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Förord

Forskarutbildningens förutsättningar och genomförande har
stor betydelse för dess kvalitet. Att inhämta information från
de direkt berörda är ett sätt att belysa utbildningskvaliteten.
Därför är det viktigt att undersöka doktorandernas egna
erfarenheter av studierna, inte minst i ljuset av de förbättringar som den nya studieordningen 1998 syftat till. Mycket
av den forskning som bedrivs i Sverige görs av doktorander.
Den principiella utgångspunkten för Doktorandspegeln är
emellertid att forskarutbildningen är just en utbildning.
Doktorandspegeln är den hittills största och mest omfattande kartläggningen av forskarutbildningen ur ett studerandeperspektiv. Den är en del av Högskoleverkets särskilda
satsning på att belysa olika aspekter av forskarutbildningen,
och området utgör ett av de tre temata som Högskoleverket
nu fokuserar.
Doktorandspegeln kan också ses som ett komplement till
de kvalitetsbedömningar av alla ämnen och program som
Högskoleverket under en sexårsperiod genomför på uppdrag
av regering och riksdag. Med sitt doktorandperspektiv och sin
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särskilda inriktning vidgar Doktorandspegeln granskningen
av den högre utbildningen.
Det är Högskoleverkets förhoppning att Doktorandspegeln ska stimulera till diskussion och debatt i frågor både
om vad forskarutbildningen är och om vad den kan och
bör vara.
Utbildningsansvariga, lärare, handledare, doktorander,
studenter och andra intressenter ges här ett underlag för
diskussion och reflektion om hur forskarutbildningen kan
förändras och förbättras.
Nämnas kan att det är tänkt att såväl grundutbildning
som forskarutbildning ska speglas igen (efter 2–3 år) för att
kunna följa förändringar över tid inom ämnesområden respektive vid lärosäten.

 , 

■

Sammanfattning
Doktorandspegeln –
forskarutbildningen ur ett
doktorandperspektiv

Doktorandspegeln är en undersökning av olika aspekter
inom forskarutbildningen. Den försöker belysa den högre
utbildningen ur ett doktorandperspektiv. Undersökningen
är även tänkt som ett komplement till de utvärderingar som
Högskoleverket gör på regeringens uppdrag sedan 2001. Undersökningen har genomförts i form av en enkät som skickats till 9 816 doktorander vid alla universitet och högskolor
som har forskarutbildning.

Tillförlitliga resultat
Resultaten bygger på en statistisk bearbetning av enkätsvaren
i form av en explorativ faktoranalys. Faktoranalysen har gett
sju olika dimensioner som summerar en stor del av Doktorandspegelns frågor. Dimensionerna har fått namnen Introduktion till forskarutbildningen, Professionsutveckling, Dialog
med handledare, Handledning i funktion, Kurser, Reflektion
och värdering, samt Studiemiljö.
Resultaten av faktoranalysen pekar på att doktoranderna
svarat konsekvent och med eftertanke. Tillsammans med
den relativt höga svarsandelen på 72 procent (7 074 svar)
innebär detta trovärdiga resultat.

Sammanfattande betyg
Doktoranderna ger ett sammanfattande gott betyg men också
en hel del kritiska svar på frågor om hur utbildningen fungerar. Närmare 80 procent skulle välja att påbörja forskarutbildningen om valet skulle ske nu och ungefär samma
andel skulle välja samma universitet/högskola. Detta kan
tolkas som att doktoranderna är mycket tilltalade av rollen
som forskare eller blivande forskare. Samtidigt fungerar inte
forskarutbildningen till alla delar som det stöd den skulle
kunna vara på vägen dit.

Introduktionen får sämst betyg
Introduktionen till forskarutbildningen fungerar inte tillfredsställande inom något ämnesområde enligt doktorandernas
svar. Så många som tre fjärdedelar av doktoranderna är
inte nöjda med institutionernas introduktion för nyantagna,
upplysning om vilka rättigheter och skyldigheter doktoranderna har samt förhandsinformation om forskarutbildningen. Förhandsinformation skulle bl.a. tydligare kunna ge
doktoranden kunskaper om vad forskarstudier innebär. En
stor energi- och kvalitetsförlust sker i och med detta redan
i starten av forskarutbildningen.

Forskningsetik ingen
del av professionen
Kunskaper i vetenskaplig metod och vetenskapliga teorier är
en del av kärnan i forskarutbildningen. Frågor om detta finns
i dimensionen Professionsutveckling. Dimensionen omfattar
också frågor om kunskaper i att självständigt kunna bedriva
forskning samt insikter i forskningsetik. Professionsutvecklingen uppfattas fungera tillfredsställande för de flesta av
doktoranderna inom alla ämnesområden. En knapp femtedel
av doktoranderna uppger dock att de i begränsad omfattning
förvärvat kunskaper i vetenskaplig metod och teori eller lärt
sig att självständigt kunna bedriva forskning.
Flertalet doktorander uppger att forskarutbildningen inte
i någon större utsträckning inneburit fördjupande insikter
i forskningsetik. Med tanke på den betydelse forskning och
forskningsresultat har för många samhälleliga beslut kan det
diskuteras om inte utbildningen borde omfatta forskningsetik i större utsträckning. Även det förhållningssätt som
innebär respekt och empati för enskilda individer kan vara
högst önskvärt att främja för blivande forskare.
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Handledning på gott och ont

Stressig miljö

Bilden av frågesvaren kring handledning är komplex. En majoritet av doktoranderna uppger att handledningen fungerar
tillfredsställande. Men svaren inom dimensionen Dialog med
handledare visar att en stor andel av doktoranderna uppger
att handledaren i ringa utsträckning visat intresse för deras
studier, gett konstruktiv kritik på forskningsarbetet eller
diskuterat metodfrågor eller teori med dem.
Inom Handledning i funktion återfinns resultatet att en
mycket stor andel, 40 procent, inte fått handledning i den
utsträckning de önskat sig och att fler än var fjärde doktorand upplevt att brister i handledningen varit hinder i forskningsarbetet.
Att var fjärde doktorand bytt eller allvarligt övervägt att
byta handledare är tänkvärt. Doktorandens situation innebär
att han/hon är starkt beroende av en eller två handledare och
den slutna relationen gör situationen extra sårbar.

Resultaten visar att en majoritet av landets doktorander upplever forskarutbildningen som positiv och stimulerande och
känner sig som accepterade medlemmar av forskarkollektivet.
Medinflytandet på institutionerna uppges dock vara ringa
och miljön där upplevs inte heller som kreativ, detta uppger
70 procent respektive drygt 50 procent av doktoranderna.
Stress är det enskilda förhållande som, näst efter handledning, tas upp av flest doktorander i de öppna svaren. Det
tycks finnas ett samband med relationen till handledarna. Ju
sämre denna är, desto mer upplevs stress och press. Många
doktorander upplever att forskarutbildningen innebär för
höga krav i förhållande till den tid som står till förfogande.
Den senaste forskarutbildningsreformen ställer både nya och
skärpta krav på forskarutbildningen.
Finansierings-/försörjningssituationen, som är osäker för
många, är en annan orsak till stress.

Kurser får ris och ros

Kvinnliga doktorander mer utsatta

Kurserna fungerar tillfredsställande för många doktorander.
Närmare hälften uppger dock att kursutbudet inte överensstämmer med deras önskemål och behov. Och en tredjedel
av doktoranderna uppfattar inte att kurserna har relevans
för avhandlingsarbetet.

Kvinnliga doktorander uppfattar sin studiesituation som
mer utsatt än vad manliga doktorander gör. Dialogen med
handledare fungerar inte lika bra som för männen, kvinnorna känner sig mindre accepterade i forskarkollektivet
och studiemiljön känns mindre positiv. Man uppger också
i större utsträckning att forskarutbildningen innebär för
stora krav i förhållande till utbildningens längd. Påfallande
många kvinnor, 45 procent, upplever att de i någon grad
särbehandlas på grund av kön.

Samhällsengagemang
ingen självklar del
Många doktorander uppger att forskarutbildningen innebär
möjligheter att reflektera över egna värderingar och att den
breddar allmänbildningen. Enligt majoriteten av doktoranderna tycks dock forskarutbildningen inte gynna engagemang i samhällsutvecklingen, ge ökad förståelse för sociala
och kulturella skillnader mellan könen eller ökad förståelse
för människor med annan kulturell bakgrund.
Inom dimensionen Reflektion och värdering hittar man den
största variationen i doktorandernas svar beroende på ämnesområde. Forskarutbildningen inom de matematiska, naturvetenskapliga, tekniska och medicinska ämnesområdena uppfattas i långt mindre utsträckning bidra till doktorandernas
värderingsutveckling än övriga forskarutbildningar.
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Inledning

Forskarutbildningen, som en del av den högre utbildningen,
har allt mer kommit i fokus som en strategiskt viktig komponent i samhällsutvecklingen. Enligt den senaste forskningspolitiska propositionen, Forskning och förnyelse, är
en väl fungerande forskarutbildning en förutsättning för
att Sverige ska kunna befästa och utveckla sin ställning som
framgångsrik kunskapsnation.1 Antalet forskarstuderande har
expanderat kraftigt i Sverige under det senaste decenniet och
omfattar i dag cirka 18 400 aktiva doktorander.
Doktorandspegeln är en av Högskoleverkets rapporter som
utifrån enkätundersökningar försöker belysa den högre utbildningen ur ett brukarperspektiv. Tidigare rapporter är
Studentspegeln 2002 som beskriver vissa kvalitetsaspekter på
grundutbildningen ur ett studentperspektiv och Lärarundersökningen 2003 som visar hur lärarna upplever arbetsvillkor
och måluppfyllelse utifrån utbildningsuppdraget.2
Doktorandspegeln, vars resultat presenteras i denna rapport, är en enkätundersökning bland landets doktorander.
Den försöker fånga hur forskarutbildningen fungerar sett
ur doktorandernas perspektiv. Här ingår doktorandernas
egna erfarenheter av forskarutbildningen, däribland deras
tidsanvändning, hur de tycker att kurserna och handledningen fungerar, hur arbetsmiljön uppfattas samt i vilken
mån forskarutbildningen påverkar doktorandens värderingar
och samhällsengagemang.
Sedan 2001 utvärderar Högskoleverket på uppdrag av
regeringen samtliga högskoleutbildningar som leder till generella examina eller yrkesexamina, inklusive forskarutbildningen. Dessa utvärderingar, liksom verkets övriga kvalitetsbedömningar, har tre syften: att bidra till institutionernas/
motsvarandes egen kvalitetsutveckling; att granska om utbildningen svarar mot mål och bestämmelser i högskolela1.
2.
3.
4.
5.
6.

gen och högskoleförordningen; att ge information till bl.a.
studenter inför valet av utbildning. Doktorandspegeln kan
ses som ett komplement till kvalitetsutvärderingarna genom
att ett antal aspekter särskilt belyses ur doktorandernas eget
perspektiv.

Vilka mål har forskarutbildningen?
Enligt högskolelagen ska den grundläggande högskoleutbildningen ge studenterna kunskaper och färdigheter, förmåga
att göra självständiga och kritiska bedömningar samt förmåga att självständigt lösa problem.3 Studenten ska kunna
utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom
området. Dessa krav gäller också forskarutbildningen som
dessutom ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs
för att självständigt kunna bedriva forskning. Högskolan
ska också inom sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för lika rättigheter för studenterna oavsett kön, etnisk
tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.4 Forskningens övergripande mål är också relevanta för forskarutbildningen. Forskningen ska vinna kunskap för att vi bättre
ska förstå den värld vi lever i och för att vi, om möjligt, ska
kunna förändra den till det bättre.5 Förutom de uttryckliga
målen finns också förväntningar på att den högre utbildningen ska bidra till personlig utveckling och bildning. I
den offentliga utredningen Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen påpekas att högskoleutbildning både är en
förberedelse för kommande yrkesutövning och ett led i den
studerandes personliga utveckling.6 Sammantaget gäller för
både grundutbildning och forskarutbildning att den ska vara
personlighetsdanande och professionsutvecklande.

Proposition 2000/01:3. Forskning och förnyelse.
Högskoleverket. Studentspegeln 2002 respektive Lärarundersökningen 2003.
SFS 1992:1434. Högskolelag.
SFS 2001:1263. Ändring i SFS 1992:1434. Högskolelag.
SOU 1999:4. God sed i forskningen.
SOU 2001:13. Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen.
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En reformerad forskarutbildning
Ett ökat antal forskarutbildade i näringslivet och i samhället i stort antas kunna påskynda utvecklingen och ge upphov till nyskapande och tillväxt. Fler forskarutbildade inom
olika samhällssektorer skapar också naturliga kontaktytor
mellan högskolan och det omgivande samhället, vilket i sin
tur förmodas bidra till att öka konkurrenskraften.7 Antalet
forskarstuderande höstterminen 2002, som hande en aktivitetsgrad om minst tio procent, var 18 400.8
Forskarutbildningen har reformerats ett par gånger under de senaste decennierna. År 1968 genomfördes en stor
reform som innebar att forskarutbildningen inte bara skulle
förbereda för en forskarkarriär utan också för kvalificerade
yrkesuppgifter utanför högskolan. Forskarutbildningen skulle effektiviseras varför studietiden redan då begränsades till
fyra år.9 För varje enskild doktorand skulle det finnas en genomtänkt och systematiskt planerad utbildning och inslaget av metodisk undervisning och handledning skulle öka
väsentligt. Vid den här tiden fanns det cirka 4 000 aktiva
doktorander. Denna uppläggning av forskarutbildningen ska
enligt regeringens och riksdagens intentioner gälla även idag.
Den senaste reformeringen av forskarutbildningen skedde
år 1998, även den med syfte att effektivisera utbildningen.10
Denna skärpte kraven på en ordnad finansiering för hela
studietiden. Alla doktorander ska ha en tryggad försörjning,
tillgång till bra handledning och en individuellt upprättad
studieplan.
År 2000 infördes en bestämmelse i högskoleförordningen
som innebär att varje universitet och högskola som anordnar forskarutbildning ska fastställa en särskild antagningsordning.11 Antagningsordningen är de regler som tillämpas
i fråga om ansökan, behörighet och urval samt hur beslut
om antagning fattas. Antagningsordningen ska finnas tillgänglig.
Forskarskolor är en speciell organisatorisk form för forskarutbildning. Forskarskolor har i Sverige, liksom i en rad
andra länder, setts som en lösning på effektivitetsproblemen
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

inom forskarutbildningen. Det som generellt kännetecknar
forskarskolor är en tydlig organisation för att driva forskarutbildning, förstärkt handledning, samverkan mellan
ämnen och/eller lärosäten om kurser och seminarier och
nätverk. Forskarskolor har funnits vid svenska universitet
och högskolor sedan 1980-talet med ett ökat antal under
1990-talet.12 Idéer om forskarskolor fanns redan i 1963 års
forskarutredning, vilken ledde fram till reformeringen av
forskarutbildningen 1968. Regeringen beslöt 2001 att inrätta
16 forskarskolor, varvid ett ökat samarbete mellan universitet
och högskolor med vetenskapsområde, och högskolor utan
vetenskapsområden särskilt betonades.
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, presenterade 1999 en rapport om forskarutbildningen.13 SUHF
kommer till slutsatsen att de viktigaste anledningarna till
att den faktiska utbildningstiden blir längre än fyra år för
doktorsexamen är alltför höga krav, otillräcklig handledning
och institutionstjänstgöring.
I slutet av 2002 beslöt regeringen att tillsätta en särskild
utredare för att utreda vissa frågor kring forskarutbildningen
och tiden efter doktorsexamen. Rekrytering, urval och antagningsfrågor är exempel på problemområden som utredaren
ska analysera, liksom handledningens och handledarens roll.
I fokus för utredningen står effektivitet och genomströmning.
Uppdraget ska redovisas i mars 2004.14

Syfte
Syftet med Doktorandspegeln är att belysa vissa aspekter
av svensk forskarutbildning och av doktorandernas studiesituation. Läsaren av rapporten ska få en nationell bild och
samlad överblick av forskarutbildningen och studiesituationen, men också kunna göra jämförelser mellan olika ämnesområden respektive mellan olika universitet/högskolor.
Undersökningen avser att ge underlag för diskussion och
reflektion genom att fästa uppmärksamheten på hur forskarutbildningen fungerar sett utifrån doktorandernas eget

Proposition 1997/98:1. En reformerad forskarutbildning.
Högskoleverket. Universitet & Högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2003, tabellbilaga.
Proposition 1997/98:1. En reformerad forskarutbildning.
Proposition 1997/98:1. En reformerad forskarutbildning.
SFS 2000:261. Ändring i högskoleförordningen SFS 1993:100.
Högskoleverket 2000. Forskarskolor.
Sveriges universitets- och högskoleförbund. En genomlysning av svensk forskarutbildning.
Kommittédirektiv 2002:148, förlängd uppdragstid med tre månader enligt sekretariatet.
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perspektiv. Resultaten ska samtidigt kunna vara en grund
för lärosätenas egna förändringsarbeten.
På www.hsv.se/doktorandspegeln finns alla uppgifter om
enkätundersökningen publicerade. Där finns också mer data
tillgängliga än vad som redovisas i denna rapport. Det finns
därmed möjligheter för den enskilda högskolan och andra
intressenter att göra egna sammanställningar utifrån dessa
data.

Ingrid Munck, Göteborgs universitet, utgjort den mättekniska expertgruppen. Denna grupp har deltagit i den statistiska
bearbetningen. Det operationella arbetet med faktoranalysen
har gjorts av Ingrid Munck.
Högskoleverkets projektgrupp har bestått av projektledare Gunilla Jacobsson, utredare Anette Gröjer och utredare Alexander Rohdin. Rohdin efterträddes av utredare
Per Gillström.

Enkäten

Urval och datainsamling

I avsikt att få fram frågor som överensstämmer med undersökningens syfte har utvecklingen av enkäten skett i
flera steg. Först gjordes en genomgång och kategorisering
av redan genomförda undersökningar om doktorandernas
förhållanden. Flera universitet, högskolor och intresseorganisationer har genomfört egna doktorandundersökningar.15
Genomgången visade på många angelägna frågeområden
som vart och ett kan motivera en undersökning. De mest
frekventa frågeområdena var handledning och arbetsmiljö.
Dessa och ytterligare några frågeområden tas upp i Doktorandspegeln.
Enkätfrågorna har testats i en grupp doktorander från
olika ämnesområden vid några olika högskolor.

Våren 2002 fanns det 16 878 doktorander som hade en aktivitetsgrad om 10 procent eller mer. Undersökningen genomfördes som en postenkät till ett urval om 9 816 doktorander
i januari 2003. Den senast tillgängliga uppgiften i SCB:s
register över forskarstuderande var de som var registrerade
vårterminen 2002. Ett urval bland dessa innebar att de som
fick enkäten hade minst ett års erfarenhet av forskarstudier.
En delmängd av urvalet, de som invandrade 1997 eller senare, fick även en engelsk version av enkäten. Doktorander
från alla universitet och högskolor som bedriver forskarutbildning ingår i undersökningen.
Urvalet är ett s.k. stratifierat urval. Populationen stratifierades på samtliga universitet/högskolor med rätt att bedriva
forskarutbildning (21 st.)16, nationellt ämnesområde (12 st.)17

Referensgrupp och mätteknisk
expertgrupp
Enkäten har tagits fram och resultatet analyserats i samarbete med en referensgrupp som har bestått av dåvarande
vice ordföranden i SFS Erik Bromander, professor Bengt
Gustafsson, Uppsala universitet, dåvarande ordföranden i
Sveriges Doktorander (SDok) Dirk van der Krogt, professor
Elisabeth Sundin, Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet, docent Anne-Sofie Rosén, Stockholms universitet
samt professor Ingemar Wedman, Idrottshögskolan.
Delar av referensgruppen, docent Anne-Sofie Rosén och
professor Ingemar Wedman, har tillsammans med docent

och kön. Totalt bildades 61 strata utifrån de tre stratifieringsvariablerna. Syftet med en så detaljerad stratifiering är att
kunna redovisa resultat för doktorander per högskola samt
per nationellt ämnesområde. För vissa universitet och i vissa
ämnen har en samtidig nedbrytning av resultatet gjorts både
på högskola och nationellt ämnesområde. Dessa resultat finns
tillgängliga på www.hsv.se/doktorandspegeln.

En vedertagen formel för att räkna fram urvalsstorlekar är använd. I varje stratum, (del)population, dras
ett slumpmässigt urval. Inkomna svar räknas upp med
vikter som tar hänsyn till varierande urvalssannolikheter och svarsfrekvenser i olika strata.

15. Se t.ex. Doktorand vid Göteborgs universitet, Lunds universitet Doktorandbarometern, Stockholms universitet Doktorandpulsen, Uppsala
universitet Vad tycker du om dina doktorandstudier.
16. Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola, Örebro universitet, Stockholms universitet, Karolinska
institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola,
Karlstads universitet, Lunds universitet, Högskolan i Kalmar, Växjö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan i Stockholm,
Blekinge tekniska högskola, Mitthögskolan, Högskolan i Malmö.
17. Humaniora och religionsvetenskap, Rättsvetenskap och juridik, Samhällsvetenskap, Matematik, Naturvetenskap, Teknikvetenskap, Skogs- och
jordbruksvetenskap, Medicin, Odontologi, Farmaci, Veterinärmedicin, Övriga forskningsområden.
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Enkäten skickades ut vecka 3, år 2003. Därefter har tre
påminnelser skickats ut. Insamlingen avslutades vecka 12,
år 2003. Datainsamling, urval, utskick och påminnelser, har
skötts av Statistiska centralbyrån (SCB).

Svarsandel och bortfall
Svarsandelen var totalt 72 procent (7 074 svarande). Bland
kvinnor var den 78 procent och bland män 67 procent. Svarsandelen varierar mellan olika ämnesområden, högst ligger
Medicin med 82 procent och lägst ligger Rättsvetenskap och
juridik med 61 procent. Svarsandelen per lärosäte varierar
mellan 85 procent vid Malmö högskola och 60 procent vid
Högskolan i Jönköping. Genom att kalibrera mot kända
storlekar i de olika grupperna har hänsyn tagits till skillnader
i svarsbenägenhet. Även ålder, aktivitetsgrad och utländsk
bakgrund har använts för bortfallskalibrering.
Det partiella bortfallet varierade mellan olika frågor och
redovisningsgrupper. Det var inte så stort att det påverkar
tillförlitligheten. Av dem som besvarat enkäten var 95 procent
fortfarande registrerade på forskarutbildningen höstterminen
2002 medan 3 procent hade avlagt examen och 2 procent
hade upphåll eller avbrutit forskarutbildningen.

