade det.
Totalt 17 procent av doktoranderna hade en
anställning utanför högskolan inom vilken de
bedrev forskarutbildning. Där ingår läkare eller
annan sjukvårdspersonal, företagsdoktorander
eller andra anställningar utanför högskolan.
Jämfört med hösten 2019 har doktorandernas
försörjning inte förändrats nämnvärt.
Doktorandanställning var den vanligaste
försörjningen inom alla forskningsämnesområden hösten 2020, men andelen varierade (se
figur 43). Det var vanligast med doktorandanställning inom naturvetenskap (84 procent)
följt av teknik samt humaniora och konst
(77 procent). Inom medicin och hälsovetenskap
hade färre doktorander en doktorandanställning, 48 procent, samtidigt som 29 procent
hade en anställning som läkare eller annan
sjukvårdspersonal.
Det var vanligare att kvinnor än män hade
en doktorandanställning samtidigt som fler
män än kvinnor var företagsdoktorander.

62

UKÄ ÅRSRAPPORT 2021 UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

INTERNATIONELL MOBILITET PÅ
FORSKARNIVÅ
Inom ramen för EU:s gemensamma strategi för tillväxt
och sysselsättning Europa2020 finns målet att minst
20 procent av de examinerade inom det europeiska
området för högre utbildning ska ha haft en studieeller praktikperiod utomlands. Den ska vara i minst tre
månader under någon del av den totala studietiden.
UKÄ har samlat in uppgifter från lärosätena om
antalet examinerade på forskarnivå 2019 som har
genomfört en del av sin utbildning utomlands. Av
de 2 750 som doktorsexaminerades 2019 hade 30
procent haft en utlandsvistelse. Det är något fler än
året innan när 27 procent var utomlands. Det var fler
män än kvinnor som hade en utlandsvistelse under
utbildningen.
Majoriteten av de som varit utomlands var doktorander inom naturvetenskap och teknik. Av de doktorander som varit utomlands hade 18 procent varit i
USA. Därefter följde Storbritannien och Tyskland med
10 respektive 8 procent.

Examina på forskarnivå
Antalet doktorsexamina minskade för fjärde året
i rad. Minskningen skedde till största delen inom
medicin och hälsovetenskap samt teknik. Även
antalet licentiatexamina minskade något jämfört
med året innan. Könsfördelningen var jämn
bland dem som tog en doktorsexamen.

Antalet examina fortsatte att minska
Under 2020 utfärdades totalt 3 020 examina på
forskarnivå, varav 2 570 doktorsexamina och
450 licentiatexamina. Jämfört med 2019 var det
en tydlig nedgång: 170 färre doktorsexamina
och 30 färre licentiatexamina (se figur 44 och
45). Det innebär att antalet examinerade på
forskarnivå minskade för fjärde året i rad. Den
främsta orsaken till nedgången är att antalet
nybörjare på forskarnivå minskade mellan 2012
och 2016.
Det var något färre kvinnor än män som tog
en doktorsexamen 2020, 47 procent kvinnor
och 53 procent män. Könsfördelningen har
varit jämn under den senaste tioårsperioden,
på så sätt att andelen män respektive kvinnor
har varit inom spannet 40–60 procent. Men det
gäller inte för dem som tog en licentiatexamen
2020, där könsfördelningen var 39 procent
kvinnor och 61 procent män. En anledning är
att hälften av alla licentiatexamina togs inom

teknik, där männen var i majoritet.
Sedan konstnärlig examen på forskarnivå infördes 2010 har totalt 59 konstnärliga
doktorsexamina och 15 konstnärliga licentiatexamina utfärdats. Eftersom de är så pass
få, särredovisar vi inte dem i detta avsnitt. För
information, se faktarutan Examenstillstånd på
uka.se/arsrapport.
Medicin och hälsovetenskap var det
ämnesområde där flest doktorsexamina togs
2020: 890 stycken. Det är mer än en tredjedel
av alla doktorsexamina (se tabell 18). Könsfördelningen var jämn, 56 procent kvinnor och 44
procent män. Jämfört med 2019 så minskade
alla ämnesområden förutom humaniora och
konst. Medicin och hälsovetenskap stod för
huvuddelen av minskningen, med 100 färre
doktorsexamina. En orsak kan vara att doktoranderna har arbetat mer tid inom hälso- och
sjukvården under coronapandemin, och därmed
haft mindre tid att fullfölja sina doktorandstudier.