Öppna svar
Frågorna i enkäten har fasta svarsalternativ men sist i enkäten fanns också en möjlighet för doktoranderna att ange
några särskilt positiva eller negativa erfarenheter av forskarutbildningen. Det var även möjligt att via e-post skriva
direkt in till Doktorandspegelns e-postadress. Totalt 2 116
doktorander fyllde i det öppna svaret vilket motsvarar 30
procent av enkätsvaren. Tio doktorander valde att skriva
direkt till e-postadressen. I rapporten redovisas ett antal
klasser av synpunkter, dvs. sådana ståndpunkter som tagits
upp av en mängd doktorander.
Synpunkter har även inkommit på enkäten, allt från
mycket negativa till mycket positiva. Några störs av att det
inte finns något mittenalternativ på den valda svarsskalan.
Den formen är medvetet vald för att undvika möjligheten att
välja mittenalternativet i syfte att slippa ta ställning.

10 • Doktorandspegeln 2003

Statistiskt analysverktyg
Bearbetningen av enkäten har gjorts med hjälp av explorativ faktoranalys. Genom faktoranalysen har data bearbetats
så att grupper av frågor kunnat upptäckas som gemensamt
belyser en och samma bakomliggande faktor. Denna teknik
ger generellt sett ett säkrare dataunderlag än resultatet av
enskilda frågor. Tekniken är en modellkonstruktion som så
långt som möjligt försöker beskriva verkligheten. Det finns
naturligtvis flera möjliga tolkningar. Den mättekniska utprövningen av faktorerna presenteras kortfattat nedan. I en
interaktiv modellanpassning har renodlade och tolkningsbara
faktorer utmejslats som uppfyller vetenskapliga krav på endimensionalitet och reliabilitet. Resultatet blev sju faktorer,
fortsättningsvis kallade dimensioner, om doktorandernas
villkor och forskarutbildningens karaktär och innehåll.
Dimensionerna benämns Introduktion till forskarutbildningen, Professionsutveckling, Dialog med handledaren,
Handledning i funktion, Kurser, Refl ektion och värdering
samt Studiemiljö.
De tentativa dimensionerna utprovade i statistikprogrammet SPSS har testats för endimensionalitet med Streams/
Amos och i vissa fall vidareutvecklats i syfte att finna så
skarpa dimensioner som möjligt. Tonvikten har därvid legat
på enkelhet och tolkningsbarhet. Variabler som faller ut med
negativa laddningar har vänts så att höga värden genomgående står för positiva svar.
De mest renodlade dimensionerna, dvs. bäst modellanpassning, gäller för Professionsutveckling och Kurser. Det betyder att alla indikatorerna inom respektive dimension fångar
en enda bakomliggande dimension. Det finns flera dimensioner där vissa indikatorer fångar något mera än bara den
aktuella dimensionen. Enfaktormodellen som anpassats har
då korrelerade feltermer. De dimensioner som har acceptabel
modellanpassning med sådan modell är Dialog med handledaren, Handledning i funktion, Introduktion till forskarutbildningen och Studiemiljö.
När det gäller dimensionen Reflektion och värdering så
blev modellanpassningen för en enfaktormodell sämre än de
övriga skalorna nämnda ovan. Vi har dock valt att behålla
dimensionen definierad på samma sätt som i Studentspegeln.
Detta för att kunna göra jämförelser med vad studenterna i
grundutbildningen svarade. Reliabiliteten är god, 0,79, men
den bristfälliga modellanpassningen yttrar sig i svårigheten

att ge dimensionen en entydig tolkning då den inrymmer
både reflektion och värdering.
Slutligen när det gäller dimensionaliteten i fråga 42 ”Hur
uppfattar du andra doktorander, lärare, handledare och administrativ personal?” så har en fyrafaktorsmodell testats med
en dimension för varje kategori, vardera med tre indikatorer.
De fyra faktorerna har antagits korrelera med varandra. Modellen har acceptabel anpassning och skalorna hög reliabilitet
beräknad i SPSS som alfakoefficient.

Dimensionerna
De sju dimensioner som faktoranalysen givit summerar 31
av Doktorandspegelns frågor. Tyngdpunkten i presentationen ligger på dessa dimensioner. Frågorna inom respektive
dimension belyser gemensamt väsentliga faktorer inom
forskarutbildningen.
En tillfredsställande introduktion till forskarutbildningen
kan förbättra och underlätta doktorandernas anpassning till
studiesituationen. Det bidrar också till att skapa ett förtroendefullt förhållande mellan doktoranden och institutionen.
Frågor som belyser detta återfinns i dimensionen Introduktion
till forskarutbildningen.
Kunskaper i vetenskaplig metod och vetenskapliga teorier
är en del av kärnan i forskarutbildningen. Frågor om detta
finns i dimensionen Professionsutveckling. I denna dimension
ingår också ett av de mål som högskolelagen föreskriver för
forskarutbildningen, att självständigt kunna bedriva forskning. Insikter i forskningsetik uppfattas både inom och utom
forskarvärlden som en kvalitetsfråga och ingår i denna dimension.
En väl fungerande handledning är ett av de viktigaste
momenten i forskarutbildningen.18 Handledaren ska uppmuntra, stödja och bekräfta doktoranden, inte bara i själva
avhandlingsarbetet utan även i det akademiska livet. Många
handledare ser den stödjande funktionen som en ytterst viktig
handledaruppgift. Vägen genom forskarutbildningen är mödosam och alla doktorander behöver stöd och uppmuntran
under tiden.19 I grundutbildningen har studenten ett antal
olika lärare och handledare. Inom forskarutbildningen blir

det en begränsad grupp handledare och lärare. Utvecklingen
går dock inom vissa områden mot handledargrupper. Enligt
tidigare nämnda undersökningar utpekas samarbetet med
handledaren som den absolut viktigaste faktorn för en framgångsrik forskarutbildning. Faktoranalysen har gett två dimensioner som belyser handledningen som doktoranderna
uppfattar den, Dialog med handledaren och Handledning i
funktion.

Kursdelen i forskarutbildningen ska fungera som ett
stöd. Syftet med kurserna är dels att ge doktoranden
en god kompetens inom ämnet, dels att ge tillräckliga
kunskaper för att fullgöra arbetet med avhandlingen.
Dimensionen Kurser belyser något om hur kurserna
uppfattas fungera.
Personlig utveckling är också en del av målen som den
högre utbildningen syftar till. Att reflektera över egna
värderingar och att bredda sin allmänbildning kan bidra
till den personliga utvecklingen och därmed en del av
bildningen. Att förstå människor med annan kulturell
och etnisk bakgrund, att förstå teorier om sociala och
kulturella skillnader mellan könen och att engagera sig
i samhällsutvecklingen utvecklar individen som samhällsmedborgare. I de övergripande målen finns också
en förväntan om att utbildningen ska bidra till demokratins utveckling och skapa förståelse mellan olika
grupper. Delar av detta belyses i den dimension som
kallas Reflektion och värdering.
Studiemiljö och medinflytande är relevanta delar i
forskarutbildningen. Relationen mellan människor i en
gemensam miljö avgör hur kreativt arbetsklimatet upplevs. En kreativ miljö kan i sin tur verka befruktande och
stimulerande för doktorandens studier. Medinflytande
är en erkänd kvalitetsaspekt inom alla verksamhetsområden. I dimensionen Studiemiljö handlar frågorna om i
vilken utsträckning doktoranden upplever studiemiljön
som kreativ och känner sig accepterad i forskarkollektivet, om utbildningen är positiv och stimulerande och
hur medinflytandet fungerar.

18. Proposition 2000/01:3. Forskning och förnyelse.
19. Bergenheim, Å. Inspirationskälla, föredöme, tränare och kollega: forskarhandledarnas visioner och verklighet.
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Resultatredovisning
Resultatredovisningen av Doktorandspegeln har följande
uppläggning. Forskarutbildningen redovisas i tolv nationella
ämnesområden enligt SUN 2000 20 :
• Humaniora och religionsvetenskap
• Rättsvetenskap och juridik
• Samhällsvetenskap
• Matematik
• Naturvetenskap
• Teknikvetenskap
• Skogs- och jordbruksvetenskap
• Medicin
• Odontologi
• Farmaci
• Veterinärmedicin
• Övriga forskningsområden
Kategorin Övriga forskningsområden innehåller följande:
barn, hushålls- och kostvetenskap, hälso- och sjukvård i
samhället, kommunikation mellan människor, teknik och
social förändring, vatten i natur och samhälle, vårdvetenskap, etnicitet, genus, kulturarv och kulturproduktion, samt
idrott. Drygt hälften av doktoranderna inom denna kategori
återfinns inom vårdvetenskap.
Alla frågor och dimensioner redovisas med nationella
svarsresultat. Jämförande redovisning görs genomgående
med fördelning dels per nationellt ämnesområde, dels per
universitet/högskola med vissa undantag. I redovisningen
presenteras lärosätena i den ordning som SCB tillhandahållit
uppgifterna. De 17 universitet/högskolor som särredovisas är
Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola, Örebro universitet, Stockholms
universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Chalmers
tekniska högskola, Karlstads universitet, Lunds universitet,
Växjö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Malmö.
Doktorander från Blekinge tekniska högskola, Mitthögskolan, Högskolan i Jönköping samt Högskolan i Kalmar
ingår i redovisningen per nationellt ämnesområde men är
för få för att redovisas per högskola.

Inledningsvis ges en bild av doktoranderna utifrån de
frågor som belyser deras bakgrund, studieomfattning och
tidsanvändning. Därpå följer de sju olika dimensionerna.
Varje sådant avsnitt inleds med att de frågor som ingår i
dimensionen anges. Därefter kommenteras svaren. Sedan
följer jämförelser mellan olika utbildningsområden och olika högskolor i den aktuella dimensionen. I figurerna finns
medelvärdet angivet tillsammans med konfidensintervallet.
Konfidensintervallet anger med 95 procents säkerhet mellan
vilka värden det sanna medelvärdet ligger.
I den kommenterande texten noteras främst vilka
ämnesområden/lärosäten som ligger högst respektive lägst
i dimensionerna, även om andra ämnesområdens/lärosätens
konfidensintervall överlappas.
I slutet av varje avsnitt presenteras resultaten för de enskilda frågor som inte fångades upp i dimensionerna men
ändå berör områden som gränsar mot respektive dimensions innehåll.
Därefter redovisas doktorandernas uppfattning om sin utbildning, sin högskola, andra doktorander, lärare, handledare
och administrativ personal. Därnäst görs en redovisning av
de skillnader som noterats mellan kvinnors och mäns svar,
följt av en redovisning av de öppna svaren. En sammanfattning av dimensionerna för respektive utbildningsområde görs
i följande avsnitt. Avslutningsvis finns en sammanfattande
diskussion.
I den bilagda enkäten finns svarsfrekvenserna inlagda
för varje fråga och svarsalternativ. Den som vill komma
ännu närmare det sammanställda grundmaterialet finner
svarsfrekvenser för varje fråga uppdelat på forskningsområde, universitet/högskola, kön, ålder och aktivitetsgrad
på www.hsv.se/doktorandspegeln. Där finns också vissa
samtidiga jämförelser mellan olika lärosäten och ämnesområden.

20. Statistiska centralbyrån. SUN 2000. Svensk utbildningsnomenklatur Standard för klassificering av svensk utbildning.
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Presentation av doktoranderna
och deras forskarutbildning
■

Doktorandspegeln innehåller ett antal frågor om doktorandernas bakgrund, deras tidsanvändning och försörjning
samt motiv för forskarstudierna vars resultat presenteras i
detta avsnitt. I sammanhanget kan noteras att Doktorandspegeln inte omfattar förstaårsdoktorander. Av dem som
besvarat enkäten var 95 procent fortfarande registrerade på
forskarutbildningen höstterminen 2002 medan 3 procent
hade avlagt examen och 2 procent hade uppehåll eller avbrutit forskarutbildningen.

Det är något fler män bland doktoranderna, men andelen
män respektive kvinnor varierar mellan olika ämnesområden. Inom Matematik och Teknikvetenskap är ungefär
tre av fyra doktorander män, medan kvinnorna dominerar
inom Veterinärmedicin och kategorin Övriga forskningsområden.
Kvinnor

Män

Totalt
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik

Flest doktorander inom
Teknikvetenskap och Medicin
Målgruppen för enkätundersökningen består av 16 878
doktorander som var aktiva våren 2002. Teknikvetenskap
och Medicin är de två största områdena avseende antalet
doktorander, följt av Samhällsvetenskap, Naturvetenskap
och Humaniora och religionsvetenskap.
Matematik 2 %

Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap
Medicin
Odontologi
Farmaci
Veterinärmedicin
Övriga forskningsområden
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Figur 2. Fördelning av kvinnliga respektive manliga doktorander totalt och utifrån ämnesområde.

Samhällsvetenskap 17 %
Naturvetenskap 15 %
Rättsvetenskap
och juridik 1 %
Humaniora och
religionsvetenskap 12 %
Teknikvetenskap 24 %

Övriga
forskningsområden 2 %
Veterinärmedicin 1 %
Farmaci 1 %
Odontologi 1 %
Medicin 23 %

Andelen kvinnor bland nybörjarna i forskarutbildningen
var läsåret 2001/02 för första gången ungefär lika stor som
andelen män.21 Andelen kvinnor har ökat från 29 procent
läsåret 1981/82 till 34 procent läsåret 1991/92, för att läsåret 2001/02 uppgå till 49 procent.

Skogs- och
jordbruksvetenskap 2 %

Figur 1. Fördelning av undersökningens doktorander mellan olika ämnesområden.

21. Statistiska meddelanden UF 21 SM 0301, Forskarstuderanden och examina i forskarutbildningen läsåret 2001/02.
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Aktiva doktorander
Drygt hälften av doktoranderna uppger att de hade en aktivitetsgrad på över 80 procent under höstterminen 2002.
Övriga doktorander är i stort sett jämnt fördelade avseende
aktivitetsgrad. 22
0–9 % 10 %

10–40 % 13 %
41–60 % 10 %

61–80 % 15 %

81–100 % 52 %

Figur 3. Fördelning av aktivitetsgrad.

Resultatet från Doktorandspegeln visar en högre aktivitetsgrad bland de doktorander som relativt nyligen har börjat
sina studier. Oavsett när man blev antagen, så är aktivitetsgraden lägre bland äldre doktorander.
Det förekommer vissa skillnader i aktivitetsgrad mellan
olika ämnesområden. Inom Rättsvetenskap och juridik,
Naturvetenskap och Farmaci har drygt tre av fem doktorander en aktivitetsgrad på över 80 procent jämfört med
två av fem inom Odontologi och kategorin Övriga forskningsområden.
Aktivitetsgraden påverkar det antal timmar som läggs ned
på forskarstudierna. Bland de doktorander som har en aktivitetsgrad på över 80 procent kan nära nio av tio normalt ägna
sig åt sina forskarstudier minst 30 timmar per vecka, vilket
motsvarar en normal arbetsinsats på motsvarande deltid.

Undervisning, institutionsarbete
och arbetstid
Tre av fem doktorander undervisade och två av fem utförde
annat institutionsarbete under höstterminen 2002. Det kan
noteras att bland de doktorander som undervisat uppger
drygt tre av fem att de saknar pedagogisk utbildning för
forskarstuderande/lärare. De flesta doktorander som undervisat respektive utfört annat institutionsarbete, ägnade
högst 20 procent av heltid åt detta.

Det varierar mellan ämnesområdena i vilken utsträckning
man undervisat eller utfört annat institutionsarbete. Inom
ämnesområdet Matematik undervisade så gott som alla doktorander. Inom de stora ämnesområdena Samhällsvetenskap,
Naturvetenskap och Teknikvetenskap var det också vanligt
att doktoranderna undervisade (drygt 60 procent), om än
inte i lika hög utsträckning som i Matematik. Andelen inom
Medicin var något färre, drygt hälften.
Doktoranderna inom Farmaci var de som i störst utsträckning ägnat sig åt annat institutionsarbete, två doktorander av
tre. Inom Samhällsvetenskap och Naturvetenskap var motsvarande andel två av fem och inom Medicin en av tre.
Inom Humaniora och religionsvetenskap var det ovanligare att doktorander undervisat eller utfört annat institutionsarbete – tre av fem har inte undervisat och tre av fyra
har inte utfört annat institutionsarbete.
Fyra av fem doktorander uppger att de arbetat (inklusive
forskarstudier) minst 40 timmar per vecka, men så många
som drygt en av tre uppger att de hade en arbetsvecka på 50
timmar eller mer.
minst 60 timmar 11 %

50–59 timmar 23 %

0–9 timmar 4 %
10–19 timmar 2 %
20–29 timmar 3 %
30–39 timmar 13%

40–49 timmar 43 %

Figur 4. Arbetstid per vecka.

Var utförs arbetet?
En av tio doktorander saknar tillgång till arbetsplats på
institutionen (inklusive dator-, utskrifts- och kopieringsresurser). Bland dem med en hög aktivitetsgrad (över 80 procent) saknar en av tjugo doktorander tillgång till en sådan
arbetsplats. Avsaknaden är störst inom Humaniora och religionsvetenskap. Här saknar tre av tio doktorander tillgång
till arbetsplats på institutionen, en av fem bland dem med
en hög aktivitetsgrad.

22. En aktivitetsgrad på 100 procent betyder att doktoranden tidsmässigt ägnar sig åt sina forskarstudier motsvarande heltid.
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Annan plats 14 %

Motiv för forskarutbildning
Det vanligaste motivet för forskarutbildning är ”Eget ämnesintresse”. Nära tre av fem doktorander anger detta som
huvudsakligt motiv.

Vid annat lärosäte 8 %

Vid universitet/högskola där
man är antagen 78 %

Annat 7 %
Annan yrkeskarriär 10 %
Figur 6. Plats för forskarutbildning.

Forskarkarriär utanför
högskolan 11%

Lärar-/forskarkarriär
inom högskolan 15%
Eget ämnesintresse 56 %

Figur 5. Motiv för forskarutbildning.

Doktoranderna inom Humaniora och religionsvetenskap samt
Matematik är de som oftast uppger ”Eget ämnesintresse”
som huvudsakligt motiv – 69 respektive 66 procent.
”Lärar-/forskarkarriär” är det näst vanligaste motivet.
Vanligast är det bland doktoranderna inom Odontologi respektive kategorin Övriga forskningsområden där 31 procent
uppger detta.
”Forskarkarriär utanför högskolan” är ett ovanligare motiv, dock inte inom Farmaci där drygt var tredje doktorand
uppger detta som huvudsakligt motiv.
Motivet ”Annan yrkeskarriär” förekommer oftast bland
doktoranderna inom ämnesområden Farmaci och Medicin,
16 procent vardera.

Sammanläggningsavhandling
på engelska dominerar
Sammanläggningsavhandling är den vanligaste avhandlingsformen, två av tre tänker lägga fram en sådan. Det varierar
dock kraftigt mellan olika ämnesområden. Inom Veterinärmedicin planerar samtliga 64 av de doktorander som ingår i
undersökningen att lägga fram en sammanläggningsavhandling. Även inom Naturvetenskap, Medicin, Odontologi och
Farmaci är sammanläggningsavhandling vanligast.
Inom Rättsvetenskap och juridik respektive Humaniora
och religionsvetenskap dominerar monografin som avhandlingsform, liksom inom Samhällsvetenskap, om än inte i
samma utsträckning.
Monografi

Sammanläggningsavhandling

Totalt
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap

Var bedrivs forskarutbildningen?
Nära åtta av tio forskarstuderande bedriver huvudparten av
forskarutbildningen vid det universitet eller den högskola
där hon eller han har blivit antagen. Åtta procent anger att
de främst studerar vid annat lärosäte, medan något fler, 14
procent, främst bedriver sina forskarstudier på någon annan plats än vid dessa två alternativ. Vid Kungl. Tekniska
högskolan uppger så många som 20 procent att de huvudsakligen studerar vid annan plats.
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Figur 7. Monografi eller sammanläggningsavhandling. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde.

Engelska är det dominerande språket i de avhandlingar
som skrivs, 78 procent av doktoranderna skriver enbart på
engelska och ytterligare 4 procent skriver både på engelska
och på svenska. 17 procent av doktoranderna skriver enbart
på svenska. Svenska är vanligast inom Rättsvetenskap och
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juridik, Humaniora och religionsvetenskap samt Samhällsvetenskap. Inom Humaniora och religionsvetenskap, som
rymmer språkämnena, är det relativt många som skriver
sin avhandling på ett annat språk än engelska eller svenska,
vilket annars är ovanligt.
Inom de olika ämnesområdena finns det naturligtvis en
variation i avhandlingsspråk mellan de enskilda ämnena. Ett
exempel på detta är ämnesområdet Samhällsvetenskap som
innefattar psykologi, ett ämne där doktoranderna nästan
uteslutande skriver på engelska.

Genom förslag från
institutionen/handledare

Huvudsakligen själv
Totalt
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap
Medicin
Odontologi
Farmaci
Veterinärmedicin

Svenska
Både och

Engelska
Annat

Övriga forskningsområden
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Figur 9. Hur avhandlingsämne valdes. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde.

Rättsvetenskap och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap

Avhandlingsarbetet sker
oftast individuellt
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Figur 8. Språk i avhandlingen. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde.

Det vanligaste sättet att arbeta med sin avhandling är individuellt, drygt fyra av fem doktorander gör det. Allra vanligast
är det inom Humaniora och religionsvetenskap samt Rättsvetenskap och juridik. En begränsad andel av doktoranderna
arbetar med sin avhandling i en forskningsgrupp, företrädesvis inom Farmaci, Medicin samt Naturvetenskap.
Huvudsakligen i
en forskningsgrupp

Huvudsakligen individuellt
Totalt

Att välja eller inte välja
avhandlingsämne
Bland dem som valt avhandlingsämne (98 procent), har
ungefär hälften huvudsakligen valt ämne själv och hälften valt genom förslag från institutionen eller handledaren.
Inom Humaniora och religionsvetenskap, Rättsvetenskap
och juridik, Samhällsvetenskap och kategorin Övriga forskningsområden har doktoranderna i högre grad valt avhandlingsämne själv.

Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap
Medicin
Odontologi
Farmaci
Veterinärmedicin
Övriga forskningsområden
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Figur 10. Arbetar doktoranden huvudsakligen individuellt eller i en forskningsgrupp?
Fördelning totalt och utifrån ämnesområde.
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Har redan avlagt licentiatexamen
Ja, kommer att avlägga licentiatexamen
Vet ej
Nej, kommer inte att avlägga licentiatexamen

Det är generellt vanligare att de som arbetar individuellt
själva valt sitt avhandlingsämne, drygt hälften mot en av
fyra bland dem som arbetar i en forskargrupp.
De som själva valt sitt avhandlingsämne uppger i högre
grad att de upplever forskarutbildningen stimulerande samt
att de definitivt skulle välja att påbörja forskarutbildning
om valet skulle ske nu. Detta gäller särskilt de som arbetar
i en forskargrupp.

Totalt
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap
Medicin
Odontologi

Licentiatexamen på frammarsch

Farmaci

Antalet avlagda licentiatexamina har ökat kraftigt under
senare år – från 550 läsåret 1992/93 till 1 060 läsåret
2001/02 – vilket också har sin motsvarighet i antalet avlagda doktorsexamina.23 Resultaten visar att nära 18 procent
av doktoranderna har avlagt licentiatexamen och ytterligare
19 procent avser att göra detta. Inom Matematik och Teknikvetenskap är det relativt fler som har avlagt eller avser
att avlägga licentiatexamen, medan många inom framförallt
Rättsvetenskap och juridik samt Veterinärmedicin inte avser
att avlägga licentiatexamen.
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Figur 11. Licentiatexamen eller inte. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde.

Doktorandanställda nöjda
med sin försörjningsform
Doktorandanställning är den huvudsakliga försörjningsformen för drygt hälften av de doktorander som ingår i undersökningen. Minst vanligt är det att doktoranden försörjer
sig med hjälp av studiemedel (0,5 procent). Det bör också
understrykas att studiemedel inte heller är avsett att finansiera doktorandstudier.
Utbildningsbidrag
Adjunktstjänst
Anställning utanför högskolan (med tid för egen forskning)
Studiemedel CSN
Finansieringsformer utöver de för ämnesområdet redovisade

Doktorandanställning
Stipendium
Anställning utanför högskolan (utan tid för egen forskning)
Assistenttjänst
Annan finansiering
Totalt
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap
Medicin
Odontologi
Farmaci
Veterinärmedicin
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Figur 12. Försörjningsform under höstterminen 2002. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde. (För respektive ämnesområde redovisas endast de fyra
vanligaste försörjningsformerna, samt andelen med finansieringsformer utöver dessa fyra.)
23. Antalet doktorsexamina ökade från 1 220 läsåret 1992/93 till 2 470 läsåret 2001/02. Se Statistiska meddelanden UF 21 SM 0301,
Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen läsåret 2001/02.
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Matematik och Farmaci har största andelen doktorander

ning etc.).24 Bland doktoranderna uppgav 59 procent att de

med doktorandanställning medan Medicin och Odonto-

var missnöjda/mycket missnöjda med lönenivån, vilket var
ungefär samma andel som bland övriga lärare och forskare
(55 procent). En av tre doktorander var missnöjd/mycket
missnöjd med sin anställningstrygghet respektive anställningsform, vilket var något mer än bland övriga lärare och
forskare, bland vilka ungefär en av fem var missnöjd med
dessa förhållanden.

logi har den lägsta. Inom Medicin är det relativt vanligt att
doktoranden har anställning utanför högskolan, 32 procent
har det, med eller utan tid för egen forskning. En möjlig
förklaring är att läkare ofta bedriver forskarutbildning vid
sidan av sitt ordinarie arbete.
De med doktorandanställning eller anställning utanför
högskolan med tid för egen forskning är de som i högst grad
är nöjda med sin försörjningsform. Mest missnöjda är de få
doktoranderna med studiemedel, samt de med utbildningsbidrag. Tre av fem med stipendium som huvudsaklig försörjningsform är nöjda, trots att detta ofta medför ett bristande
socialt skyddsnät. Stipendier ger inte några sociala förmåner
och är inte heller sjukpenninggrundande. Alla försäkringar
måste ordnas på egen hand.
Totalt
Doktorandanställning

Studier vid annat lärosäte
Bland de doktorander som befinner sig i slutet av sin utbildning har en av tre tillfälligt studerat vid annat lärosäte i
Sverige eller utomlands, inom ramen för sin forskarutbildning. Detta är också relativt vanligt bland dem som endast
genomfört 20 procent av sin forskarutbildning.
Bland de doktorander som genomfört mer än 60 procent
av forskarutbildningen är det vanligare att tillfälligt ha studerat utomlands än vid annat svenskt lärosäte.
Procent

Utbildningsbidrag

100

Stipendium

80

Adjunktstjänst
Anställning utanför högskolan
(med tid för egen forskning)

60

Anställning utanför högskolan
(utan tid för egen forskning)

40
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20
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0
Totalt

–20 %

20–40 %

41–60 %

61–80 %
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Figur 13. Andel doktorander som svarat ”Ja” på frågan ”Var du nöjd med din
försörjningsform ht 2002?”. Fördelning totalt och utifrån försörjningsform.

Aktivitetsgraden har ingen nämnvärd inverkan på tillfredsställelsen med försörjningsform. Visserligen är det fler bland
dem med en aktivitetsgrad över 60 procent som är nöjda,
men detta är huvudsakligen ett resultat av att många (två av
tre) med denna aktivitetsgrad har doktorandanställning.
I Lärarundersökningen ställdes närliggande frågor om hur
nöjd man var med lönenivå, respektive anställningstrygghet
och anställningsform (tillsvidareförordnad/tillfällig anställ-

Studerat vid annat lärosäte i Sverige och utomlands
Studerat vid annat lärosäte utomlands
Studerat vid annat lärosäte i Sverige
Har inte studerat vid annat lärosäte
Figur 14. Andel doktorander som inom ramen för sin forskarutbildning tillfälligt har studerat
vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Fördelning totalt och utifrån andel genomförd
forskarutbildning.

Stor åldersspridning
bland doktoranderna
Medianåldern bland de doktorander som ingår i undersökningen är 33 år, men av figur 15 framgår att åldersspridningen är tämligen stor.

24. Högskoleverket. Lärarundersökningen 2003. Rapporten baseras på en enkätundersökning riktad till lärare och forskare inom den svenska
högskolan. Viss information som rör doktorander presenteras enbart här.
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Inom Matematik, Naturvetenskap, Teknikvetenskap och

Andelen varierar något mellan olika ämnesområden. Det

Farmaci finns det förhållandevis många yngre doktorander
(–34 år), medan det inom Odontologi och kategorin Övriga forskningsområden finns förhållandevis många äldre
(40 år–) . Även inom Humaniora och religionsvetenskap,
Samhällsvetenskap samt Medicin finns många doktorander
som är 40 år och äldre.

är främst inom kategorin Övriga forskningsområden och
Samhällsvetenskap som doktorandernas föräldrar saknar
en längre högskoleutbildning, medan det är allra vanligast
inom Veterinärmedicin och Farmaci att doktoranden kommer från ett hem med högutbildade föräldrar.

–29 år
35–39 år

30–34 år
40–49 år

Har någon av föräldrarna en examen från universitet eller
högskola eller högskoleutbildning om minst 120 poäng?
En av föräldrarna/Vet ej
Nej
Båda föräldrarna

50 år–

Totalt

Totalt

Humaniora och religionsvetenskap

Humaniora och religionsvetenskap

Rättsvetenskap och juridik

Rättsvetenskap och juridik

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap

Matematik

Matematik

Naturvetenskap

Naturvetenskap

Teknikvetenskap

Teknikvetenskap

Skogs- och jordbruksvetenskap

Skogs- och jordbruksvetenskap

Medicin

Medicin

Odontologi

Odontologi

Farmaci

Farmaci

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin

Övriga forskningsområden

Övriga forskningsområden
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Figur 15. Åldersfördelning bland undersökningens doktorander. Fördelning totalt och utifrån
ämnesområde.

Jämför man kvinnor och män finner man att medianåldern är
något högre bland kvinnor (34 år) än bland män (32 år).
Nära 70 procent av doktoranderna är gifta eller sammanboende, vilket är något vanligare bland kvinnliga doktorander
(71 procent) än bland manliga (68 procent).
Drygt 38 procent av doktoranderna har hemmavarande
barn under 18 år, vilket även det är något vanligare bland
kvinnliga doktorander (41 procent) än bland manliga (36
procent).

Föräldrarnas utbildningsbakgrund
Den sociala snedrekryteringen är högre till forskarutbildningen än till grundutbildningen. Hälften av alla doktorander har
föräldrar utan en högskoleexamen/utbildning om minst 120
poäng.25 Samma förhållande råder för doktorandnybörjare
under 35 år. Motsvarande andel bland nybörjare under 35
år inom grundutbildningen var 74 procent 2000/01.26
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Figur 16. Föräldrarnas utbildningsbakgrund. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde.

Skuggdoktorander
En så kallad skuggdoktorand börjar på forskarutbildningen
utan att vara formellt antagen. Detta är varken tillåtet eller önskvärt. Motiven uppges vara bl.a. att förlänga studietiden och därmed ge mer tid till avhandlingsarbetet. Det
uppges också kunna fungera som en prövoperiod. Begreppet
skuggdoktorand har uppstått efter 1998 års reform av forskarutbildningen. Reformen innebar bl.a. att doktorandens
finansiering ska vara ordnad vid antagningen. En doktorand
som inte är antagen binder inte institutionen vid något försörjningsansvar. En skuggdoktorand omfattas inte heller av
de regelverk som reglerar rättigheter och skyldigheter.
Termen skuggdoktorand är inte ett etablerat begrepp och
heller inte bekant inom alla ämnesområden. En av enkätens frågor löd därför ”Påbörjade du din forskarutbildning
innan du formellt blev antagen”? Majoriteten av doktoranderna svarade ”nej” på denna fråga. Variationerna mellan de

25. Andelen som svarat ”vet ej” är 1 procent och har i figuren lagt samman med svarsalternativet ”en av föräldrarna”.
26. Statistiska meddelanden UF 20 SM 0202. Social bakgrund bland högskolenybörjare 2001/02 och doktorandnybörjare 2000/01.
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olika ämnesområdena är dock stora. I gruppen som svarat

Det dominerande avhandlingsspråket är engelska. Endast

”ja” kan också finnas doktorander som fått tillgodoräkna
kurser från grundutbildningen och därför svarat ”ja” på frågan. Ojämförligt störst är andelen inom Medicin respektive Odontologi. 79 procent av doktoranderna inom Medicin
har svarat att de börjat före antagning och 72 procent inom
Odontologi. Resultaten indikerar en omfattande förekomst
av skuggdoktorander.

17 procent av doktoranderna skriver sin avhandling enbart
på svenska. Detta torde hänga samman med att allt fler avhandlingar skrivs som sammanläggningsavhandlingar. Dessa
innehåller vanligtvis artiklar publicerade i internationella
tidskrifter.
Det förefaller vara en framgångsfaktor att själv välja sitt
avhandlingsämne liksom att finansieras genom doktorandanställning. Doktoranderna inom Humaniora och religionsvetenskap skiljer sig från de andra. Här är det de som valt
avhandlingsämne efter förslag från institutionen som finner
forskarutbildningen mest stimulerande.
Den förmodat stora andelen skuggdoktorander inom
vissa ämnesområden motverkar kraftigt intentionerna med
forskarutbildningsreformen 1998. Studietiden förlängs och
doktorandernas sociala trygghet försämras.

Nej
Ja, 7–12 mån. innan

Ja, 1–6 mån. innan
Ja, mer än 1 år innan

Totalt
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap
Medicin
Odontologi

DISKUSSIONSFRÅGOR

Farmaci
Veterinärmedicin

•

Hur kan man lätta på arbetsbördan för
doktoranderna?

•

Hur kommer man tillrätta med fenomenet
skuggdoktorander?

•

Är andelen doktorander inom olika ämnesområden
lämpligt avvägd?
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Figur 17. Påbörjad forskarutbildning innan formell antagning. Fördelning totalt och utifrån
ämnesområde.

Reflektioner
Många doktorander förefaller att ha en tung arbetssituation. En tredjedel uppger en arbetsvecka på 50 timmar eller mer.
Forskarutbildningstiden rymmer också undervisning och
annat institutionsarbete som kan ge värdefull erfarenhet.
Undervisningserfarenheten skulle kunna stärkas om doktoranderna i större utsträckning deltog i pedagogisk utbildning
för forskarstuderande/lärare.
Merparten av doktoranderna inom Humaniora och religionsvetenskap har dock inte fått några erfarenheter av undervisning eller annat institutionsarbete. Det är också många
av dessa doktorander som inte har tillgång till arbetsplats på
institutionen. Svaren från doktoranderna inom Humaniora
och religionsvetenskap tyder på ett visst utanförskap.
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Introduktion till
forskarutbildningen

■

Mycket liten grad/inte alls
Hög grad

En tillfredsställande och bra introduktion till forskarutbildningen kan ge många fördelar dels ur ett arbetsmässigt, dels ur ett socialt perspektiv. En bra introduktion kan
innebära att doktoranden snabbare kommer in i verksamheten och kan komma igång med sina studier och uppgifter.

Institutionens introduktion för
nyantagna till forskarutbildningen
var tillfredsställande
Du fick god inblick i dina
rättigheter och skyldigheter
som forskarstuderande

Att veta att doktoranderna gör rätt saker vid rätt tillfälle
bidrar till att skapa en tryggare tillvaro och gör att de undviker potentiella problem. Att bli introducerad socialt gör
att doktoranden känner sig välkommen och lättare finner
sig tillrätta i miljön.
Introduktionen är betydelsefull även för institutionen. En
doktorand som känner sig välkommen och som vet vad som
gäller på institutionen är en tillgång och utgör en bekräftelse
på en lyckad rekrytering.
De frågor som ingår i dimensionen (frågorna 5d, 5e, 5f,
5c) handlar om i vilken utsträckning det stämmer att doktoranden fick upplysning om och introduktion till forskarutbildningen.
50
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Liten grad
Mycket hög grad

Antagningskraven till
forskarutbildningen var tydliga
Förhandsinformationen om
forskarutbildningen var
tillfredsställande
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Figur 18. Frågor i dimensionen Introduktion till forskarutbildningen. Den fråga som har högst
laddning (störst betydelse) redovisas högst upp i figuren, sedan redovisas de andra i fallande
ordning.
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Figur 19. Introduktion till forskarutbildningen per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall.
Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,0 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad,
4 = mycket hög grad). Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 2,2 och det lägsta värdet svarar mot 1,8.
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Figur 20. Introduktion till forskarutbildningen per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall.
Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,0 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad,
4 = mycket hög grad). Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 2,2 och det lägsta värdet svarar mot 1,9.

Resultaten visar att drygt tre fjärdedelar av alla doktorander inte var nöjda med institutionernas introduktion för
nyantagna, upplysning om vilka rättigheter och skyldigheter doktoranderna har samt förhandsinformationen om
forskarutbildningen. Hälften av doktoranderna tyckte att
antagningskraven var otydliga.
Introduktion till forskarutbildningen fungerar inte tillfredsställande inom något ämnesområde. Doktorandernas svar
tenderar att hålla sig kring svarsalternativet ”liten grad” för
alla frågor i dimensionen. Inom ämnesområdena Humaniora och religion samt Rättsvetenskap och juridik är det
viss skillnad mellan vad män och kvinnor svarat. Männen
är mer nöjda än kvinnorna. Doktoranderna inom ämnesområdet Odontologi är de som är mest missnöjda med introduktionen.
Även lärosätena ligger alla samlade runt svarsalternativet
”liten grad”. Doktoranderna vid Chalmers tekniska högskola
och Sveriges lantbruksuniversitet ger en något positivare bild
av dimensionen än doktoranderna vid andra lärosäten. Dok-
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toranderna vid Mälardalens högskola är minst nöjda med
Introduktion till forskarutbildningen.

Angränsande frågor
Det finns två frågor i enkäten som inte ingår i dimensionen
men som ändå är intressanta i sammanhanget. Frågorna gäller om doktoranden under grundutbildningen fick stöd och
stimulans från sina lärare (fråga 5 a) eller av andra (fråga
5 b) att gå vidare till forskarutbildningen. De ”andra” kan
vara exempelvis studievägledare, studierektorer, doktorander eller studiekamrater.
Stöd att studera vidare
Av doktoranderna i undersökningen svarar 40 procent att
lärare i grundutbildningen gett dem stöd och stimulans
”i hög” eller ”mycket hög grad” att studera vidare. Det är
dock ganska stora skillnader mellan vad doktoranderna på
de olika ämnesområdena svarar. Endast 28 procent av dok-

toranderna i Odontologi uppmuntrades av sina lärare att gå

i högre grad utlysas offentligt. Det är också viktigt att själva

vidare. Motsvarande andel inom Humaniora och religionsvetenskap är 61 procent.
När det gäller stöd och stimulans av andra än lärare att
studera vidare, svarar 21 procent av doktoranderna att de fått
det i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”.

antagningsförfarandet och antagningskriterierna är trans-

Reflektioner
Det finns väsentliga förbättringsmöjligheter för universiteten
och högskolorna när det gäller de områden som omfattas av
dimensionen Introduktion till forskarutbildningen. Det gäller
både information till potentiella doktorander och introduktion av nyantagna doktorander. Universitet och högskolor
har enligt Högskoleförordningens åttonde kapitel skyldighet
att hålla antagningsordningen tillgänglig. Med antagningsordning menas de regler som universitetet tillämpar i fråga
om ansökning, behörighet och urval samt om hur beslut om
antagning fattats. Att informationen finns räcker emellertid
inte. Det måste också ske ett aktivt arbete med att nå ut med
informationen och med att presentera den på ett tydligt sätt.
Högskoleverket publicerar visserligen en Doktorandhandbok
på nätet men det är inte tillräckligt. 27
Högskoleförordningens nionde kapitel omfattar allmänna tillträdesregler till forskarutbildningen. Därutöver är det
upp till varje fakultet/institution eller motsvarande att besluta om eventuell särskild behörighet. Det är också upp till
dessa att besluta om de närmare urvalsgrunderna samt om
hur informationen om forskarutbildningen ska spridas. Även
om man antar att denna slags information finns tillgänglig
så är det många av doktoranderna som anser att den inte
är tydlig. En sådan otydlighet kan ge upphov till osäkerhet hos doktoranden. Många doktorander tvivlar ibland på
den egna förmågan. Otydliga antagningskrav kan förstärka
sådana känslor.
En öppen, tydlig och strukturerad rekryteringsprocess
är fördelaktig både för potentiella doktorander och för
institutioner/fakulteter. Öppenhet och information utåt
skulle ge alla behöriga en ökad möjlighet att söka sig till
forskarutbildningen samtidigt som rekryteringen kanske
breddas. För att nå dit kan doktorandtjänster och liknande

parenta. Behovet av en tydlig rekryteringsprocess är också
angeläget vid internationell rekrytering av doktorander. Student- och doktorandorganisationerna har länge framhållit
vikten av tillfredsställande introduktion och en mer öppen
rekryteringsprocess.
Den massiva kritiken av institutionernas Introduktion till
forskarutbildningen bör uppmärksammas och tas på allvar.
Med hänsyn bl.a. till den tidspress doktoranderna upplever är
det extra viktigt att snabbt komma in i forskarutbildningen.
Detta kunde underlättas om doktoranderna fick en bättre
start på sin utbildning.
Doktorandernas svar på frågan om introduktionen till
forskarutbildningen varit tillfredsställande visar på ett behov av att få en inblick i den forskarstuderandes vardag. Den
övergripande information som ges i Doktorandhandboken
kan behöva kompletteras med specifik information för det
aktuella ämnesområdet/den aktuella högskolan.

DISKUSSIONSFRÅGOR
•

Hur kan en aktiv förhandsinformation utformas för
att underlätta forskarstudierna?

•

Hur kan utlysning och antagning i konkurrens
organiseras för att göra forskarutbildningen mer
öppen och tillgänglig?

•

Hur kan introduktionen bidra till att förbättra
arbetsmiljön, den studiesociala miljön och/eller
genomströmningen?

•

Hur kan introduktionen för utländska doktorander
underlättas?

27. Högskoleverket, www.hsv.se/Doktorandhandboken
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■

Professionsutveckling

Denna dimension uttrycker det professionella innehållet i forskaryrket. Kunskaper i vetenskapliga metoder och
vetenskapliga teorier är en del av kärnan i forskarutbildningen och en förutsättning för att självständigt kunna
bedriva forskning. Det senare utgör ett specifi kt mål som
högskolelagen föreskriver för forskarutbildningen. Insikter
i forskningsetik uppfattas vara viktiga såväl inom som utom
forskningsvärlden.
De frågor som ingår i dimensionen (35f, 35g, 35h, 35j)
handlar om i vilken utsträckning forskarstudierna inneburit
att doktoranderna förvärvat kunskaper i vetenskapliga metoder och teorier, förmåga att självständigt bedriva forskning
samt fördjupat sina insikter i forskningsetik.
Mycket liten grad/inte alls
Hög grad

I vilken utsträckning har dina
forskarstudier inneburit att du:

Förvärvat kunskaper i
vetenskapliga teorier

Förvärvat förmåga att
självständigt bedriva forskning

Fördjupat dina insikter
i forskningsetik
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Figur 21. Frågor i dimensionen Professionsutveckling . Den fråga som har högst laddning
(störst betydelse) redovisas högst upp i figuren, sedan redovisas de andra i fallande ordning.