Figur 44. Antalet doktorsexamina, totalt och uppdelat
på kvinnor och män 2010–2020.

Figur 45. Antalet licentiatexamina, totalt och uppdelat
på kvinnor och män 2010–2020.
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Tabell 18. Antalet doktorsexamina och licentiatexamina 2020 per forskningsämnesområde och könsfördelning (procent).
Doktorsexamina
Totalt
Naturvetenskap

Män

Licentiatexamina

Kvinnor

Män

2 570

47

53

450

39

61

610

38

62

140

35

65

Teknik

520

33

68

230

31

69

Medicin och hälsovetenskap

890

56

44

30

85

15

40

46
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10

100

0
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Genomströmning

mycket; för nybörjarkullen 1990 låg den bara
på 22 procent. En orsak till ökningen är 1998
års forskarutbildningsreform, som bland annat
innehöll krav på säkrad finansiering under
utbildningen för att öka genomströmningen.
Kvinnor hade en lägre examensfrekvens
inom fem år än män i alla nybörjarkullar.
Av nybörjarkullen 2015 hade 40 procent av
kvinnorna och 49 procent av männen avlagt en
doktorsexamen inom fem år. En anledning kan
vara att kvinnor i större utsträckning än män är
föräldralediga.
Examensfrekvensen ökar över tid. Av
nybörjarna 2012 (den senaste nybörjarkullen
som kan följas upp inom åtta år) hade 45
procent avlagt doktorsexamen inom fem år, 61
procent inom sex år och 73 procent inom åtta
år. De resterande 27 procenten hade inte tagit
någon doktorsexamen vid utgången av 2020.
I den gruppen var det i stället några som hade
avlagt en licentiatexamen som högsta examen,
totalt 7 procent av nybörjarna. Sammantaget
var det 20 procent som inte hade avlagt någon
examen alls efter åtta år.

Det tar längre tid för kvinnor än för män att ta en
examen på forskarnivå. När det gått åtta år efter
nybörjaråret har dock skillnaden mellan könen
försvunnit. Studietiden var i genomsnitt tolv
terminer från nybörjartermin till doktorsexamen.
Räknas bara den aktiva tiden som doktoranderna
ägnade sig åt utbildningen, tog den i genomsnitt
åtta terminer.

Examensfrekvensen inom fem år
oförändrad
Ett mått på genomströmning är examensfrekvensen, som anger hur stor andel av nybörjarna
på forskarnivå ett visst år som avlagt doktorsexamen efter ett visst antal år. En doktorsexamen
är tänkt att motsvara en nominell studietid på
fyra år på heltid. Men det är vanligt att doktorander har en kombination av 80 procents
forskarstudier och 20 procents institutionstjänstgöring, och då blir studietiden fem år. En
första uppföljning görs därför efter fem år.
Den senaste nybörjarkullen som kan följas
upp inom fem år är den som påbörjade en
utbildning på forskarnivå under 2015. Av dessa
hade 45 procent avlagt en doktorsexamen
till och med 2020, vilket var en procentenhet
lägre än nybörjarkullen året innan. I ett längre
perspektiv har ändå examensfrekvensen ökat

Kvinnornas examensfrekvens sjönk något
Under de senaste åren har skillnaden i
examensfrekvens mellan kvinnor och män
minskat ju längre tid som gått efter nybörjaråret (se figur 46). Det tar alltså längre tid för

Figur 46. Examensfrekvensen (procent) bland kvinnor och män som avlagt en doktorsexamen fem, sex och åtta år
efter sitt nybörjarår (1990–2015).
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kvinnor än för män att avlägga en examen.
Av nybörjarkullen 2012 hade 39 procent av
kvinnorna och 49 procent av männen avlagt en
doktorsexamen inom fem år – en skillnad på 10
procentenheter. Skillnaden i andel som avlagt
examen var 9 procentenheter efter sex år, men
efter åtta år var skillnaden bara 4 procentenheter. För nybörjarkullen 2010 var det däremot
ingen skillnad mellan kvinnor och män efter
åtta år, så kvinnornas examensfrekvens har
sjunkit något mellan dessa nybörjarkullar.
Examensfrekvensen varierade för doktorander inom olika forskningsämnesområden.
Bland nybörjarkullen 2012 hade lantbruksvetenskap och veterinärmedicin den största
andelen som avlagt doktorsexamen inom fem
år: 67 procent. Lägst andel fanns inom humaniora och konst med 25 procent. Även inom åtta
år var det lantbruksvetenskap och veterinärmedicin som låg i topp med 83 procent, medan
humaniora och konst fortfarande var lägst med
59 procent.
Även sett till kvinnor och män varierade
examensfrekvensen en del mellan forskningsämnesområdena. Störst skillnad inom åtta år
var det inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin – där hade 59 procent av kvinnorna

och 83 procent av männen avlagt examen inom
åtta år. Inom det största forskningsämnesområdet, medicin och hälsovetenskap, hade kvinnor
och män samma examensfrekvens inom åtta
år: 78 procent.

En doktorsexamen tog i snitt tolv
terminer
Ett annat mått på genomströmning är hur
lång tid det tar för en doktorand att avlägga en
examen. För dem som tog en doktorsexamen
2020 tog det i snitt 12 terminer, när vi mäter i
bruttostudietid. Bruttostudietiden anger den
totala tiden i utbildning, utan att vi tar hänsyn
till eventuell föräldraledighet, tjänsteledighet
eller annat. Mäter vi i stället studietiden i nettostudietid, tog det 8,3 terminer. Då räknar vi bara
den tid som doktoranderna aktivt ägnar sig åt
utbildning på forskarnivå (se figur 47).
Doktorander som tog en licentiatexamen
2020 hade en nettostudietid på 5,5 terminer
och en bruttostudietid på 8 terminer.
Det innebär att de som avlägger en doktorsexamen blir klara med sin utbildning inom
(lite drygt) den tid som utbildningen ska ta:
8 terminer. Däremot har de som avlägger en

Figur 47. Det genomsnittliga antalet terminer (medianvärdet) det tog för doktorander att avlägga en doktorsexamen (brutto- och nettostudietid) 2020, totalt och per forskningsämnesområde, uppdelat på kvinnor och män.
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licentiatexamen en något längre studietid än
de 4 terminer som stipuleras i högskoleförordningen.
Nettostudietiden var densamma för män
och kvinnor bland doktoranderna som tog
en doktorsexamen eller en licentiatexamen
2020. Bruttostudietiden var däremot en termin
längre för kvinnor än män både för doktorsexamen och licentiatexamen.
Det fanns variationer i både nettostudietid
och bruttostudietid mellan olika ämnesområden. Under 2020 hade doktoranderna inom
medicin och hälsovetenskap den kortaste
nettostudietiden: 7,9 terminer. Längst tid hade
doktoranderna inom humaniora och konst: 8,8
terminer. Överlag är det få skillnader i nettostudietid mellan kvinnor och män inom de olika
ämnesområdena.
Längst bruttostudietid var det inom
samhällsvetenskap samt humaniora och konst
med 13 terminer. Kortast bruttostudietid, 10
terminer, var det inom lantbruksvetenskap och
veterinärmedicin. Inom två ämnesområden
hade kvinnor högre bruttostudietid än män:
lantbruksvetenskap och veterinärmedicin samt
samhällsvetenskap.

Breddad rekrytering
Snedrekryteringen till utbildning på forskarnivå
har minskat utifrån både social och nationell
bakgrund. Men medan den sociala snedrekryteringen fortfarande är tydlig har snedrekryteringen utifrån svensk eller utländsk bakgrund i
det närmaste försvunnit.

grupp som påbörjade studier på forskarnivå i
näst högst utsträckning hade föräldrar med en
minst treårig eftergymnasial utbildning (utan
forskarutbildning) – övergångsandelen i denna
grupp var 1,4 procent. Om föräldrarna hade en
förgymnasial utbildning (till exempel folkskola
eller grundskola) var det endast 0,1 procent som
hade börjat i forskarutbildningen (se figur 48).
Den sociala snedrekryteringen har dock
minskat något. Avståndet i figuren mellan de
olika sociala grupperna var som störst bland
dem som föddes i början av 1980-talet, och
därefter har de olika sociala grupperna närmat
sig varandra. Övergången till forskarutbildningen har visserligen minskat i samtliga
grupper, men mest bland dem som har högutbildade föräldrar. Denna utveckling gäller också
vid en uppdelning på kvinnor och män.