Undersökningen visar att de flesta, nära 86 procent, av doktoranderna anser att de i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”
förvärvat kunskaper i vetenskaplig metod och lika många
anser att de förvärvat förmåga att självständigt bedriva forskning. Något färre, 80 procent, anser att de i motsvarande
grad förvärvat kunskaper i vetenskapliga teorier. Däremot
är det mindre än hälften av doktoranderna, 48 procent, som
anser att de i ”hög grad” eller ”mycket hög grad” fördjupat
sina insikter i forskningsetik.
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3,6
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Kunskaper i vetenskaplig metod
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Kunskaper i vetenskapliga teorier
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2,4
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21–40 procent

41–60 procent

61–80 procent

80 procent
eller mer

Figur 22. Grad av professionsutveckling i förhållande till andelen genomförd forskarutbildning.
Diagrammet är baserat på doktorander som startat sin forskarutbildning under 1990 eller senare.

Liten grad
Mycket hög grad

Förvärvat kunskaper i
vetenskapliga metoder

0

Grad av professionsutveckling
(1=mycket liten grad/inte alls 2=liten grad 3=hög grad 4=mycket hög grad)

Doktoranderna uppvisar olika svarsmönster beroende på
var i utbildningen de befinner sig. Att forskarutbildningen
bidrar till att självständigt kunna bedriva forskning uppges av fler doktorander ju senare i forskarutbildningen de
är. Detsamma gäller för kunskaperna i vetenskaplig metod
och teori om än inte i samma utsträckning. Det finns doktorander även i slutet av forskarutbildningen som uppger att
de i ringa utsträckning förvärvat kunskaper i vetenskapliga
metoder och teorier.
Professionsutveckling uppfattas fungera tillfredsställande
av en majoritet av doktoranderna inom alla ämnesområden.
Doktoranderna inom Matematik är dock inte lika tillfreds
som de andra. Det är bara när det gäller frågan om i vilken
utsträckning studierna inneburit att doktoranden förvärvat
kunskaper i vetenskapliga teorier som matematikdoktoranderna svarar lika som de andra. För de övriga tre frågorna
(om kunskaper i vetenskaplig metod, att självständigt kunna bedriva forskning samt om man fördjupat sina insikter i
forskningsetik) uppger matematikdoktoranderna att de gjort
det i mycket lägre utsträckning. Störst är skillnaden i frågan
om forskarstudierna inneburit fördjupning av kunskaper i
forskningsetik. Här har 42 procent av matematikdoktoranderna svarat ”i mycket liten grad/inte alls” jämfört med 14
procent för samtliga doktorander.
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Figur 23. Professionsutveckling per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall.
Medelvärdet i dimensionen svarar mot 3,0 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad,
3 = hög grad, 4 = mycket hög grad). Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 3,1 och det lägsta värdet svarar mot 2,6.

Även för de enskilda lärosätena är omdömet om Professionsutveckling positiv. Mest positiva är doktoranderna vid
Handelshögskolan i Stockholm och Malmö högskola medan
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doktoranderna vid Mälardalens högskola visserligen är positiva, men inte i lika hög grad som de andra.
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Figur 24. Professionsutveckling per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall.
Medelvärdet i dimensionen svarar mot 3,0 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad,
3 = hög grad, 4 = mycket hög grad). Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 3,0 och det lägsta värdet svarar mot 2,8.
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Angränsande frågor
Att uttrycka sig väl i tal och skrift
Det är inte bara kunskaper av ovanstående slag som är viktiga för doktorandernas studier och kommande yrkesliv.
Att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift är betydelsefullt. I undersökningen tillfrågades doktoranderna om i
vilken grad forskarstudierna bidragit till att deras förmåga
att skriva klart och begripligt ökat (fråga 35 k) samt om deras förmåga att muntligt presentera sitt material klart och
begripligt ökat (fråga 35 l).
En fjärdedel av doktoranderna uppger att forskarstudierna
i ringa omfattning inneburit att de ökat sitt kunnande när det
gäller att uttrycka sig väl i tal och skrift. Undersökningens
resultat visar ingen stor skillnad mellan olika ämnesområden.
Däremot är det stor skillnad mellan hur kvinnor och män
inom ämnesområdet Matematik svarat. Männen i denna
grupp har i mindre omfattning ökat sitt kunnande att i tal
och skrift uttrycka sig begripligt, men också jämförelsevis
väsentligen lägre än männen överhuvudtaget.
Det är inte några stora skillnader mellan lärosätena i
dessa frågor.
Hur gör de andra?
Frågor ställdes också om doktoranderna fått en ökad kunskap om hur forskning bedrivs inom andra områden än det
egna utbildningsområdet (fråga 35 i).
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Att som forskare ha viss kännedom om hur man forskar
inom andra ämnesområden kan vara en fördel. Tvärvetenskap har under de senaste decennierna vunnit terräng och
förekomsten av både utbildning och forskning av tvärvetenskaplig karaktär har ökat. Hälften av doktoranderna svarade
att forskarutbildningen inneburit att de förvärvat kunskap
i metoder och teorier inom andra områden i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”. Matematikerna var de som tyckte att
de fått minst av sådan kunskap, 67 procent svarade i ”liten
grad” eller ”mycket liten grad/inte alls”.
Att presentera och debattera sin forskning
Att presentera och få synpunkter på sin forskning i olika
sammanhang är viktigt. Att bli bekräftad och synliggjord
är positivt för den personliga utvecklingen. Att dessutom
få stöd i form av t.ex. kritisk granskning och möjlighet att
diskutera sin forskning är angeläget för utvecklingen som
forskare och för kvaliteten på avhandlingen. I frågorna 33 a–f
tillfrågades doktoranderna om de deltagit i olika aktiviteter
som nationella och internationella konferenser vilka haft relevans för deras forskning, om de presenterat sin forskning
i något populärvetenskapligt sammanhang, om de presenterat sin forskning i publikationer eller på konferenser, lagt
fram delar av avhandlingen på seminarier eller ingått i en
doktorandgrupp.
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Figur 25. Aktivitetsindex per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall.
De sex frågorna (33 a–f) kunde besvaras med antingen ja eller nej. Medelvärdet anger genomsnittligt antal ja-svar av sex möjliga,
där indexmedelvärdet svarar mot 3,1 på den fasta skalan. Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 3,7 och det lägsta värdet svarar mot 2,3.
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140

Bland de doktorander som hunnit en bit in i forskarstudierna, dvs. genomfört mer än 20 procent av sin forskarutbildning, uppger 48 procent att de under 2002 deltagit i någon
eller några nationella konferenser (med relevans för den egna
forskarutbildningen). Ännu fler, 56 procent, har deltagit i
någon eller några internationella konferenser.
Nära sju av tio doktorander uppger att de presenterat sin
forskning i publikationer eller konferenser respektive seminarium på den egna institutionen under 2002. En av tre
har presenterat sin forskning i något populärvetenskapligt
sammanhang. Drygt två av fem ingick i en doktorandgrupp
under 2002.
Generellt sett kan inga påtagliga skillnader ses mellan
manliga och kvinnliga doktorander, med undantag för deltagande i doktorandgrupp, vilket är vanligare bland kvinnor
(50 procent) än bland män (39 procent).
Då frågorna slås samman i ett aktivitetsindex (där samt-

Mest aktiva inom frågeområdet är doktoranderna inom
Övriga forskningsområden. Inom den gruppen är det också
stor skillnad mellan kvinnor och män. Männen, som utgör
en minoritet i denna grupp, är mycket mer aktiva än kvinnorna. Även inom ämnesområdet Rättsvetenskap och juridik
är könsskillnaden stor. Här är det tvärtom kvinnor som är
mer aktiva än män. Doktoranderna inom Matematik uppger en markant låg aktivitet men även doktoranderna inom
Humaniora och religionsvetenskap har en lägre aktivitet än
genomsnittet.
I en jämförelse mellan högskolorna uppvisar doktoranderna
vid Handelshögskolan en lägre aktivitet än andra. Framför
allt säger de sig delta mer sällan i nationella konferenser,
presenterar i mindre utsträckning sina forskningsresultat i
publikationer och på konferenser samt ingår mindre ofta i
en doktorandgrupp.

liga doktoranders svar beaktas oavsett hur långt de kommit
i sina studier), visas ganska stora skillnader mellan de olika
ämnesområdena.
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Figur 26. Aktivitetsindex per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall. De sex frågorna (33 a–f) kunde
besvaras med antingen ja eller nej. Medelvärdet anger genomsnittligt antal ja-svar av sex möjliga, där indexmedelvärdet svarar mot 3,1
på den fasta skalan. Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 3,4 och det lägsta värdet svarar mot 2,4.
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Reflektioner
Det kan i förstone tyckas att resultatet för Professionsutveckling är bra. Men är det verkligen det? En relativt stor andel
av doktoranderna, 15–20 procent, uppger att de i ”liten
grad” eller ”mycket liten grad/inte alls” förvärvat kunskaper
i vetenskaplig metod och teori eller att självständigt kunna
bedriva forskning. Även inom den grupp doktorander som
befinner sig i slutfasen av forskarutbildningen finns en nästan
lika stor andel som svarat att de inte förvärvat kunskaper i
vetenskaplig metod och teori i någon nämnvärd utsträckning. Eftersom sådana kunskaper är en förutsättning för att
kunna bedriva god forskning kan dessa resultat ses som ett
hot mot kvaliteten i forskarutbildningen.
Forskningsetiken rör problem och frågeställningar kring
hur man bedriver forskning. Hur långt får man t.ex. gå i att
riskera andra människors integritet och säkerhet för att nå
den kunskap man strävar efter? Forskningsetik handlar också
om forskarens egen hederlighet och öppenhet. Denna kvalitetsaspekt inom forskningen motiverar dess plats i forskarutbildningen. Det är viktigt att doktoranderna förstår värdet
av god forskningsetik inte minst i sitt kommande yrkesliv.
Om kunskapen om och tillämpningen av etik inte fungerar
fullt ut kan så småningom både kollegornas, allmänhetens
och näringslivet förtroende för forskningen försämras. Att
så många som hälften av doktoranderna inte uppfattar sig ha
fördjupat sina insikter i forskningsetik är oroande.

DISKUSSIONSFRÅGOR
•

Hur kan man identifiera och stödja den grupp
doktorander som inte upplever sig förvärva
kunskaper i vetenskaplig metod och vetenskapliga
teorier?

•

Hur kan forskningsetik lyftas fram i
forskarutbildningen?
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■

Dialog med handledare

Under forskarutbildningen är doktoranden ofta mycket
beroende av handledaren. Att handledaren är engagerad i
doktorandens studier och framtid och att handledningen
sker i dialog innebär ett stöd. Handledarens roll skiljer sig
beroende på ämne och på den enskilde doktorandens behov.
Men alla doktorander behöver någon som vägleder och hjälper till att skapa en bra arbets- och forskningsmiljö.
De frågor som ingår i dimensionen (31 b, 31 e, 31 c, 31 d,
31 f, 34 i) handlar om i vilken utsträckning doktoranden upplever att handledaren visat intresse för doktorandens studier,
gett konstruktiv kritik på doktorandens forskningsarbete,
diskuterat metodfrågor, diskuterat teorifrågor, diskuterat
doktorandens framtidsplaner samt i vilken utsträckning
doktoranden haft tillfälle till allmänna diskussioner inom
ämnesområdet med handledare och andra forskare.

Mycket liten grad/inte alls
Hög grad

Liten grad
Mycket hög grad

I vilken utsträckning har
din/dina handledare visat
intresse för dina forskarstudier
I vilken utsträckning har din/dina
handledare gett konstruktiv
kritik på ditt forskningsarbete
I vilken utsträckning har
din/dina handledare diskuterat
metodfrågor med dig
I vilken utsträckning har
din/dina handledare diskuterat
teori med dig
I vilken utsträckning har
din/dina handledare diskuterat
dina framtidsplaner med dig
I vilken utsträckning har du haft
tillfälle till allmänna diskussioner
inom ämnesområdet med handledare och övriga forskare
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Figur 27. Frågor i dimensionen Dialog med handledare. Den fråga som har högst laddning
(störst betydelse) redovisas högst upp i figuren, sedan redovisas de andra i fallande ordning.
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Figur 28. Dialog med handledare per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall.
Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,6 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad,
4 = mycket hög grad). Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar mot 2,5.
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Resultaten visar att över 70 procent av doktoranderna uppfattar att handledaren visat stort intresse för doktorandens
studier. Nästa lika stor andel, 67 procent, säger sig fått konstruktiv kritik på sitt forskningsarbete. Drygt hälften av
doktoranderna har i ”hög grad” eller ”mycket hög grad” diskuterat teori eller metodfrågor med sin handledare och haft
tillfälle till allmänna diskussioner inom ämnesområdet med
handledare och övriga forskare. Framtidsplaner diskuteras i
liten omfattning, endast 40 procent av doktoranderna svarar
att detta skett i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”. Svaren
på dessa frågor skiljer sig inte i någon nämnvärd utsträckning mellan doktorander som är i början av sin utbildning
jämfört med dem som är i slutet.
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Sammantaget uppfattar drygt hälften av doktoranderna
Dialog med handledare positivt. Doktoranderna inom Övriga
forskningsområden, som domineras av vårdvetenskap, uppger
en något högre grad av dialog, tätt följd av Odontologi. Doktoranderna inom Humaniora och religionsvetenskap uppfattar ett mindre engagemang hos handledare, detsamma gäller
även de stora doktorandgrupperna i Teknikvetenskap och
Samhällsvetenskap. De kvinnliga doktoranderna uppger att
de i mindre utsträckning har Dialog med handledare än vad
de manliga doktoranderna uppger.
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Figur 29. Dialog med handledare per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall.
Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,6 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad,
3 = hög grad, 4 = mycket hög grad). Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 3,0 och det lägsta värdet svarar mot 2,6.

Doktoranderna vid Malmö högskola är de som i högst utsträckning uppger att de har en tillfredsställande Dialog
med handledare. Doktoranderna som är registrerade vid
Malmö högskola tillhör till största delen Odontologi. Den
nationella placeringen av ämnesområdet Odontologi är hög
men Malmö högskolas är betydligt högre.
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Angränsande frågor
Bristfällig uppföljning av studieplanen
Enligt Högskoleförordningen ska det upprättas en individuell studieplan för varje doktorand. Denna studieplan ska
bl.a. innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning och en beskrivning av de åtaganden som doktoranden

och fakultetsnämnden har under utbildningstiden. Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång varje
år. En fråga i enkäten (32) handlade om huruvida doktoranden har en individuell studieplan och om uppföljningen
var tillfredsställande.
Drygt 13 procent av doktoranderna uppger att de saknar
individuell studieplan. I gruppen doktorander antagna efter
1998 är andelen som saknar individuell studieplan något
mindre, 11 procent. Avsaknaden av individuell studieplan
är störst inom Rättsvetenskap och juridik, där var fjärde
doktorand saknar en sådan.
Tre fjärdedelar av samtliga doktorander rapporterar att
studieplanen följts upp under 2002. Knappt hälften av doktoranderna svarar att de är nöjda med uppföljningen. Av dem
som fått en uppföljning så är andelen nöjda 80 procent.
Handledaren är oftast en man
Närmare 90 procent av de manliga doktoranderna har en
manlig huvudhandledare. Detta framgår av svaren på fråga
24. De kvinnliga doktoranderna har också företrädesvis män
som huvudhandledare, andelen är 72 procent. Detta är en
naturlig följd av att fyra av fem handledare är män.
Skillnaderna mellan olika ämnesområden är inte så stora.
Undantaget är kategorin Övriga forskningsområden, som
domineras av vårdvetenskap, där kvinnliga huvudhandledare
är i knapp majoritet (54 procent).
Biträdande handledare vanligast
inom jord- och skogsbruksvetenskap
Två tredjedelar av doktoranderna har biträdande handledare
(fråga 26). Vanligast är detta inom Jord- och skogsbruksvetenskap, här har drygt 85 procent biträdande handledare.
Inom Farmaci, Odontologi, Medicin och Naturvetenskap
har mellan 70 och 75 procent av doktoranderna biträdande
handledare. Biträdande handledare kommer i nästan hälften av fallen från en annan institution. Könsfördelningen
bland biträdande handledare följer samma mönster som
bland huvudhandledare.
Var tionde doktorand har på eget initiativ bytt huvudhandledare. Lika stor andel uppger att de bytt biträdande
handledare på eget initiativ (fråga 27).

Reflektioner
Den till synes positiva bilden av Dialog med handledare bleknar
när man betänker vilken stor andel av doktoranderna som
uppger att handledaren i ringa utsträckning visat intresse
för deras studier, gett konstruktiv kritik på forskningsarbetet
eller diskuterat metodfrågor och teori. Detta ger bilden av
att många doktorander inte upplever sig ha en fungerande
Dialog med handledare.
En av den högre utbildningens hörnstenar, den konstruktiva kritiken, ska bl.a. fungera som hjälpmedel att föra arbetet
framåt. För en tredjedel av landets doktorander verkar inte
detta stöd finnas i nämnvärd utsträckning. Närmare hälften av doktoranderna får inte heller det stöd som en diskussion med handledaren om teori och metodfrågor ofta utgör.
Denna situation kan undergräva avhandlingens kvalitet och
eventuellt medföra att effektiviteten i forskarutbildningen
försämras.
Doktorandernas missnöje med hur uppföljningen av studieplanen sker visar att den inte fungerar som ett levande
dokument. Den skulle kunna utgöra ett stöd både för handledaren och för doktoranden för att få till stånd en levande
dialog.

DISKUSSIONSFRÅGOR
•

Vilka förändringar behöver göras för att fler
doktorander ska få stöd i form av konstruktiv kritik
på sitt forskningsarbete?

•

Hur kan diskussionen om teori och metodfrågor
få ett större utrymme i handledningen?

•

Hur kan den individuella studieplanen bli ett aktivt
stöd för doktoranden?
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■

Handledning i funktion

Brister i handledningen kan vara den tuva som stjälper lasset
för doktoranden. En väl fungerande handledning innebär
bl.a. en tillräcklig volym. Var den gränsen går kan naturligtvis uppfattas olika av doktoranden och handledaren. Ofta
är kontakterna intensivast i början, när avhandlingsämne
ska väljas, studierna ska läggas upp och doktoranden ska
komma in i forskningsarbetet. Men även i slutet av studierna,
då avhandlingen ska slutföras, intensifieras kontakterna igen.
Det finns inga regler som slår fast hur mycket handledning
doktoranden har rätt till.
De frågor som ingår i dimensionen (34 f, 34 g, 34 c, 34 e)
handlar om i vilken utsträckning doktoranden, under höstterminen 2002, upplevt brister i handledningen som hindrat
forskningsarbetet, övervägt att byta handledare, fått handledning i den utsträckning som önskats samt befunnit sig i
en besvärande beroendesituation.
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Figur 30. Frågor i dimensionen Handledning i funktion. Den fråga som har högst laddning
(störst betydelse) redovisas högst upp i figuren, sedan redovisas de andra i fallande ordning.
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Figur 31. Handledning i funktion per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall. Variabler som faller ut
med negativa laddningar har vänts så att höga värden genomgående står för positiva svar. Medelvärdet i dimensionen svarar mot 3,1 på den fasta
svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad).
Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 3,3 och det lägsta värdet svarar mot 3,0.
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Undersökningen visar att cirka en fjärdedel av doktoranderna upplever brister i handledningen som varit till hinder
i forskningsarbetet. Andelen ökar något ju längre man har
kommit i sin utbildning. Andelen som allvarligt övervägt
att byta handledare är drygt en tiondel. På frågan om man
fått handledning i den omfattning man önskat svarar 40
procent av doktoranderna i ”liten grad” eller ”mycket liten
grad/inte alls”. Doktorander står alltid på ett eller annat
sätt i beroendeförhållande till handledare. Av doktoranderna
uppger 16 procent att de befunnit sig i ett beroendeförhållande som känts besvärande, kvinnliga doktorander i något
högre utsträckning (19 procent) än de manliga doktoranderna (14 procent).
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En majoritet av doktoranderna inom alla ämnesområden
uppfattar att Handledning i funktion fungerar tillfredsställande.28 Mest tillfreds är doktoranderna inom Rättsvetenskap
och juridik. Inom de flesta ämnesområdena visar de kvinnliga
doktorandernas svar en lägre grad av tillfredsställelse.
Doktoranderna vid Malmö högskola, liksom de nya universiteten i Örebro och Karlstad är mest tillfreds med Handledning i funktion.
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Figur 32. Handledning i funktion per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall. Variabler som faller ut med
negativa laddningar har vänts så att höga värden genomgående står för positiva svar. Medelvärdet i dimensionen svarar mot 3,1
på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad).
Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 3,4 och det lägsta värdet svarar mot 3,0.

28. De tre variabler som faller ut med negativa laddningar, därför att lägre grad av det som variabeln beskriver innebär något positivt och vice versa, är
vända så att höga värden i dimensionerna genomgående ska stå för något positivt.
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Angränsande frågor

ämnesområden motiverad? Idag finns det ingenting som
reglerar handledningen varken i total volym eller mellan
ämnesområdena. I den s.k. Andrénska utredningen i början
på 80-talet föreslog man att varje doktorand skulle ha rätt
till fyra till sex timmars handledning per månad.29 Dit är
det mycket långt inom många ämnesområden.
Att fler än var fjärde doktorand upplevt brister i handledningen som varit till hinder i doktorandens forskningsarbete
är en allvarlig signal. I detta ligger inte nödvändigtvis enbart
ett missnöje med omfattningen. En jämförelse med resultatet i dimensionen Dialog med handledare kan ge ytterligare
bidrag till diskussion.
Av doktoranderna har 13 procent i ”hög grad” eller
”mycket hög grad” övervägt att byta handledare. Andelen
blir anmärkningsvärt hög om man till detta lägger de doktorander som bytt handledare. Sammantaget är det drygt
24 procent som bytt eller allvarligt övervägt att byta handledare. Resultatet visar att det finns anledning att fundera
över hur det kommer sig och vilka lösningar som finns på
problematiken.
Var femte kvinnlig doktorand och var sjunde manlig doktorand uppger att de befunnit sig i en beroenderelation till
sin handledare som känts besvärande. Handledningssituationen ställer mycket stora krav på handledarens lyhördhet
så att doktorandens underordnade position inte ger upphov
till en känsla av maktlöshet.

Lite eller mycket handledning?
I fråga 30 uppskattade doktoranderna hur många timmars
handledning de fått under höstterminen 2002.
Den genomsnittliga tiden för handledning uppskattas av
doktoranderna till 6–10 timmar under höstterminen 2002.
Handledningsintensiteten varierar i liten grad utifrån hur
långt i studierna man kommit. En jämförelse har gjorts med
fråga 34 c där doktoranderna svarat på i vilken utsträckning
de fått handledning i den omfattning de önskat. Jämförelsen visar att ju fler handledningstimmar doktoranderna får
desto nöjdare är de med omfattningen. Doktorander inom
Humaniora och religionsvetenskap, Rättsvetenskap och
juridik samt Samhällsvetenskap har väsentligt lägre antal
handledningstimmar än doktorander inom övriga områden.
Genomsnittet för doktorander inom Humaniora och religionsvetenskap är 1–5 timmar/höstterminen 2002, motsvarande uppgift för Naturvetenskap är 11–15 timmar och för
Matematik 16–20 timmar.

Reflektioner
När det gäller dimensionen Handledning i funktion finns det
brister som behöver uppmärksammas inom alla ämnesområden. En mycket stor andel av doktoranderna, 40 procent,
har inte fått handledning i den utsträckning de önskat sig.
Är den stora skillnaden i volymen handledning mellan olika
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Figur 33. Antal timmar handledning höstterminen 2002. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde.

29. SOU 1981:29. Forskningens framtid. Forskning och forskarutbildning i högskolan.
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I en nyligen genomförd undersökning i Umeå uppgav 67
procent av de kvinnliga doktoranderna och 56 procent av de
manliga doktoranderna att de allvarligt övervägt att avbryta
sina forskarstudier.30 En av de vanligaste orsakerna var problem med handledare.

DISKUSSIONSFRÅGOR
•

Hur många timmars handledning per termin är
”en rimlig tid”?

•

Hur kan man skapa en organisation som gör
doktoranden mindre beroende av en eller två
handledare?

•

Hur skulle en kvalitetssäkring av handledningen
kunna se ut?

30. Högskoleverket. Forskarhandledning – Möte med vandrare och medvandrare på vetenskapens väg.

Doktorandspegeln 2003 • 35

■

Kurser

Forskarutbildningen består av dels en kursdel, dels en avhandlingsdel. Hur de 160 poäng som forskarutbildningen
omfattar är fördelade på kursdel respektive avhandlingsdel
varierar både mellan olika ämnen men även inom samma
ämne fast vid olika högskolor. Avhandlingsdelen måste dock
motsvara studier om minst 80 poäng enligt Högskoleförordningen. Syftet med kurserna inom forskarutbildningen
är dels att ge doktoranden en fördjupad kompetens inom
ämnet, dels att ge tillräckliga specialkunskaper för att fullgöra arbetet med avhandlingen.
De frågor som ingår i dimensionen (16 e, 16 c, 16 a, 16 b)
handlar om i vilken utsträckning kursutbudet överensstämmer med doktorandens önskemål och behov, ifall kurserna
har relevans för avhandlingsarbetet, om kvaliteten på kurserna är god samt om avvägningen mellan kurspoäng och
avhandlingsarbete är bra.
Nära sex av tio doktorander uppger att kursutbudet stämmer med deras önskemål och behov i ”hög grad” eller ”mycket
hög grad”. Något fler, ungefär sju av tio, tycker att kurserna
har relevans för avhandlingsarbetet respektive att kvaliteten
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Figur 34. Frågor i dimensionen Kurser. Den fråga som har högst laddning (störst betydelse)
redovisas högst upp i figuren, sedan redovisas de andra i fallande ordning.

på kurserna är god och att det är en bra avvägning mellan
kurspoäng och avhandlingsarbete. Omdömet om kurskvaliteten samt omdömet om kursrelevansen sjunker en aning
ju längre doktoranderna kommit i sin utbildning.
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Figur 35. Kurser per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall. Medelvärdet i dimensionen svarar
mot 2,7 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad).
Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar mot 2,5.
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Kurser uppfattas fungera tillfredsställande av en majoritet
av doktoranderna inom alla ämnesområden. Doktoranderna
inom Veterinärmedicin, Skog- och jordbruksvetenskap och
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Farmaci uttrycker den största tillfredsställelsen. Inom Rättsvetenskap och juridik är doktoranderna däremot inte lika entusiastiska, framförallt inte de kvinnliga doktoranderna.
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Figur 36. Kurser per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall. Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,7 på
den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad).
Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar mot 2,5.

Även sett till enskilda lärosäten är det en majoritet på varje
lärosäte, som svarar positivt på frågorna om Kurser, om än
knappt vid Göteborgs universitet.

Angränsande frågor
Kursdelens omfattning
Fråga 14 gäller omfattningen av forskarutbildningens kursdel. Som tidigare nämnts kan omfattningen av denna variera både mellan olika ämnen och för samma ämne vid
olika högskolor. Totalt sett visar undersökningen att det är
vanligast att kursdelen består av mellan 41–60 poäng, detta
gäller för en tredjedel av doktoranderna. Nästan lika stor
andel uppger att kursomfattningen är 21–40 poäng. Var-

dera en femtedel av doktoranderna uppger den minsta (20
poäng eller mindre) respektive största kursomfattningen
(61–80 poäng).
Inom Matematik är det vanligast med en större kursdel, 83
procent av dessa doktorander uppger att deras kursdel omfattar 61–80 poäng. Motsatsen finns inom Rättsvetenskap och
juridik samt Medicin, där 69 procent respektive 71 procent
svarar att deras kursdel omfattar 20 poäng eller mindre.
Inom Samhällsvetenskap skiljer sig Handelshögskolan i
Stockholm från de andra större lärosätena. Av Handelshögskolans doktorander är det 96 procent som svarat att deras
kursdel omfattar mellan 61–80 poäng. Vid de andra större
högskolorna ligger motsvarande siffra i snitt på 50 procent.
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Fritt valda kurser
Fråga 15 handlar om hur stor del av kurserna som doktoranden får välja själv. Andelen fritt valda kurser inom forskarutbildningens kursdel varierar. En del institutioner har vissa
kurser som obligatoriska medan andra låter doktoranderna
välja kurser helt själva. Ungefär hälften av matematikdoktoranderna får välja mer än 40 poäng av sina kurser fritt.
Bestämmer handledaren de frivilliga kurserna?
Fråga 31 a handlar om i vilken utsträckning handledaren
styrt valet av de frivilliga kurserna. Endast 15 procent av
doktoranderna svarar i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”
på den frågan. Även i denna fråga är skillnaderna störst
mellan Matematik och Rättsvetenskap och juridik, 35 procent respektive 6 procent svarar i ”hög grad” eller ”mycket
hög grad”.
Jämförs lärosätena i samma fråga visar det sig att bara
3 procent av doktoranderna vid Handelshögskolan i Stockholm svarat i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”. Vid Malmö
högskola, där så gott som alla doktorander återfinns inom
Odontologi, är motsvarande andel 35 procent.
Kurser utan undervisning
I fråga 16 d tillfrågades doktoranderna om kurserna huvudsakligen bestått av kurser utan undervisning, 24 procent
svarade i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”. Humaniora
och religionsvetenskap skiljer sig kraftigt från de andra ämnesområdena, motsvarande andel är 61 procent.
Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm
är de lärosäten som har minst andel kurser utan undervisning – endast 8 procent av doktoranderna svarade i ”hög
grad” eller ”mycket hög grad”.

Reflektioner
Är det tillfredsställande att endast 57 procent, dvs. drygt hälften av doktoranderna anser att kursutbudet överensstämmer
med deras önskemål och behov? Lösningen på det problemet
kan framstå som dyrt eftersom många forskningsmiljöer är
små och det kan förefalla orimligt att dessa ska tillhandahålla ett stort kursutbud. Problemet med kursutbudet har
också konstaterats i Högskoleverkets ämnesutvärderingar
där även forskarutbildningen tas upp. Det är inte så ovanligt
att institutioner inom samma ämne samt ibland även inom
olika ämnen samarbetar om t.ex. metodkurser. De sakkunniga experter som ger rekommendationer i ämnesutvärderingarna brukar framhålla möjligheten att samarbeta såväl
inom landet som på nordisk basis. 31 Doktoranderna kan då
få läsa önskad kurs på ett annat lärosäte eller institution.
En del institutioner ger också möjlighet till självstudier med
påföljande examination för en enskild lärare.

DISKUSSIONSFRÅGOR
•

Hur kan kursutbudet förändras för att bättre
motsvara doktorandernas önskemål och behov?

•

Varför är variationen av kursdelens omfattning så
stor mellan olika ämnesområden liksom mellan
högskolor inom samma ämne? Är det önskvärt
med en normering?

•

Är kurser utan undervisning ett problem eller ett
naturligt resultat av doktorandens specialisering?

31. Högskolverket. Hur har det gått? Högskoleverkets kvalitetsgranskningar år 2002.
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Reflektion och värdering

Personlig utveckling är också en del av syftet med den högre
utbildningen, detta gäller både grundutbildning och forskarutbildning. En del av den personliga utvecklingen handlar
om att öka förmågan att reflektera över egna värderingar, en
annan del är en breddad allmänbildning. I det övergripande
samhälleliga målet för högre utbildning återfinns också en
förväntan att utbildningen ska bidra till demokratins utveckling och skapa förståelse mellan grupper.
De frågor som ingår i dimensionen (35 c, 35 e, 35 d, 35 b,
35 a) handlar om i vilken utsträckning forskarstudierna inneburit att doktoranden reflekterat över egna värderingar, fått
ökad förståelse för sociala och kulturella skillnader mellan
könen, engagerat sig i samhällsutvecklingen, fått ökad förståelse för människor med annan kulturell/etnisk bakgrund
samt uppnått en breddad allmänbildning.
Mycket liten grad/inte alls
Hög grad

I vilken utsträckning har dina
forskarstudier inneburit att du:

Liten grad
Mycket hög grad

ökad förståelse för sociala och kulturella skillnader mellan
könen eller ökad förståelse för människor med annan kulturell bakgrund.
Grad av reflektion och värdering
(1=mycket liten grad/inte alls 2=liten grad 3=hög grad 4=mycket hög grad)
3,0
Uppnå en breddad allmänbildning
2,8
Uppnå en ökad förståelse för människor
med annan kulturell bakgrund

2,6
2,4
2,2
2,0
1,8

Engagera sig i
samhällsutvecklingen

Få ökad förståelse för sociala och
kulturella skillnader mellan könen

Reflektera över egna värderingar
20 procent
eller mindre

21–40 procent 41–60 procent 61–80 procent

80 procent
eller mer

Andel genomförd forskarutbildning
Figur 38. Grad av reflektion och värdering i förhållande till andelen genomförd forskarutbildning. Diagrammet är baserat på doktorander som startat sin forskarutbildning under 1990
eller senare.
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Figur 37. Frågor i dimensionen Reflektion och värdering . Den fråga som har högst laddning
(störst betydelse) redovisas högst upp i figuren, sedan redovisas de andra i fallande ordning.

Resultaten visar att två tredjedelar av landets doktorander
anser att forskarutbildningen bidragit till reflektion över de
egna värderingarna och att de breddat sin allmänbildning.
Kvinnorna uppfattar i högre grad än männen att utbildningen
bidragit till reflektion över de egna värderingarna.
Omkring en tredjedel uppger att forskarutbildningen bidragit till att de engagerat sig i samhällsutvecklingen, uppnått

Doktoranderna uppvisar olika svarsmönster beroende på
var i utbildningen de befinner sig. Forskarutbildningens
bidrag till Reflektion och värdering uppges av fler senare i
utbildningen.
Mindre än hälften av doktoranderna uppger att forskarstudierna bidrar till Reflektion och värdering. Denna dimension
uppvisar den största variationen mellan ämnesområdena.
Inom Rättsvetenskap och juridik, Övriga forskningsområden, Samhällsvetenskap samt Humaniora och religion uppfattas forskarutbildningen bidra till Reflektion och värdering
i mycket högre utsträckning än inom andra områden. Få
doktorander inom Matematik uppger att utbildningen bidrar
till Reflektion och värdering men även inom Farmaci är det
en relativt liten grupp. Inom alla ämnesområden uppger fler
kvinnor än män att forskarutbildningen bidrar till Reflektion och värdering.
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Figur 39. Reflektion och värdering per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall. Medelvärdet i
dimensionen svarar mot 2,4 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad).
Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar mot 1,9.

Doktoranderna vid Örebro universitet är de som i störst
utsträckning uppger att forskarutbildningen bidrar till
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Reflektion och värdering. Där återfinns doktoranderna till
övervägande del inom Samhällsvetenskap.
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Figur 40. Reflektion och värdering per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall. Medelvärdet i dimensionen
svarar mot 2,4 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad).
Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 2,7 och det lägsta värdet svarar mot 2,3.
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130
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Reflektioner
Sammantaget visar dimensionen Reflektion och värdering
en stor skillnad mellan ämnesområdena. Kanske är det ett
uttryck för en skillnad i utbildningarnas innehåll av människonära och värderingsrelaterade frågeställningar. Enligt
majoriteten av doktoranderna tycks forskarutbildningen i
liten utsträckning bidra till ett engagemang i samhällsutvecklingen eller till förståelse för andra grupper. Man upplever sig däremot ha fått en breddad allmänbildning och
över 60 procent svarar att utbildningen bidragit till reflektion över egna värderingar. Motsvarande dimension fanns
också i Studentspegeln.32 Svarsresultatet var detsamma. Det
är dock en större andel i Doktorandspegeln som svarar att
utbildningen bidragit till reflektion över egna värderingar
än vad som var resultatet i Studentspegeln. Detta kan hos
doktoranderna spegla en mognad som till vissa delar kommer med stigande ålder men kan också vara ett resultat av
forskarutbildningen. Sammantaget gäller för både grundutbildning och forskarutbildning att den både ska vara personlighetsdanande och professionsutvecklande.
Forskarutbildningen inom de matematiska, naturvetenskapliga, tekniska och medicinska ämnesområdena uppfattas
i långt mindre utsträckning bidra till doktorandernas värderingsutveckling jämfört med övriga forskarutbildningar.
Återigen är det samma mönster som i Studentspegeln. Det
kan vara så att dessa ämnesområden har en svagare tradition
för värderingsfrågor. Debatten i anslutning till Studentspegeln visade att det fanns olika ståndpunkter i fråga om alla
utbildningar, oberoende av ämnesområde, verkligen ska bidra
till studenternas värderingsutveckling.

DISKUSSIONSFRÅGOR
•

I vilken utsträckning kan forskarutbildningen bidra
till att utveckla doktorandernas värderingar och
samhällsengagemang?

•

I vilken utsträckning är det motiverat att
forskarutbildningarna i så stor utsträckning skiljer
sig åt när det gäller att bidra till Reflektion och
värdering?

32. Högskoleverket. Studentspegeln 2002.
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■

Studiemiljö

Relationer mellan människor i en gemensam miljö har betydelse för hur kreativt arbetsklimatet upplevs. En kreativ
miljö kan i sin tur verka befruktande och stimulerande för
doktorandens studier. Medinflytande är en erkänd kvalitetsaspekt inom alla verksamhetsområden.
De frågor som ingår i dimensionen (34 k, 34 l, 34 h, 34 m)
handlar om i vilken utsträckning doktoranden upplever studiemiljön som kreativ och känner sig accepterad i forskarkollektivet, om utbildningen är positiv och stimulerande och
hur medinflytandet fungerar.
Resultaten visar att en majoritet av landets doktorander
upplever forskarutbildningen som positiv och stimulerande
och känner sig som accepterade medlemmar av forskarkollektivet. Män känner sig i något högre grad än kvinnor accepterade som medlemmar.
Något fler än hälften av doktoranderna upplever miljön
på institutionen som mindre kreativ. Det är framförallt de
kvinnliga doktoranderna, 58 procent, som uppger att miljön
inte är kreativ. Motsvarande andel bland de manliga doktoranderna är 50 procent. Två av tre doktorander uppger låg
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Figur 41. Frågor i dimensionen Studiemiljö. Den fråga som har högst laddning (störst betydelse)
redovisas högst upp i figuren, sedan redovisas de andra i fallande ordning.

grad av medinflytande på institutionen. Svaren på dessa frågor skiljer sig inte i någon nämnvärd utsträckning mellan
doktorander som är i början av sin utbildning jämfört med
dem som är i slutet.
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Figur 42. Studiemiljö per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall. Medelvärdet i dimensionen svarar
mot 2,5 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad).
Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar mot 2,3.
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Sammantaget uppfattar hälften av doktoranderna Studiemiljö
positivt. Doktoranderna inom Farmaci, följt av Rättsvetenskap och juridik, är de som uttrycker de mest positiva erfarenheterna. Majoriteten av doktoranderna inom Odontologi
och Matematik uppfattar sammantaget Studiemiljö mindre
positiv, men även doktoranderna inom de stora ämnena Hu50
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maniora och religionsvetenskap samt Samhällsvetenskap är
mindre nöjda än genomsnittet. Med undantag för Medicin,
Odontologi och Veterinärmedicin, så finns en tendens till
att män upplever sin studiemiljö som något mer positiv än
vad kvinnor gör.

90

100

110

120

130

140

150

Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Uppsala universitet
Mälardalens högskola
Örebro universitet
Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Göteborgs universitet
Chalmers tekniska högskola
Karlstads universitet
Lunds universitet
Växjö universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Handelshögskolan i Stockholm
Malmö högskola
2,4

2,5

2,9

Figur 43. Studiemiljö per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall. Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,5
på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad).
Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 2,9 och det lägsta värdet svarar mot 2,4.

Doktoranderna vid Mälardalens högskola (merparten återfinns inom Teknikvetenskap) ger den mest positiva svarsbilden, följda av doktoranderna vid Örebro universitet.

Angränsade frågor
Stress, press, krav och sjukskrivning
Många doktorander upplever att forskarutbildningen innebär för höga krav i förhållande till utbildningens längd och
har negativa erfarenheter av stress och press.
Tre av tio doktorander uppger att de under 2002 i hög
utsträckning upplevt att forskarutbildningen inneburit för

höga krav i förhållande till utbildningens längd (fråga 34 n).
Detta är mer vanligt bland kvinnliga doktorander och särskilt att de ”i mycket hög grad” upplevt detta – 10 procent
mot männens andel på 5 procent.
Det finns vissa skillnader mellan olika ämnesområden, två
av fem doktorander inom Humaniora och religionsvetenskap
samt Odontologi upplever för höga krav i ”hög grad” eller
”mycket hög grad”, medan en av fem gör detta inom Farmaci
och Veterinärmedicin.
Nära hälften av doktoranderna uppger att de under 2002
i hög utsträckning upplevt stress/press som gett negativa
erfarenheter (fråga 34 j). Särskilt uppger fler kvinnor att de
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”i mycket hög grad” känt stress/press, 22 procent, mot männens andel på 15 procent.
Att känna stress/press är till viss del beroende av att man
upplever att kraven är för höga i förhållande till utbildningens
längd. Nära hälften bland dem som upplevt stress eller press
i hög utsträckning har även upplevt att kraven är för höga.
Huruvida man arbetar individuellt eller i en forskningsgrupp har mycket liten betydelse för hur man upplever press/
stress, men däremot tycks det finnas ett samband med förhållandet till handledaren – ju sämre förhållande desto mer
upplevd press/stress. Två av tre som uppgav att de ”i mycket
hög grad” befunnit sig i en besvärande beroendesituation
till sin handledare hade också ”i mycket hög grad” upplevt
stress/press.
Mellan olika ämnesområden finns en viss, men ingen
påtaglig variation. Inte heller kan stora skillnader utläsas
mellan olika universitet och högskolor, med undantag för
Växjö universitet, där relativt många doktorander, särskilt
de kvinnliga, uppger att de känner stress/press, men även för
höga krav i förhållande till utbildningens längd.
Det är också flest doktorander på Växjö universitet som
uppger att de varit sjukskrivna mer än 14 dagar under 2002,
15 procent mot ett genomsnitt på 9 procent bland samtliga
doktorander. Det är framförallt de kvinnliga doktoranderna
i Växjö som varit sjukskrivna, 26 procent, vilket är mer än
dubbelt så många jämfört med den genomsnittliga andelen
bland samtliga kvinnliga doktorander (12 procent). Betydligt färre av de manliga doktoranderna vid Växjö universitet
uppger att de har varit sjukskrivna, 8 procent, vilket ligger
relativt nära genomsnittet bland män (5 procent).
Andel som varit sjukskriven mer än 14 dagar under 2002
Ålder

Kvinnor

Mä n

Samtliga

–29 år

5,9

3,5

4,5

13,4

4,2

8,1
11,2

30–34 år
35–39 år

15,8

7,4

40–49 år

16,3

6,0

11,6

50 år–

15,4

9,8

12,7

Totalt

12,5

5,3

8,6

Tabell 1. Andel som varit sjukskrivna mer än 14 dagar under 2002 utifrån
kön och ålder.

33. Högskoleverket. Lärarundersökningen 2003. Se fotnot 24.
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Doktoranderna i Lärarundersökningen
I Lärarundersökningen uppgav 88 procent av doktoranderna att de var nöjda med möjligheterna att påverka de egna
arbetstiderna och 71 procent var nöjda med möjligheterna
att påverka de egna arbetsuppgifterna.33 Att kunna påverka
arbetstider och arbetsuppgifter var tydligt associerat med
trivseln på arbetsplatsen. Exempelvis var 71 procent bland
dem som var nöjda med möjligheterna att påverka de egna
arbetsuppgifterna också nöjda med trivseln på arbetsplatsen. Motsvarande andel bland dem som var missnöjda var
40 procent. Totalt uppgav 65 procent av doktoranderna att
de trivdes medan 18 procent inte trivdes.
Tre av fyra var nöjda med möjligheterna till egen
forskning/konstnärligt utvecklingsarbete inom ramen för
anställningen, vilket var en större andel än inom övriga
tjänstekategorier.
Brist på sammanhängande tid upplevdes av 21 procent
som det främsta hindret för att bedriva forskning. Drygt 15
procent uppgav att bristande tillgång på forskningsmedel gav
stora problem och 10 procent tyckte att forskningsmiljön vid
institutionen ledde till stora svårigheter.