En majoritet har högutbildade föräldrar
Läsåret 2019/20 hade 60 procent av doktorandnybörjarna högutbildade föräldrar (eftergymnasial utbildning om minst tre år eller forskarutbildning). Andelen som hade föräldrar med
medelhög utbildning (gymnasial utbildning tre
år eller eftergymnasial utbildning kortare än
tre år) var 26 procent, medan endast 14 procent
hade lågutbildade föräldrar (förgymnasial
Figur 48. Andelen (procent) av födda 1981–1990 som
hade påbörjat en utbildning på forskarnivå i Sverige
senast vid 30 års ålder, uppdelat efter föräldrarnas
utbildningsnivå.
Procent
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Den sociala bakgrunden (här mätt som den
högst utbildade förälderns utbildningsnivå)
påverkar om en person börjar studera på
forskarnivå eller inte. Ju högre utbildning
föräldrarna har, desto mer sannolikt är det att
man påbörjar en forskarutbildning. Sambandet gäller för alla födelsekullar 1981–1990. Av
samtliga som föddes 1990 (med uppgift om
föräldrarnas utbildningsnivå) hade 0,6 procent
påbörjat forskarstudier senast vid 30 års ålder.
Men om föräldrarna var forskarutbildade hade
5,5 procent gått vidare till forskarstudier. Den

9

19

Minskad social snedrekrytering

Forskarutbildning

Gymnasial utbildning 3 år

Eftergymnasial utbildning >= 3 år

Gymnasial utbildning <= 2 år

Eftergymnasial utbildning < 3 år

Förgymnasial utbildning

utbildning eller gymnasial utbildning högst
två år). Beräkningen av den sociala sammansättningen baserar sig på 1 450 doktorandnybörjare. Utländska doktorander och svenska
doktorander utan uppgift om föräldrarnas
utbildning ingår inte.
Hade det inte funnits någon social snedrekrytering till forskarutbildningen, skulle den
sociala sammansättningen bland nybörjarna
vara mer lik den i befolkningen. I befolkningen
i åldersgruppen 25–29 år (den vanligaste
ålderskategorin för doktorandnybörjarna) var
det till exempel 25 procent som hade högutbildade föräldrar, jämfört med 60 procent
av doktorandnybörjarna. Denna överrepresentation av doktorander med högutbildade
föräldrar hänger dock endast till liten del
samman med den snedrekrytering som sker
i själva övergången mellan den avancerade
nivån och forskarnivån; i stället har den i stor
utsträckning byggts upp i gymnasieskolan och
tidigare utbildningsnivåer i högskolan. För mer
information, se Högskolenybörjare 2019/20 och
doktorandnybörjare 2018/19 efter föräldrarnas
utbildningsnivå, UF 20 SM 2002, UKÄ och SCB.

Avtagande snedrekrytering utifrån
nationell bakgrund

Både de med svensk och utländsk bakgrund
tillhör den svenska befolkningen, och de
utländska doktoranderna ingår alltså inte.
Bland dem som föddes under 1980-talets
inledande år var skillnaderna mellan svensk
och utländsk bakgrund större, vilket innebär
att snedrekryteringen till forskarutbildningen
utifrån nationell bakgrund har minskat bland
dem som föddes under 1980-talet. I födelsekullen 1980 var skillnaden mellan grupperna
0,5 procentenheter, medan den var 0,2 i födelsekullen 1989. I båda grupperna var det vanligare att börja i forskarutbildningen bland dem
som föddes i början än i slutet av 1980-talet,
men övergångsandelen har sjunkit mest i
gruppen med svensk bakgrund. Även uppdelat
på kvinnor och män har det skett en utjämning
över tid mellan dem med svensk och utländsk
bakgrund.

Doktorandernas nationella sammansättning liknar befolkningens
Läsåret 2019/20 började 1 780 nybörjare en
forskarutbildning i Sverige (under 65 år och
exklusive utländska doktorander). Av dessa
hade 74 procent svensk bakgrund. Följaktligen

Bland dem som föddes 1989 (och som tillhörde
den svenska befolkningen vid 18 års ålder)
gör den nationella bakgrunden liten skillnad
för om man påbörjar forskarstudier eller inte.
Vid 30 års ålder hade 0,7 procent av dem med
svensk bakgrund och 0,5 procent av dem med
utländsk bakgrund börjat i forskarutbildningen
(se figur 49). Med svensk bakgrund avses att
man är född i Sverige med minst en förälder
som också är född i Sverige. Hit räknas även
de personer som är födda utomlands om båda
föräldrarna är svenskfödda (till exempel diplomatbarn). Gruppen med utländsk bakgrund
består här av personer som är

Figur 49. Andelen (procent) av födda 1980–1989 som
hade påbörjat en utbildning på forskarnivå i Sverige
senast vid 30 års ålder, uppdelat efter nationell
bakgrund (svensk eller utländsk). Endast personer
som var folkbokförda i Sverige vid 18 års ålder ingår.

• födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar
• utrikes födda och som invandrade senast vid
18 års ålder.
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Utländsk bakgrund

hade totalt 26 procent utländsk bakgrund,
fördelat på detta sätt: knappt 5 procent var
födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar,
drygt 1 procent hade invandrat senast vid 6 års
ålder, och 20 procent hade invandrat någon
gång i åldern 7–64 år. Andelen med utländsk
bakgrund var ganska lika bland kvinnor och
män: 27 respektive 25 procent. Inom de flesta
ämnesområden var andelen doktorandnybörjare med utländsk bakgrund runt 25–26
procent, men inom medicin och hälsovetenskap var andelen 30 procent och inom
samhällsvetenskap 19 procent.
Denna sammansättning av doktorandnybörjarna utifrån deras nationella bakgrund
hänger till stor del ihop med fördelningen i den
svenska befolkningen. I befolkningen 2019 i

åldrarna 25–29 år (den vanligaste ålderskategorin för doktorandnybörjarna) hade 72 procent
svensk bakgrund och 28 procent utländsk,
det vill säga ungefär samma fördelning som
för doktorandnybörjarna. Alltså finns det
inga tecken på någon uttalad snedrekrytering
till forskarutbildningen utifrån nationell
bakgrund, vilket också stämmer med den
tidigare analysen av snedrekrytering utifrån
svensk eller utländsk bakgrund (se avsnittet
Avtagande snedrekrytering utifrån nationell
bakgrund). För ytterligare information om
doktorandernas nationella bakgrund, se Svensk
och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2018/19, UF 19 SM 2001, UKÄ och SCB.

VAD KOSTAR FORSKARUTBILDNINGEN?
Det finns inga uppgifter om hur stor andel av medlen till
forskning och utbildning på forskarnivå som används till
forskarutbildning på lärosätena, eftersom kostnaderna
inte särskiljs i redovisningen. UKÄ har därför tagit fram en
ny modell för att uppskatta kostnaderna för perioden
1999–2019. I modellen räknas kostnaden per doktorand ut,
vilket sedan multipliceras med antalet helårsdoktorander
för att få fram den totala kostnaden för forskarutbildningen.
Kostnaderna är också omräknade mot ett index för att
kunna jämföras över tid.
Enligt UKÄ:s beräkningar blir kostnaderna för forskarutbildningen 12,9 miljarder kronor 2019. Kostnaderna har legat
på ungefär samma nivå sedan 1999, trots att lärosätenas
totala kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå
har ökat betydligt under tidsperioden.
Lärosätenas totala kostnader för forskning och utbildning
på forskarnivå ökade från 30 miljarder kronor 1999 till 45
miljarder kronor 2019. Samtidigt minskade kostnaderna
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för forskarutbildningen enligt modellen från 13,5 till 12,9
miljarder kronor. Det innebär alltså att lärosätenas kostnader för forskning successivt har ökat, medan kostnaderna
för forskarutbildning har minskat något. En förklaring är
att lärosätenas intäkter från externa finansiärer har ökat
betydligt mer än de direkta statsanslagen. Externa medel
finansierar lärosätenas forskning i större utsträckning än de
finansierar forskarutbildning. En annan delförklaring är att
antalet doktorander (mätt som helårspersoner) minskade.
Denna analys ingår i projektet Fokus forskarutbildning,
där UKÄ under ett par års tid belyser utbildning på forskarnivå ur olika perspektiv. Vi studerar studenternas intresse
för forskarutbildningen i Sverige, lärosätenas dimensionering av forskarutbildningen och samhällets behov av
forskarutbildade.
Läs mer i Vad kostar forskarutbildningen?, Statistisk analys,
UKÄ 2021.

Årsrapporten
på webben
uka.se/arsrapport
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