Reflektioner
Många doktorander upplever inte miljön på institutionen
som kreativt. Detta kan verka hämmande på doktorandens
nuvarande och kommande arbete. Förhoppningar om att de
forskarutbildade ska bidra till utveckling och nyskapande
kan grusas.
Ännu fler uppger att de inte har något medinflytande på
institutionen. Beror detta på bristande möjligheter, på ett
ointresse hos doktoranderna eller är doktorandernas ställning som studerande ett hinder för reell delaktighet i institutionslivet?
Att närmare hälften av doktoranderna upplever press/
stress som ger negativa erfarenheter är allvarligt. Dessutom
uppger mer än en fjärdedel av doktoranderna att forskarutbildningen innebär för höga krav i förhållande till utbildningens längd. Den bild av doktorandernas studiemiljö som
träder fram skapar känslan av doktorandtillvaron som pressad och i viss mån marginaliserad.

Återigen fästes uppmärksamheten på handledarens betydelse i forskarutbildningen, liksom i dimensionerna Dialog
med handledare och Handledning i funktion. Här kommer det
till uttryck i sambandet mellan att uppleva stress och press
samtidigt som man uppger en besvärande beroendesituation
till handledaren.
Notabelt i sammanhanget är den skillnad i längre sjukfrånvaro som uppges av kvinnorna jämfört med männen.
Andelen kvinnor som varit sjukskrivna mer än 14 dagar under 2002 är dubbelt så hög som andelen män – ett förhållande som förvisso har sin motsvarighet i samhället i stort.
Speciella förhållanden verkar råda vid Växjö universitet där
en fjärdedel av de kvinnliga doktoranderna varit sjukskrivna
mer än 14 dagar under 2002.
En annan mer positiv sida av tillvaron som doktorand,
som sannolikt till del uppväger de negativa sidorna, är den
relativt stora möjligheten att själv kunna påverka sin arbetssituation i form av arbetstider och arbetsuppgifter.

DISKUSSIONSFRÅGOR
•

Vad är det som gör att doktoranderna inte
upplever miljön på institutionen som kreativ?

•

Vad kan man göra för att öka doktorandernas
möjlighet till reellt medinflytande på institutionen?

•

Vilka är orsakerna till att nära hälften av
doktoranderna upplever negativ stress och vad kan
göras åt detta?
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Doktoranderna om sin
utbildning och sina relationer
■

I Doktorandspegeln ställdes ett antal frågor där doktoranderna fick ge sitt omdöme om utbildningen, universitetet/
högskolan, andra doktorander, lärare, handledare och administrativ personal. Enkäten omfattade också några frågor
om arbete efter examen. Resultatet av dessa frågor presenteras här. Frågorna är:
• Om valet skulle ske nu skulle du då välja att påbörja
forskarutbildning? (fråga 44)
• Om du kunde börja om på forskarutbildningen inom
samma ämne skulle du då välja samma universitet?
(fråga 45)
• Vill du arbeta vid ditt nuvarande universitet/högskola
efter din doktorsexamen? (fråga 46)
• Vill du arbeta vid ett annat universitet/högskola efter
din doktorsexamen? (fråga 47)
• Oroar du dig för att bli arbetslös efter forskarutbildningen? (fråga 48)
• Har du fått stöd från institutionen för en fortsatt forskarkarriär? (fråga 49)
• Vilket sammanfattande betyg skulle du ge din forskarutbildning så här långt? (fråga 50)
• Har du blivit särbehandlad på grund av din könstillhörighet? (fråga 43)
• Hur uppfattar du andra doktorander, lärare, handledare och administrativ personal? (fråga 42)
Fråga 42 och 43 redovisas på samma sätt som dimensionerna.

Positiva doktorander
Närmare 80 procent skulle välja samma universitet/högskola
och ungefär samma andel svarar också att de än en gång
skulle välja att påbörja forskarutbildningen om valet skulle
34. Högskoleverket. Studentspegeln 2002.
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ske nu. Det sammanfattande betyget ”bra” eller ”mycket
bra” är det omdöme 78 procent av doktoranderna ger till sin
forskarutbildning. Omdömet är detsamma oberoende av hur
långt man har kommit i sina studier. Motsvarande frågor
ställdes i Studentspegeln där svarsandelarna var högre.34 I
den undersökningen uppgav 84 procent av studenterna att
de skulle välja samma universitet/högskola och 89 procent
gav betyget ”bra” eller ”mycket bra” till sin utbildning.
Mest positiva är doktoranderna inom Veterinärmedicin
och Farmaci där 88 respektive 85 procent ger betyget ”bra”
eller ”mycket bra”. Något mindre positiva är doktoranderna
inom Matematik och Humaniora och religionsvetenskap,
där motsvarande andel är 74 procent.
De flesta doktorander svarar att de skulle välja att påbörja
en forskarutbildning om valet skulle ske nu, men 19 procent
svarar ”förmodligen inte” eller ”definitivt inte”. Omräknat på
totala doktorandgruppen motsvarar detta cirka 3 500 doktorander. Mest tveksamma är doktoranderna inom Skogs- och
jordbruksvetenskap.
Andelen kvinnliga doktorander som är osäkra på om de
vill påbörja forskarutbildningen om valet skulle ske nu är
genomgående högre än andelen män. Detta gäller inom alla
ämnesområden. Svarsmönstret upprepas på frågan om man
skulle välja samma universitet/högskola.

Doktoranderna stannar
inte efter examen
Färre än hälften av doktoranderna vill arbeta vid sitt nuvarande universitet/högskola efter doktorsexamen. Det är
ingen skillnad mellan hur kvinnor och män besvarar frågan.
Däremot är skillnaden mycket stor mellan olika ämnesområden. Bland doktoranderna inom Rättsvetenskap och juridik
svarar 73 procent att de ”förmodligen” eller ”definitivt” vill

Vill du arbeta vid ditt nuvarande universitet/
högskola efter din doktorsexamen?

Vill du arbeta vid ett annat universitet/högskola
efter din doktorsexamen?
Defi nitivt inte/förmodligen inte

Defi nitivt/förmodligen

Totalt

Defi nitivt inte/förmodligen inte

34

18

52

Defi nitivt/förmodligen

21

27

48

Totalt

55

45

100

Tabell 2. Korstabulering av frågorna Vill du arbeta vid ditt nuvarande universitet/högskola efter din doktorsexamen? och Vill du arbeta vid ett annat universitet/högskola efter din doktorsexamen?

arbeta vid sitt nuvarande universitet/högskola efter doktorsexamen. Andelen inom Humaniora och religionsvetenskap är
58 procent och inom Samhällsvetenskap 54 procent. Inom
Naturvetenskap och Farmaci är andelen låg. 37 procent av
doktoranderna inom Naturvetenskap och 38 procent inom
Teknikvetenskap vill arbeta kvar, inom Farmaci är andelen
23 procent.
Bland de doktorander som inte vill arbeta kvar på sitt nuvarande lärosäte kan en av tre däremot tänka sig att arbeta
på ett annat lärosäte. En av tre doktorander vill varken
arbeta på sitt nuvarande eller något annat lärosäte efter
doktorsexamen.
Benägenheten att stanna kvar inom högskolan varierar
med motivet för forskarutbildningen. Nästan samtliga doktorander – 96 procent – som anger att ”lärar-/forskarkarriär
inom högskolan” var det huvudsakliga motivet, svarar att de
”förmodligen” eller ”definitivt” vill arbeta vid sin nuvarande eller annat universitet/högskola efter sin doktorsexamen.
Denna andel är 68 procent bland dem där ”eget ämnesintresse” var motivet, och allra lägst, 40 procent, bland dem
där ”forskarkarriär utanför högskolan” var motivet.

Särbehandling på grund av kön
Högskolelagen omfattar även frågor om jämställdhet.35 Lagen säger att i högskolornas verksamhet ska jämställdhet
mellan män och kvinnor alltid iakttas och främjas. Det
finns många belägg för att jämställdheten inom högskolan kan förbättras. Inom grundutbildningen är kvinnorna
i majoritet och nära hälften av doktoranderna är kvinnor.
Fördelningen mellan ämne och kön är fortsatt skev och det
finns ämnen som är mans- respektive kvinnodominerade.
Bland de anställda på högskolorna sjunker andelen kvinnor
ju högre upp i hierarkin man kommer. Även om andelen ökar
är kvinnorna i professorskåren endast 14 procent.36
Fråga 43 a–d handlar om ifall doktorander uppfattar att
de blivit särbehandlade av 1) andra doktorander, 2) lärare,
3) handledare eller 4) administrativ personal pga. könstillhörighet. Doktoranderna kunde svara på en sjugradig skala.
Observera att höga värden i figurerna betyder låg grad av
upplevd särbehandling. Svaren visar ingen skillnad mellan de
fyra olika grupperna. En tredjedel av doktoranderna uppger
någon grad av särbehandling pga. könstillhörighet.

Naturvetarna oroar sig
mest för arbetslöshet
Var fjärde doktorand oroar sig för att bli arbetslös efter examen. Kvinnorna oroar sig något mer än männen. Doktoranderna inom Naturvetenskap är de som i störst utsträckning
uppger att de oroar sig. Inom Naturvetenskap svarar 41
procent av de kvinnliga och 34 procent av de manliga doktoranderna att de oroar sig ”ganska mycket” eller ”mycket”
för att bli arbetslösa.
35. SFS 1992:1434. Högskolelag. Kapitel 1, 5 §.
36. Högskoleverkets årsrapport 2003.
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Figur 44. Särbehandlingsindex per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall (frågorna 43 a-d).
Indexmedelvärdet svarar mot 6,5 på en fast sjugradig svarsskala (1 = särbehandlad i mycket hög grad, 7 = inte alls särbehandlad).
Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 6,6 och det lägsta värdet svarar mot 6,3.

De fyra frågorna har slagits samman till ett index. Det är
ingen större skillnad mellan hur doktoranderna inom de
olika ämnesområdena svarar. Det är dock ganska stor skill50
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nad mellan könen i de flesta ämnen. Kvinnorna uppger en
högre grad av särbehandling.
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Figur 45. Särbehandlingsindex per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall (frågorna 43 a-d).
Indexmedelvärdet svarar mot 6,5 på en fast sjugradig svarsskala (1 = särbehandlad i mycket hög grad, 7 = inte alls särbehandlad).
Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 6,8 och det lägsta värdet svarar mot 6,2.
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Doktoranderna vid Malmö högskola är de som i minst
utsträckning uppger att de särbehandlats på grund av sin
könstillhörighet. Doktoranderna vid Handelshögskolan i
Stockholm är de som uppger den största omfattningen av
särbehandling på grund av kön.

Gemenskapen med
andra doktorander

Att i ett sådant läge ha stöd av och gemenskap med sina kollegor kan vara mycket viktigt. I enkäten frågade vi (fråga
42 a – tre delfrågor) doktoranderna om hur de uppfattar de
andra doktoranderna i fråga om vänlighet, hjälpsamhet samt
om de är stödjande. Svarsskalan var sjugradig.
De allra flesta, 72 procent, markerar de tre mest positiva
graderna i alla tre delfrågorna. Doktoranderna tyckte att
de andra doktoranderna är vänliga, hjälpsamma respektive
stödjande.

Flera tidigare undersökningar visar även de att forskarutbildning är både en stressande och utsatt situation för många.
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Figur 46. Gemenskapsindex per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall (fråga 42 a).
Indexmedelvärdet svarar mot 5,7 på en fast sjugradig svarsskala (1 = ovänlig, ohjälpsam, icke stödjande, 7 = vänlig, hjälpsam, stödjande).
Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 6,1 och det lägsta värdet svarar mot 5,5.

Frågans tre delar, dvs. vänlighet, hjälpsamhet och stödjande,
har slagits samman till ett index som visar att det finns vissa
skillnader mellan ämnesområdena. Doktoranderna inom
kategorin Övriga forskningsområden och Veterinärmedicin
är mest positiva i sina omdömen. Mindre positiva är dok-

toranderna inom gruppen Humaniora och religion. Inom
några grupper finns också en tydlig skillnad mellan könen.
Det gäller särskilt inom Skogs- och jordbruksvetenskap där
kvinnor är mer nöjda än män. Detsamma gäller kvinnorna
inom Medicin, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap.
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Figur 47. Gemenskapsindex per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall (fråga 42 a).
Indexmedelvärdet svarar mot 5,7 på en fast sjugradig svarsskala (1 = ovänlig, ohjälpsam, icke stödjande, 7 = vänlig, hjälpsam, stödjande).
Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 6,0 och det lägsta värdet svarar mot 5,5.

Doktoranderna vid Malmö högskola och Mälardalens högskola är de som har den mest positiva uppfattningen om
andra doktorander. Doktoranderna vid Handelshögskolan
i Stockholm är jämförelsevis minst positiva till sina doktorandkollegor.

Relation till lärarna
I fråga 42 b frågade vi hur doktoranden uppfattar lärarna på
de kurser som han/hon gått. Vi frågade i vilken omfattning
de uppfattar lärarna som tillgängliga, stödjande respektive
kunniga. Svarsskalan var sjugradig där 7 är mest positiv.
De allra flesta , 65 procent, markerar något av de tre mest
positiva alternativen i samtliga tre delfrågor. När det gäller
lärarnas kunnighet har 87 procent av doktoranderna angett
något av dessa tre alternativ. Motsvarande andel för tillgängligheten och den stödjande funktionen var 77 respektive 71
procent.
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Figur 48. Läraruppskattningsindex per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall (fråga 42 b).
Indexmedelvärdet svarar mot 5,4 på en fast sjugradig svarsskala (1 = otillgänglig, icke stödjande, okunnig, 7 = tillgänglig, stödjande, kunnig).
Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 5,7 och det lägsta värdet svarar mot 5,3.

Frågans tre delar, dvs. tillgänglighet, stödjande och kunnighet har slagits samman till ett index. Någon större skillnad
mellan ämnesområdena kan inte urskiljas. Mest positiva till
sina lärare är doktoranderna inom Skogs- och jordbruksve50
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tenskap. Det är stor skillnad mellan hur män och kvinnor
inom Rättsvetenskap och juridik samt Odontologi svarat.
Inom dessa ämnesområden är männen mer nöjda med lärarna än vad kvinnorna är.
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Figur 49. Läraruppskattningsindex per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall (fråga 42 b).
Indexmedelvärdet svarar mot 5,4 på en fast sjugradig svarsskala (1 = otillgänglig, icke stödjande, okunnig, 7 = tillgänglig, stödjande, kunnig).
Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 5,9 och det lägsta värdet svarar mot 5,3.
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Doktoranderna vid Malmö högskola är mest nöjda med sina
lärare. Nöjda är också doktoranderna vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Karlstads universitet, dock inte i
riktigt samma utsträckning som doktoranderna vid andra
lärosäten.
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Relation till handledaren
Flera frågor i enkäten tar upp handledarsituationen. I fråga 42 c ställdes även frågan i vilken grad som doktoranden uppfattat att handledaren varit tillgänglig, stödjande
respektive kunnig. Även i dessa frågor har en majoritet av
doktoranderna varit positiva. Andelen doktorander som har
valt något av de tre mest positiva svarsalternativen i de tre
delfrågorna är 61 procent. Högst ligger omdömet om handledarens kunnighet.
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Figur 50. Handledaruppskattningsindex per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall (fråga 42 c).
Indexmedelvärdet svarar mot 5,5 på en fast sjugradig svarsskala (1 = otillgänglig, icke stödjande, okunnig, 7 = tillgänglig, stödjande, kunnig).
Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 5,8 och det lägsta värdet svarar mot 5,4.

De tre delfrågorna har slagits samman till ett index. Mest
nöjda med relationen till handledaren är doktoranderna inom
Övriga forskningsområden. Män och kvinnor skiljer sig inte
åt i svaren förutom inom Skogs- och jordbruksvetenskap där
männen är något mer positiva än kvinnorna.
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Figur 51. Handledaruppskattningsindex per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall (fråga 42 c).
Indexmedelvärdet svarar mot 5,5 på en fast sjugradig svarsskala (1 = otillgänglig, icke stödjande, okunnig, 7 = tillgänglig, stödjande, kunnig).
Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 6,0 och det lägsta värdet svarar mot 5,4.

Doktoranderna vid Malmö högskola och Örebro universitet
är de som uppskattar handledarna mest utifrån de ställda
frågorna.

Relation till den
administrativa personalen
Den administrativa personalens arbete är ofta en förutsättning för att det praktiska kring utbildningen ska fungera.
I fråga 42 d tillfrågades doktoranderna om vad de tycker
om den administrativa personalens tillgänglighet samt hur
tillmötesgående och hjälpsamma de är. Även denna fråga
kunde besvaras på en sjugradig skala.
I omdömena om den administrativa personalen har 75
procent av doktoranderna angett något av de tre mest positiva svarsalternativen i samtliga tre delfrågor.
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Figur 52. Uppskattningsindex av administrativ personal per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall
(fråga 42 d). Indexmedelvärdet svarar mot 5,7 på en fast sjugradig svarsskala (1 = otillgänglig, avvisande, ohjälpsam, 7 = tillgänglig, tillmötesgående,
hjälpsam). Det högsta värdet för ett ämnesområde svarar mot 6,0 och det lägsta värdet svarar mot 5,5.

Doktoranderna inom ämnesområdena Matematik och Veterinärmedicin visar den största uppskattningen av den administrativa personalen. Bland matematikdoktoranderna är
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kvinnorna mer positiva än männen, inom Rättvetenskap
och juridik är det tvärtom.
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Figur 53. Uppskattningsindex av administrativ personal per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall
(fråga 42 d). Indexmedelvärdet svarar mot 5,7 på en fast sjugradig svarsskala (1 = otillgänglig, avvisande, ohjälpsam, 7 = tillgänglig, tillmötesgående,
hjälpsam). Det högsta värdet för ett lärosäte svarar mot 6,1 och det lägsta värdet svarar mot 5,3.
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Det är något större skillnader i omdömena av den administrativa personalen om man jämför lärosätena. Doktoranderna
vid Karlstads universitet är de som i störst utsträckning ger
ett positivt betyg till den administrativa personalen. Vid
Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet
är inte doktoranderna lika nöjda.

Glädjande nog verkar doktorandernas relationer till andra doktorander, lärare, handledare och den administrativa
personalen vara positiva inom de flesta ämnesområden respektive samtliga lärosäten.

DISKUSSIONSFRÅGOR
•

Hur kan forskarutbildningen förbereda för en
karriär utanför universitetsvärlden?

•

Hur kan man forma en organisatorisk struktur som
underlättar doktorandens kontakt med
arbetsmarknaden?

•

Hur kan särbehandling på grund av kön motverkas?

Reflektioner
Det till synes goda betyget som doktoranderna ger forskarutbildningen mister sin glans när man betänker att 22 procent,
eller motsvarande ca 4 000 doktorander, ger sin utbildning
betyget ”dåligt” eller ”mycket dåligt” som sammanfattande
betyg. Andelen som svarat att de ”definitivt inte” eller ”förmodligen inte” skulle välja att påbörja forskarutbildningen
idag motsvaras av ca 3 500 doktorander. Ännu större andel
doktorander svarar att de inte skulle välja samma universitet/
högskola om valet skulle ske idag, andelen motsvarar 3 600
i den totala doktorandgruppen.
När det gäller särbehandling på grund av kön har de flesta
svarat ”inte alls” även om det är en del som svarat att de blivit
särbehandlade. Dessvärre vet vi inte om det gäller positiv
eller negativ särbehandling, men vi förmodar att merparten
ändå avsett negativ särbehandling. Frågan som vi ställt är inte
tillräckligt tydlig för att blottlägga den struktur som innefattas i särbehandling. Man kan ändå notera att var tredje
doktorand redovisar någon grad av särbehandling på grund
av kön. Bland kvinnliga doktorander är siffran 45 procent
vilket i absoluta tal motsvarar ca 3 700 kvinnliga doktorander. Ser man till enskilda ämnesområden och lärosäten
finns några anmärkningsvärda siffror. Av Handelshögskolans
kvinnliga doktorander redovisar 64 procent någon grad av
särbehandling. Även inom Rättsvetenskap och juridik uppger
många kvinnliga doktorander att de har blivit särbehandlade
på grund av kön, 60 procent. Andra undersökningar t.ex.
den som genomförts på Stockholms universitet visar att det
finns ett mörkertal.37

37. Stockholms universitets Studentkår. Doktorandpulsen – Hur är det att vara doktorand på Stockholms universitet?
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Kvinnor och män i
forskarutbildningen
■

Andelen kvinnor bland nybörjarna i forskarutbildningen är
för första gången ungefär lika stor som andelen män. Könsfördelningen är dock ojämn inom många ämnesområden.
Andelen kvinnor är större än andelen män inom Humaniora och religionsvetenskap, Skogs- och jordbruksvetenskap,
Medicin, Odontologi, Farmaci, Veterinärmedicin och Övriga
forskningsområden (framförallt vårdvetenskap). Männen är
i majoritet inom Rättsvetenskap, Matematik, Naturvetenskap samt Teknikvetenskap. Inom Samhällsvetenskap är
könsfördelningen ganska jämn.
Jämför man kvinnor och män finner man att medianåldern är något högre bland kvinnor (34 år) än bland män
(32 år). Nära 70 procent av doktoranderna är gifta eller sammanboende, ungefär lika många kvinnor som män. Drygt
38 procent av doktoranderna har hemmavarande barn under
18 år, något som är vanligare bland kvinnliga doktorander
(41 procent) än bland manliga (36 procent).
På det hela taget har kvinnor och män svarat ganska lika
på många frågor. Följande skillnader kan dock noteras:
Inom de olika dimensionerna skiljer sig kvinnor och män
åt på följande sätt:
• Dialog med handledare fungerar sämre för kvinnorna
än för männen inom alla ämnesområden.

Dessutom finner man skillnader inom följande enskilda frågeställningar. Kvinnorna har, jämfört med männen:
• i högre utsträckning befunnit sig i en beroendesituation till sin handledare som känts besvärande än
männen,
• känt sig i mindre grad accepterade som medlemmar i
forskarkollektivet jämfört med männen,
• oftare deltagit i en doktorandgrupp jämfört med männen,
• oftare uppgett att miljön på institutionen inte är kreativ jämfört med männen,
• upplevt sin studiemiljö som något mindre positiv än
vad männen gör,
• i större utsträckning svarat att forskarutbildningen
innebär för stora krav i förhållande till utbildningens
längd jämfört med männen,
• i större utsträckning uppgett att de upplevt stress/
press som gett negativa erfarenheter,
• i högre utsträckning känt sig osäkra på om de vill påbörja forskarutbildningen om valet skulle ske nu,
• i högre utsträckning känt sig osäkra på om man vill
välja samma universitet/högskola,

• Forskarutbildningens bidrag till Reflektion och värdering uppfattas högre bland kvinnorna.

• oroat sig mer för att bli arbetslös efter examen,

• Introduktionen förefaller fungera sämre för kvinnorna
inom ämnesområden Humaniora och religion samt
Rättsvetenskap och juridik jämfört med männen.

• uppgivit en högre grad av särbehandling. En tredjedel
av doktoranderna redovisar någon grad av särbehandling på grund av kön. Bland kvinnliga doktorander är
motsvarande siffra 45 procent,

• Inom Rättsvetenskap och juridik är kvinnorna mindre
positiva i sina svar på frågorna om Kurser.

• upplevt en mindre positiv relation till lärarna,
• oftare en kvinnlig handledare.
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Öppna svar

Kommentarerna (2 116) i de öppna svaren ger en väsentligt
mindre positiv bild av situationen inom forskarutbildningen
än vad frågorna med fasta svarsalternativ har givit. Det kanske är så att personer som har negativa erfarenheter är mer
benägna att ge uttryck för detta än personer med positiva
erfarenheter. Framför allt inom ämnesområdena Humaniora och religion samt Samhällsvetenskap pekar många på
förhållanden som sammantaget ger en mycket mörk bild av
utbildningen. I ett fåtal av doktorandernas kommentarer
framhålls positiva erfarenheter.

Handledning på gott och ont
Handledning är det som doktoranderna har kommenterat
allra mest i det öppna svaret. Synpunkterna handlar bl.a. om
brist på tid för handledning, beroendeförhållande, bristande
engagemang och rena trakasserier. Många av doktoranderna
föreslår en adekvat utbildning av handledare som en av flera
åtgärder för att lösa delar av dessa problem.

stor i förhållande till den tid som står till buds för utbildningen. Därför påpekar många doktorander att institutionerna måste skärpa och effektivisera sin utbildning för att
göra det möjligt att avsluta forskarutbildningen inom utsatt
tid. Det ansvaret ligger på utbildningsledningen och inte på
den enskilde doktoranden enligt de öppna svaren.

Hierarkiska maktstrukturer
Flera doktorander har i de öppna svaren tagit upp att maktstrukturerna är hierarkiska, på både gamla och nya institutioner. Man upplever en strikt hierarkisk och många gånger
patriarkal maktstruktur. Enligt dessa svar är organisationen
förlegad och leder till hämmad kreativitet och revirtänkande.
Sammantaget med brist på handledarutbildning och brist på
information och introduktion till doktoranderna leder detta
till en ineffektiv utbildning enligt vissa doktorander.

Går lönen att leva på?
Nya krav – gamla villkor
Många doktorander upplever att forskarutbildningen innebär
för höga krav i förhållande till den tid som står till förfogande. Den senaste forskarutbildningsreformen ställer både
nya och skärpta krav på forskarutbildningen. Kravet på att
forskarutbildningen ska klaras av på fyra år är inte nytt men
finansieringssituationen har skärpts så det har blivit en realitet. Nytt är också kravet på individuell studieplan.
Vid flera institutioner inom framför allt Humaniora och
religion samt Samhällsvetenskap uppger många av de som
skrivit öppna svar att forskarutbildningen inte i tillräcklig
omfattning har anpassats till de nya kraven. Det är särskilt
omfattningen på avhandlingsdelen som uppfattas som för

De doktorander som kommenterar finansieringsfrågorna tar
bl.a. upp att ersättningsnivån/lönen är mycket låg. Oavsett
försörjningsform anser man att det inte går att ”leva ett normalt liv på lönen”. Detta är särskilt påtagligt om doktoranden
har familj. Skillnader i ”lön” mellan doktorander på samma
institution, som kan ha sin orsak i olika försörjningsformer,
upplevs också som orättvis.
Bristen på socialt skyddsnät vid vissa försörjningsformer
påpekas också. Ett exempel gäller om doktoranden är fi nansierad via stipendier. Denna finansieringsform är inte
sjukförsäkringsgrundande.
Doktoranderna framhåller också att mycket tid som skulle
kunna användas till forskarutbildningen går åt till att söka
finansiering för densamma. Några har påpekat att även handledarna ägnar mycket av sin tid till detta, något som bl.a. går
ut över tid för handledning.
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Summering per ämnesområde
och lärosäte
■

De sju dimensionerna som faktoranalysen givit summerar
31 av Doktorandspegelns frågor. Frågorna inom respektive dimension belyser gemensamt väsentliga faktorer inom
forskarutbildningen. Resultaten har presenterats och diskuterats dimension för dimension i tidigare avsnitt. Tabell 3
och tabell 5 visar översiktligt hur de olika ämnesområdena
respektive de olika lärosätena förhåller sig till det genomsnittliga resultatet.

I tabell 4 och tabell 6 ges motsvarande översikt för några
frågor som inte ingår i dimensionerna. Frågorna handlar om
doktorandernas deltagande i olika aktiviteter, särbehandling
pga. kön samt uppfattning om andra doktorander, lärare,
handledare och administrativ personal. Resultaten har presenterats och diskuterats var för sig i tidigare avsnitt.
I texten kommenteras de ämnesområden och de lärosäten
som kraftigt avviker från medelvärdet samt de med många
avvikelser över eller under medelvärdet.

Dimension
Introduktion
till forskarutbildningen

Professionsutveckling

Dialog med
handledare

Handledning
i funktion

Kurser

Refl ektion
och vä rdering

Studiemiljö

Humaniora och
religionsvetenskap

0

0

–

+

–

++

–

Rättsvetenskap
och juridik

0

0

+

+

––

++

+

0
++
0
0

+
––
0
–

0
0
0
–

0
+
0
0

–
0
+
+

++
0
–
–

–
–
+
+

Skogs- och
jordbruksvetenskap

+

–

0

0

+

0

0

Medicin

Veterinärmedicin

–
0
+
0

0
0
+
0

+
+
+
0

0
0
+
0

0
–
+
+

–
0
––
0

0
–
++
+

Övriga forskningsområden

++

+

+

+

0

++

+

Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap

Odontologi
Farmaci

Tabell 3. Summering per ämnesområde och dimension. ++ är starkt över genomsnittet (avvikelse från medelvärdet +15 eller mer), + är över genomsnittet (avvikelse från medelvärdet +5 till +15), 0 är nära genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –5 till +5), – är under genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –15 till –5), –– är starkt under genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –15 och lägre).
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Frågeindex

38

Aktiviteter

Sä rbehandling
pga. kön

Gemenskap
med andra
doktorander

Uppskattning
av lä rare

Uppskattning
av handledare

Uppskattning
av administrativ
personal

Humaniora och
religionsvetenskap

–

–

–

0

0

0

Rättsvetenskap
och juridik

0

0

+

–

0

–

–
––
0
0

–
0
0
+

–
0
+
0

–
+
0
0

0
+
0
–

0
+
+
0

–

0

0

+

0

0

Veterinärmedicin

+
–
++
+

0
–
+
0

0
–
+
++

0
+
0
+

0
–
0
0

0
–
0
+

Övriga forskningsområden

++

0

++

+

+

+

Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och
jordbruksvetenskap
Medicin
Odontologi
Farmaci

Tabell 4. Summering per ämnesområde och index. ++ är starkt över genomsnittet (avvikelse från medelvärdet +15 eller mer), + är över genomsnittet (avvikelse från medelvärdet
+5 till +15), 0 är nära genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –5 till +5), – är under genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –15 till –5), –– är starkt under genomsnittet
(avvikelse från medelvärdet –15 och lägre).

Forskarstudier inom Humaniora och religionsvetenskap
uppfattas ge ett större bidrag när det gäller Reflektion och
värdering än många andra ämnesområden. Samma kan
sägas om forskarstudier inom Rättsvetenskap och juridik.
Inom detta område får dock Kurser stark kritik. Även inom
Samhällsvetenskap uppges forskarstudierna ge ett större bidrag när det gäller Reflektion och värdering men här deltar
doktoranderna mindre ofta i olika aktiviteter och utsätts
oftare för särbehandling pga. kön. Doktoranderna inom
Samhällsvetenskap ger också uttryck för en mindre gemenskap med andra doktorander och en mindre uppskattning
av sina lärare. Inom Matematik är det färre än hälften av
doktoranderna som uppfattar Introduktionen positiv, men
det är ändå ett betydligt bättre resultat än inom många
andra ämnesområden. Forskarstudier i Matematik tycks i
långt mindre omfattning bidra till Professionsutveckling och
Reflektion och värdering än andra ämnesområden.
Forskarstudier inom Teknikvetenskap har tre svagare
punkter i dimensionerna jämfört med andra, det gäller
Professionsutveckling, Dialog med handledare och Reflektion
och värdering. Doktoranderna inom Odontologi är mindre

positiva än andra inom fyra av sex frågeindex, de uppger i
mindre utsträckning att de deltar i olika aktiviteter, de blir
oftare särbehandlade pga. kön, de har mindre gemenskap
med andra doktorander och uppskattar i mindre utsträckning
den administrativa personalen. Inom Farmaci har doktoranderna svarat positivare än andra inom sex av de sju dimensionerna. Det man inte får med sig i samma utsträckning
som många andra doktorander är Reflektion och värdering.
Slutligen kan man konstatera att även doktoranderna inom
Övriga forskningsområden, som domineras av doktorander
inom vårdvetenskap, svarat positivare än andra inom sex av
de sju dimensionerna. I likhet med doktoranderna inom Matematik ger man inte fullt lika dåligt betyg till Introduktion
till forskarutbildningen som andra. Något fler än hälften av
doktoranderna inom detta område uppger att forskarstudierna bidrar till Reflektion och värdering. På frågorna om Aktiviteter, Gemenskap med andra doktorander, Uppskattning
av lärare, Uppskattning av handledare samt Uppskattning
av administrativ personal är det många av dessa doktorander
som ger uppskattande svar.

38. Indexet beskriver i vilken utsträckning doktoranderna deltagit i olika aktiviteter som nationella och internationella konferenser som haft relevans
för deras forskning, om de presenterat sin forskning i något populärvetenskapligt sammanhang, om de presenterat sin forskning i publikationer
eller på konferenser, lagt fram delar av sin avhandling på seminarier eller ingått i en doktorandgrupp
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Dimension
Introduktion
till forskarutbildningen

Professionsutveckling

Dialog med
handledare

Handledning
i funktion

Kurser

Umeå universitet

0

0

0

0

0

+

0

Luleå tekniska
universitet

–

0

0

0

+

0

0

Uppsala universitet

Örebro universitet

0
–
0

0
–
0

0
0
+

0
0
+

0
0
0

0
0
++

0
++
++

Stockholms
universitet

0

0

0

0

–

+

–

Karolinska institutet

–

0

0

–

0

0

0

Kungl. Tekniska
högskolan

0

–

0

–

+

–

0

Linköpings universitet
Göteborgs universitet

0
0

0
+

0
0

0
0

0
–

–
0

0
–

Chalmers tekniska
högskola

+

–

0

0

+

–

+

Karlstads universitet

Växjö universitet

+
0
0

–
0
–

0
0
0

+
0
0

0
0
–

0
0
0

0
0
+

Sveriges
lantbruksuniversitet

+

–

0

0

+

0

0

Handelshögskolan i
Stockholm

0

+

0

0

+

+

0

Malmö högskola

+

+

++

++

+

+

+

M älardalens högskola

Lunds universitet

Refl ektion
och vä rdering Studiemiljö

Tabell 5. Summering per lärosäte och dimension. ++ är starkt över genomsnittet (avvikelse från medelvärdet +15 eller mer), + är över genomsnittet (avvikelse från medelvärdet +5
till +15), 0 är nära genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –5 till +5), – är under genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –15 till –5), –– är starkt under genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –15 och lägre).

Mer än hälften av doktoranderna vid Mälardalens högskola
uppfattar Studiemiljön som positiv. Det är också doktoranderna vid denna högskola som uppger mest Gemenskap med
andra doktorander. Doktoranderna vid Örebro universitet,
som till övervägande del återfinns inom Samhällsvetenskap,
är de som i störst utsträckning uppger att forskarutbildningen
bidrar till Reflektion och värdering, fler än hälften uppfattar
också Studiemiljön som positiv. Något mer positivt än andra
doktorander svarar man på frågorna i Dialog med handledare
och Handledning i funktion. Doktoranderna i Örebro har
också en högre grad av Gemenskap med andra doktorander,
Uppskattning av lärare, Uppskattning av handledare och
Uppskattning av administrativ personal.
Fler än hälften av doktoranderna på Kungl. Tekniska
högskolan, men färre än på andra högskolor, uppfattar att
Professionsutveckling fungerar tillfredsställande. Detsamma
kan sägas om resultatet för Handledning i funktion. I likhet
med doktoranderna vid Linköpings universitet och Chalmers
tekniska högskola är det en mindre grupp som uppfattar
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att forskarutbildningen bidrar till Reflektion och värdering.
Doktoranderna vid Karlstads universitet visar en stor uppskattning av administrativ personal. Man ger också ett gott
omdöme till sina handledare, har en hög grad av gemenskap
med andra doktorander och är mer aktiva än andra inom
frågeområdet Aktiviteter.
Doktoranderna vid Handelshögskolan i Stockholm svarar mindre positivt än andra doktorander inom fem av sex
frågeindex. Man deltar mer sällan i nationella konferenser,
presenterar i mindre utsträckning sina forskningsresultat i
publikationer och på konferenser samt ingår mindre ofta i
en doktorandgrupp. Särbehandling pga. kön uppges från en
större andel av doktorander än på många andra lärosäten.
Doktoranderna har också uppgett en lägre grad av uppskattning av lärare och administrativ personal. Slutligen kan man
utläsa att doktoranderna vid Malmö högskola (här återfinns
nästan samtliga doktorander inom Odontologi) är de som
sammantaget har den mest positiva svarsbilden.

Frågeindex

39

Aktiviteter

Sä rbehandling

Gemenskap
med andra
doktorander

Uppskattning
av lä rare

Uppskattning
av handledare

Uppskattning
av administrativ
personal

Umeå universitet

0

0

0

0

0

+

Luleå tekniska
universitet

–

+

0

+

0

+

Uppsala universitet

Karolinska institutet

0
0
+
–
+

0
+
–
0
–

0
++
+
0
0

0
0
+
0
0

0
0
+
0
0

0
+
+
0
–

Kungl. Tekniska
högskolan

0

+

0

0

0

–

Linköpings universitet
Göteborgs universitet

+
0

+
0

+
0

0
0

0
0

0
0

Chalmers tekniska
högskola

0

+

+

0

0

+

Karlstads universitet

Växjö universitet

+
0
+

0
0
0

+
0
0

–
0
0

+
0
0

++
0
+

Sveriges
lantbruksuniversitet

0

0

+

+

0

+

Handelshögskolan i
Stockholm

––

–

–

–

0

––

0

++

++

++

++

0

M älardalens högskola
Örebro universitet
Stockholms universitet

Lunds universitet

Malmö högskola

Tabell 6. Summering per lärosäte och index. ++ är starkt över genomsnittet (avvikelse från medelvärdet +15 och högre), + är över genomsnittet (avvikelse från medelvärdet
+5 till +15), 0 är nära genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –5 till +5), – är under genomsnittet (avvikelse från medelvärdet –15 till –5), –– är starkt under genomsnittet
(avvikelse från medelvärdet –15 och lägre).

39. Indexet beskriver i vilken utsträckning doktoranderna deltagit i olika aktiviteter som nationella och internationella konferenser som haft relevans
för deras forskning, om de presenterat sin forskning i något populärvetenskapligt sammanhang, om de presenterat sin forskning i publikationer
eller på konferenser, lagt fram delar av sin avhandling på seminarier eller ingått i en doktorandgrupp
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Avslutande kommentar
En angelägen utbildning

Antalet forskarstuderande har ökat väsentligt och omfattar
idag ca 18 400 personer. Det är en stor gemensam samhällelig satsning till vilken det knyts stora förhoppningar om
bidrag till nyskapande och tillväxt. Forskarutbildningen är
också en individuell kunskapsresa som kräver tid och stort
engagemang från doktorandernas sida.
För många doktorander fungerar forskarutbildningen bra.
Professionsutveckling uppfattas fungera tillfredsställande av
en majoritet av doktoranderna, liksom Dialog med handledare, Handledning i funktion och Kurser. Närmare 80 procent skulle välja att påbörja forskarutbildningen om valet
skulle ske nu och ungefär samma andel skulle välja samma
universitet/högskola. Doktoranderna ger alltså ett gott sammanfattande betyg, men också en hel del kritiska svar på
frågor om hur utbildningen fungerar. Detta kan tolkas som
att doktoranderna är mycket tilltalade av rollen som forskare
eller blivande forskare. Samtidigt fungerar inte forskarutbildningen till alla delar som det stöd den skulle kunna vara på
vägen dit. Det finns därför anledning att försöka komma
tillrätta med de ”skavanker” som träder fram i resultaten av
Doktorandspegeln. Även en diskussion om forskarutbildningens roll i dagens samhälle kan ge nya perspektiv på utbildningens utformning.
Inte oväntat är det många av frågorna kring handledning som blottar problem. Det är illavarslande att så många
doktorander säger sig inte få konstruktiv kritik på sitt forskningsarbete. Eller att handledaren inte visar intresse för doktorandens studier. Vilka är orsakerna? Är det för lite handledning eller är det strukturen med en, eller i bästa fall två,
handledare, som bidrar till dylika resultat? Handledningen
är en stötesten och beroendesituationen för doktoranden är
känslig. Ju sämre förhållande till handledaren, desto större
är känslan av stress och press hos doktoranden. Det verkar
vara dags att förändra handledningsorganisationen.
Sett till forskarutbildningens innehåll kan det inte vara
acceptabelt att forskningsetik lyser med sin frånvaro. Inte
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heller verkar det rimligt att så många uppger att de inte förvärvat kunskaper i vetenskapliga metoder och teorier ens i
slutet av sin utbildning. Är detta en återspegling av problemen
i handledningssituationen eller är det brister i den övergripande planeringen av forskarutbildningen?
Inom framförallt de matematiska, naturvetenskapliga,
tekniska och medicinska utbildningarna sägs forskarutbildningen i ringa utsträckning bidra till doktorandernas värderingsutveckling. Förhoppningen att forskarutbildningen ska
vara både professionsutvecklande och personlighetsdanande
kan tyckas komma dubbelt på skam. I ett land som fäster så
stor tilltro till att utbildning ska bidra både till ökad konkurrenskraft för Sverige och fungera som demokratins vakthund
ställs här forskarutbildningen inför en utmaning.
Doktoranderna upplever en tung arbetsbörda samtidigt
som de marginaliseras i institutionslivet. Introduktionen
fungerar inte väl och medinflytande saknas. Inte finner man
heller miljön på institutionen vara kreativ. Många undervisar
men saknar pedagogisk utbildning. Undervisning kan ge en
värdefull erfarenhet, särskilt för de som tänker fortsätta inom
universitetsvärlden. En pedagogisk utbildning kvalificerar
denna erfarenhet. Å andra sidan finns det ämnesområden
där doktoranderna inte får denna lärdom. Inom Humaniora och religionsvetenskap undervisar doktoranderna inte i
någon större utsträckning. De har mindre ofta än andra en
arbetsplats på institutionen och de får den minsta volymen
handledning av alla. Borde inte institutionslivet vitaliseras
så att det också kommer doktoranderna till del?
Slutligen känns det beklämmande att tvingas konstatera
att forskarutbildningen är en utbildning ledd av män för
män. Trots att närmare hälften av doktoranderna är kvinnor. Alltjämt är handledaren oftast en man. Många kvinnor uppger att de befunnit sig i en beroendesituation till sin
handledare som känts besvärande, och kvinnorna uppfattar sig i långt mindre grad som accepterade medlemmar av
forskarkollektivet. Osäkerheten och pressen förstärks av den
särbehandling på grund av kön som många kvinnor vittnar

om. Här måste kunskapsspridningen om kvinnors och mäns
olika erfarenheter av forskarutbildningstiden ta fart och ligga
till grund för ett aktivt förändringsarbete.
De övervägande positiva resultaten till trots finns det anledning till diskussion kring följande punkter:
• Doktoranderna uppger en tung arbetssituation.
• Skuggdoktorander förefaller vara vanliga inom vissa
ämnesområden.
• Introduktionen till forskarutbildningen fungerar inte
bra.
• Forskningsetik har ingen framträdande plats i utbildningen.
• Även doktorander i slutet av sin utbildning säger sig
i ringa utsträckning ha förvärvat kunskaper i vetenskaplig teori och metodik.
• Många doktorander saknar konstruktiv kritik.
• Doktoranderna vill ha mer och bättre handledning.
• Kursutbudet svarar i många fall inte mot doktorandernas önskemål och behov.
• Forskarutbildningen främjar i mycket liten grad doktorandernas engagemang i samhällsutvecklingen.
• Medinflytandet är dåligt och institutionsmiljön upplevs inte som kreativ.
• Nära hälften av doktoranderna upplever negativ
stress/press.
• Många doktorander upplever att forskarutbildningen
innebär för höga krav i förhållande till den tid som
står till förfogande.
• Framförallt kvinnor upplever särbehandling på grund
av kön.
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Svarsandelar, urval och
urvalspopulation
■

Svarsandelar

Urvalet fördelat på nationellt forskningsämne och kön

Umeå universitet

68%

Luleå tekniska universitet

71%

Samtliga

Uppsala universitet

70%

Humaniora och religionsvetenskap

M älardalens högskola

71%

Rättsvetenskap/juridik

Örebro universitet

77%

Samhällsvetenskap

Stockholms universitet

70%

Matematik

Karolinska institutet

72%

Naturvetenskap

KTH

69%

Teknikvetenskap

Linköpings universitet

74%

Skogs- och jordbruksvetenskap etc.

Högskolan i Jönköping

60%

Medicin

Göteborgs universitet

74%

Odontologi

Chalmers tekniska högskola

74%

Farmaci

Karlstads universitet

81%

Veterinärmedicin

57

24

81

Lunds universitet

71%

Övriga forskningsområden

206

65

271

Högskolan i Kalmar

76%

Växjö universitet

79%

SLU

77%

Handels STHLM

69%

Blekinge tekniska högskola
Mitthögskolan
Malmö högskola
Humaniora och religion

81%
67%
85%
73%

Rättsvetenskap och juridik

61%

Samhällsvetenskap

74%

Matematik

63%

Naturvetenskap

70%

Kvinnor

Mä n

Totalt

4 677

5 139

9 816

648

552

1 200

62

85

147

950

876

1 826

88

200

288

697

917

1 614

729

1 399

2 128

149

139

288

962

794

1 756

67

51

118

62

37

99

Urvalet fördelat på högskola och kön
Högskola/universitet

Kvinnor

Mä n

Totalt

4 677

5 139

9 816

Umeå universitet

404

410

814

Luleå tekniska universitet

147

203

350

Uppsala universitet

591

689

1 280

8

41

49

94

80

174

Samtliga

M älardalens högskola
Örebro universitet
Stockholms universitet

490

414

904

Karolinska institutet

302

270

572

Kungl. Tekniska högskolan

258

374

632

Linköpings universitet

358

450

808

Teknikvetenskap

71%

Skogs- och jordbruksvetenskap
m.m.

Högskolan i Jönköping

17

28

45

76%

Göteborgs universitet

642

479

1 121

Medicin

72%

Chalmers tekniska högskola

209

346

555

Odontologi

82%

Karlstads universitet

Farmaci

66%

Lunds universitet

Veterinärmedicin

79%

Högskolan i Kalmar

16

21

37

Övriga forskningsområden

82%

Växjö universitet

52

81

133

294

270

564

Sveriges lantbruksuniversitet

76

78

154

615

740

1 355

M än

67%

Handelshögskolan i Stockholm

68

109

177

Kvinnor

78%

Blekinge tekniska högskola

5

27

32

Mitthögskolan

9

12

21

22

17

39

Totalt
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72%

Högskolan i Malmö

Populationen fördelad på lärosäte, ämne och kön

Populationen fördelad på nationellt forskningsämne och kön
Kvinnor

Mä n

Totalt

Ämne

Samtliga

7 800

9 078

16 878

Umeå universitet

Humaniora och religionsvetenskap

1 060

927

1 987

62

85

147

1 504

1 413

2 917

88

256

344

Naturvetenskap

1 107

1 487

2 594

Naturvetenskap

Teknikvetenskap

1 059

2 941

4 000

Teknikvetenskap

159

141

300

Rättsvetenskap/juridik
Samhällsvetenskap
Matematik

Skogs- och jordbruksvetenskap etc.
Medicin

Kvinnor

Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap/juridik
Samhällsvetenskap
Matematik

Medicin

37

99

Luleå tekniska universitet

24

81

Humaniora och religionsvetenskap

252

65

317

Samhällsvetenskap
Matematik

9 078

16 878

Umeå universitet

526

508

1 034

Luleå tekniska universitet

154

287

441

Uppsala universitet

980

1 142

2 122

M älardalens högskola

10

50

60

Örebro universitet

94

80

174

953

847

1 800

1 060

640

1 700

Kungl. Tekniska högskolan

372

1 091

1 463

Linköpings universitet

501

652

1 153

Högskolan i Jönköping

17

28

45

Göteborgs universitet

1 143

900

2 043

253

706

959

Stockholms universitet
Karolinska institutet

Chalmers tekniska högskola
Karlstads universitet

76

78

154

1 168

1 504

2 672

Högskolan i Kalmar

17

21

38

Växjö universitet

52

81

133

317

289

606

68

109

177

7

34

41

Mitthögskolan

10

14

24

Högskolan i Malmö

22

17

39

Lunds universitet

Sveriges lantbruksuniversitet
Handelshögskolan i Stockholm
Blekinge tekniska högskola

23

127

151

278

10

18

28

115

108

223
21

57

7 800

267

17

26

62

Samtliga

123

6

8

Veterinärmedicin

Totalt

144

3

Farmaci

Mä n

8

13

135

Kvinnor

160

3

23

3 957

58

Högskola/universitet

77

5

Övriga forskningsområden

1 644

77

Populationen fördelad på högskola och kön

83

Odontologi

2 313

Odontologi

Övriga forskningsområden

Mä n Totalt

5

1

6

34

20

54

8

8

16

Naturvetenskap

19

14

33

Teknikvetenskap

82

244

326

6

0

6

258

241

499

12

17

29

154

170

324

Övriga forskningsområden
Uppsala universitet
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap/juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap

9

38

47

213

326

539

29

104

133

Medicin

224

208

432

Farmaci

62

37

99

Övriga forskningsområden

19

1

20

Mälardalens högskola
Matematik
Teknikvetenskap

0

4

4

10

46

56

Örebro universitet
Humaniora och religionsvetenskap

10

14

24

Samhällsvetenskap

52

39

91

Naturvetenskap

7

6

13

Teknikvetenskap

9

15

24

16

6

22

263

200

463

Övriga forskningsområden
Stockholms universitet
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap/juridik
Samhällsvetenskap
Matematik

24

33

57

358

270

628

15

24

39

Naturvetenskap

276

300

576

Teknikvetenskap

9

11

20

Medicin

8

9

17

1

3

Karolinska institutet
Samhällsvetenskap
Medicin
Odontologi

2
1 040
18

627 1 667
12

30
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Högskolan i Kalmar

Kungliga Tekniska högskolan

Matematik

0

1

1

15

17

32

2

3

5

Humaniora och religionsvetenskap

11

20

31

Samhällsvetenskap

28

26

54

Samhällsvetenskap

2

0

2

Matematik

7

42

49

Naturvetenskap

49

83

Övriga forskningsområden

Naturvetenskap

34

Teknikvetenskap

329

1 000 1 329

Linköpings universitet
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap/juridik
Samhällsvetenskap
Matematik

6

8

14

Växjö universitet

0

3

3

Matematik

0

7

7

84

70

154

Naturvetenskap

2

6

8

8

21

29

Teknikvetenskap

11

22

33

Naturvetenskap

11

15

26

Sveriges lantbruksuniversitet

Teknikvetenskap

105

337

442

Humaniora och religionsvetenskap

0

2

2

Medicin

175

152

327

Samhällsvetenskap

8

11

19

Övriga forskningsområden

112

46

158

Naturvetenskap

89

109

198

Teknikvetenskap

1

2

3

159

141

300

3

0

3

57

24

81

2

7

9

66

102

168

7

34

41

1

2

3

Högskolan i Jönköping
Rättsvetenskap/juridik
Samhällsvetenskap

3

2

5

14

26

40

Medicin
Veterinärmedicin

Göteborgs universitet
Humaniora och religionsvetenskap

Skogs- och jordbruksvetenskap etc.

Handelshögskolan i Stockholm

182

152

334

5

3

8

298

284

582

10

11

21

Naturvetenskap

133

163

296

Teknikvetenskap

Teknikvetenskap

31

25

56

Mitthögskolan

411

238

649

Odontologi

25

22

47

Naturvetenskap

6

2

8

Övriga forskningsområden

48

2

50

Teknikvetenskap

3

10

13

Humaniora och religionsvetenskap

3

3

6

21

16

37

Matematik

9

33

42

Rättsvetenskap/juridik
Samhällsvetenskap
Matematik

Medicin

Naturvetenskap

17

51

68

Teknikvetenskap

224

619

843

Karlstads universitet
Humaniora och religionsvetenskap

10

6

16

Samhällsvetenskap

41

36

77

Matematik

2

2

4

Naturvetenskap

6

14

20

Teknikvetenskap

13

20

33

Medicin

1

0

1

Övriga forskningsområden

3

0

3

229

203

432

11

17

28

219

235

454

13

46

59

Naturvetenskap

152

264

416

Teknikvetenskap

186

434

620

Medicin

336

302

638

22

3

25

Lunds universitet
Rättsvetenskap/juridik
Samhällsvetenskap
Matematik

Övriga forskningsområden
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Samhällsvetenskap
Blekinge tekniska högskola

Matematik

Malmö högskola

Chalmers tekniska högskola

Humaniora och religionsvetenskap

Rättsvetenskap/juridik

Odontologi

Januari 2003

Doktorandspegeln 2003
Vilka är Dina erfarenheter från forskarutbildningen och hur mycket tid lägger Du ner på
Dina studier och på annat arbete? Hur fungerar kurserna och handledningen, hur är
arbetsmiljön, hur påverkas Dina värderingar av utbildningen? Detta och mycket annat vill
Högskoleverket undersöka med denna enkät – den första nationella
doktorandundersökningen i sitt slag i Sverige. Du är en av cirka 9 800 forskarstuderande
som får denna enkät. Urvalet omfattar alla universitet och högskolor med forskarutbildning
och vi vänder oss till doktorander som har minst ett års erfarenhet från
forskarutbildningen.
Doktorandspegeln utgår från doktorandernas perspektiv. Undersökningen är tänkt att belysa
om och i vilken utsträckning forskarutbildningen svarar mot de övergripande målen. Syftet
med Doktorandspegeln är att få underlag till en bred diskussion om hur forskarutbildningen i
Sverige fungerar. Doktorandernas engagemang och organisatoriska förutsättningar har stor
betydelse för utbildningens kvalitet. Därför är det viktigt att undersöka doktorandernas egna
erfarenheter av studierna.
Den information som undersökningen ger kan göra det lättare för universiteten och
högskolorna att se inom vilka områden förbättringar behövs. På så sätt kan deras kvalitetsarbete
underlättas. Resultaten av Doktorandspegeln kommer att sammanställas dels per
universitet/högskola dels per nationellt forskningsämne.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt
Enkäten är utsänd av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Högskoleverket. SCB
svarar också för insamling, dataregistrering och sammanställning av svaren. Dina uppgifter
skyddas av sekretesslagen (SFS 1980:100). Det innebär att endast några få personer på SCB
som har tystnadsplikt får se svaren. Personnummer, kön, ålder, grundutbildningsexamen,
universitet/högskola och forskningsämne, starttermin, födelseland, invandringsår, licentiatexamen
hämtas från Universitets- och högskoleregistret. Din adress kommer från Registret över
totalbefolkningen. Efter undersökningens slut avidentifieras undersöknings- materialet genom
att personnummer, namn och adress tas bort. Högskoleverket får sedan det avidentifierade
datamaterialet. Att medverka i enkätundersökningen är frivilligt men vi hoppas Du tar Dig tid
att fylla i enkäten. Skicka den så fort som möjligt och helst inom en vecka till SCB i det
bifogade svarskuvertet. Svarskuvertet kan Du också använda för att beställa en engelsk version
av enkäten.

Vill du veta mera?
På www.hsv.se/doktorandspegeln finner Du mera information om Doktorandspegeln. Du kan
också vända dig till projektledare Gunilla Jacobsson 08-56308616 (gunilla.jacobsson@hsv.se),
projektmedarbetare Per Gillström 08-56308516 (per.gillstrom@hsv.se) eller
projektmedarbetare Anette Gröjer 08-56308818 (anette.grojer@hsv.se). Kontaktperson på SCB
är Harald Theorin 019-176937 (harald.theorin@scb.se).
Tack på förhand för Din medverkan!
Sigbrit Franke
Universitetskansler

January 2003

A Mirror for Postgraduate Students 2003
What do you feel about your postgraduate studies and how much time do you devote to them and
to other forms of work? How do the courses and the supervision function, what is your working
environment like, and what is the impact of your studies on your own values? It is questions like
these that the National Agency for Higher Education wants to study with the help of this
questionnaire – the first national survey of postgraduate students of its kind in Sweden. You are
one of about 9,800 postgraduate students who will receive this questionnaire. Students have been
chosen from all the universities and higher education institutions in Sweden that offer
postgraduate programmes and the questionnaire is addressed to those with at least one year’s
experience of postgraduate study.
The Mirror for Postgraduate Students reflects the views of students themselves. The study is intended
to show whether and to what extent postgraduate programmes live up to their fundamental objectives.
It aims to provide the basis for a general discussion of how well postgraduate studies in Sweden
function today. The commitment of postgraduate students and the way in which their environments
are organised have a significant impact on the quality of programmes. For this reason it is important to
focus on what students themselves feel about their studies.
The information provided by the study can help universities and higher education institutions to
determine where improvements are needed. This will make it easier for them to work with quality. The
results of the Mirror for Postgraduate Students will be presented institution by institution and also
subject area by subject area for the whole of Sweden.
Your responses will remain completely confidential
The questionnaire is being distributed by Statistics Sweden on behalf of the National Agency for
Higher Education. Statistics Sweden will also be responsible for collecting the data, and registration and
analysis of the responses. Your responses are subject to the Swedish Secrecy Act (SFS 1980:100). This
means that the few individuals working for Statistics Sweden who will see the responses are not allowed
to divulge any information. Data such as your social registration number, sex, age, undergraduate degree,
higher education institution and research subject, enrolment semester, country of birth, year of immigration
and the date of the award of a licentiate degree have been taken from the Higher Education Register.
Your address comes from the Population Register. On completion of the survey the anonymity of all
the respondents will be guaranteed by removal of their social registration numbers, names and
addresses. The remaining records will then be forwarded to the National Agency for Higher Education.
Participation in the study is voluntary, but we hope you will take the time to fill in the questionnaire.
Return it as soon as possible, preferably within a week, to Statistics Sweden in the enclosed envelope.
You can also use the envelope to request a version of the questionnaire in English.
Would you like to know more?
You will find more information about the Mirror for Postgraduate Students at
www.hsv.se/doktorandspegeln. Questions can also be answered by the project manager, Gunilla
Jacobsson 08-56308616 (gunilla.jacobsson@hsv.se), or Per Gillström 08-56308516
(per.gillstrom@hsv.se) and Anette Gröjer 08-56308818 (anette.grojer@hsv.se), who are both involved in
the project. The contact person at Statistics Sweden is Harald Theorin, 019-176937
(harald.theorin@scb.se).
Thank you for your help,
Sigbrit Franke
University Chancellor

Doktorandspegeln 2003

1. Var du registrerad på forskarutbildningen ht 2002?
ja
nej, har avlagt doktorsexamen
nej, har avslutat med licentiatexamen
nej, har avbrutit forskarutbildningen
nej, har haft annat uppehåll i forskarutbildningen

mycket liten grad/
inte alls
liten grad

95 %
3%
1%
0%
2%

2. Vilken aktivitetsgrad (i procent) hade du på
forskarutbildningen höstterminen 2002?

hög grad

mycket
hög grad

e) du fick god inblick i dina
36 %
rättigheter och skyldigheter
som forskarstuderande

44 %

17 %

2%

f) antagningskraven till
forskarutbildningen
var tydliga

33 %

40 %

9%

17 %

0–9 10 % 10–40 13 % 41–60 10 % 61–80 15 % 81–100 51 %

6. Var bedriver du merparten av din forskarutbildning?

3. Påbörjade du din forskarutbildning innan du formellt

vid universitetet/högskolan där du är antagen
vid annat lärosäte
annan plats

blev antagen?
nej
ja, 1–6 månader innan
ja, 7–12 månader innan
ja, mer än ett år innan

55 %
23 %
9%
13 %

7. Har du inom ramen för din forskarutbildning tillfälligt
studerat vid annat lärosäte?
i Sverige 12 %

4. Vilket var ditt huvudsakliga motiv för forskarutbildning?
eget ämnesintresse
lärar-/forskarkarriär inom högskolan
forskarkarriär utanför högskolan
annan yrkeskarriär
annat

a) du fick stöd och stimulans
från dina lärare på grundutbildningen att gå vidare
till forskarutbildningen

29 %

29 %

doktorandanställning
52 %
assistenttjänst
3%
utbildningsbidrag
9%
studiemedel CSN
1%
stipendium
6%
adjunktstjänst
5%
anställning utanför högskolan (med tid för egen forskning) 10 %
anställning utanför högskolan (utan tid för egen forskning) 7 %
annan finansiering
8%

mycket
hög grad

27 % 13 %

9. Var du nöjd med din försörjningsform ht 2002?
ja 78 %

b) du fick stöd och stimulans 42 %
från andra på grundutbildningen att gå vidare till
forskarutbildningen

35 %

c) förhandsinformationen
om forskarutbildningen
var tillfredsställande

43 %

32 %

d) institutionens introduktion 36 %
för nyantagna till forskarutbildningen var tillfredsställande

17 %

nej 69 %

höstterminen 2002?

förhandsinformation och introduktion när det gäller din
forskarutbildning?
hög grad

utomlands 16 %

8. Vilken huvudsaklig försörjningsform hade du under

56 %
15 %
11 %
10 %
7%

5. I vilken utsträckning stämmer följande om stöd,
mycket liten grad/
inte alls
liten grad

77 %
8%
14 %

nej 21 %

10. Har du varit sjukskriven mer än 14 dagar under 2002?

4%

ja 9 %

nej 91 %

ja 69 %

nej 31 %

11. Är du gift/sammanboende?
21 %

2%

12. Har du hemmavarande barn under 18 år?
37 %

22 %

ja 38 %

3%

1

nej 62 %

13. Har någon av dina föräldrar examen från universitet

23. Hur arbetar du med din avhandling?

eller högskola eller högskoleutbildning om minst 120 poäng?
ja, båda
ja, endast pappa
ja, endast mamma
nej
vet ej

huvudsakligen individuellt
82 %
huvudsakligen i en forskningsgrupp 16 %
avhandlingsämne ännu ej valt
1%

26 %
13 %
7%
52 %
1%

24. Har du en huvudhandledare?
ja, en man 80% ja, en kvinna 19% nej (gå vidare till fråga 26) 1%

14. Hur många poäng omfattar kursdelen i din totala
forskarutbildning?
20 < 19 %

21–40 27 %

41–60 32 %

25. Har du på eget initiativ bytt huvudhandledare?
ja 9 %

61–80 19 %

26. Har du biträdande handledare?

15. Hur många poäng består av fritt valda kurser?
10 < 19 % 11–20 25 % 21–30 18 % 31–40 19 %

ja, enbart man/män 48 %
ja, både och
7%

> 40 14 %

16. I vilken utsträckning stämmer följande om kursdelen
24 %

hög grad

mycket
hög grad

61 %

8%

a) kvaliteten på kurserna är
genomgående god

4%

b) avvägningen mellan kurspoäng och avhandlingsarbetet är bra

5%

c) kurserna har relevans för
mitt avhandlingsarbete

4%

26 %

54 % 13 %

d) kurserna har huvudsakligen 30 %
bestått av studier utan
undervisning

37 %

16 %

e) kursutbudet överens9 %
stämmer med mina önskemål och behov

33 %

ja, enbart kvinna/kvinnor 11 %
nej (gå vidare till fråga 29) 33 %

27. Har du på eget initiativ bytt biträdande handledare?

av din forskarutbildning?
mycket liten grad/
inte alls
liten grad

nej 89 %

ja 9 %

nej 90 %

28. Kommer din/dina biträdande handledare enbart från
din institution?

23 %

58 % 10 %

ja 53 %

nej 46 %

29. Vem har du i praktiken fått mest handledning av?
huvudhandledare
biträdande handledare
annan

7%

48 %

68 %
20 %
9%

30. Uppskatta hur många timmar handledning du fått
under höstterminen 2002.

7%

0 6% 1–5 25% 6–10 23% 11–15 14% 16–20 10% > 20 21%

31. I

vilken utsträckning har din/dina handledare

17. I vilken utsträckning undervisade du under

mycket liten grad/
inte alls
liten grad

höstterminen 2002 (procent av heltid)?

hög grad

mycket
hög grad

2%

0 41% 1–20 44% 21–40 8% 41–60 3% 61–80 1% 81–100 1%

a) styrt valet av dina frivilliga 43 %
kurser

40 %

13 %

18. I vilken utsträckning utförde du annat
institutionsarbete höstterminen 2002 (procent av heltid)?

b) visat intresse för dina
forskarstudier

5%

23 %

45 % 26 %

c) diskuterat metodfrågor
med dig

12 %

31 %

38 % 18 %

d) diskuterat teori med dig

12 %

34 %

36 % 17 %

e) gett konstruktiv kritik
på ditt forskningsarbete

8%

25 %

41 % 25 %

f) diskuterat dina framtidsplaner med dig

23 %

37 %

28 % 12 %

0 58% 1–20 35% 21–40 3% 41–60 2% 61–80 1% 81–100 1%

19. Har du deltagit i någon pedagogisk utbildning för
forskarstuderande/lärare?
ja 30 %

nej 69 %

20. Vilken typ av avhandling tänker du lägga fram?
monografi 31 %

sammanläggningsavhandling 65 %

21. Vilket språk skriver du på?
svenska 17 % engelska 77 %

32. Har din individuella studieplan följts upp under 2002?

både och 4 % annat 1 %

ja, jag är nöjd med uppföljningen
ja, men jag är inte nöjd med uppföljningen
nej
har ingen individuell studieplan

22. Hur valde du avhandlingsämne?
huvudsakligen själv
genom förslag från institutionen/handledare
avhandlingsämne ännu ej valt

47 %
50 %
3%
2

48 %
12 %
26 %
13 %

33. Har du under 2002 deltagit i någon av följande
aktiviteter?

ja

mycket liten grad/
inte alls
liten grad

n) upplevt att forskarutbildningen inneburit för höga
krav i förhållande till
utbildningens längd

nej

a) deltagit i någon/några nationella konferenser 47 % 52 %
med relevans för din forskarutbildning
b) deltagit i någon/några internationella kon53 % 45 %
ferenser med relevans för din forskarutbildning
c) presenterat din forskning i populärvetenskapligt sammanhang

64 % 34 %

e) lagt fram delar av din forskning vid någon
form av seminarium vid din institution

64 % 34 %

f) ingått i en doktorandgrupp

42 % 55 %

mycket liten grad/
inte alls
liten grad

21 %

7%

hög grad

mycket
hög grad

a) att du uppnått en breddad
allmänbildning

5%

27 %

49 % 18 %

b) att du uppnått en ökad
förståelse för människor
med annan kulturell/
etnisk bakgrund

23 %

37 %

28 % 11 %

c) att du reflekterat över
egna värderingar

8%

27 %

45 % 19 %

d) att du engagerat dig i
samhällsutvecklingen

24 %

44 %

23 %

28 %

37 %

23 % 10 %

49 % 39 %

e) att du fått ökad förståelse
för sociala och kulturella
skillnader mellan könen

2%

13 %

52 % 33 %

34. I vilken utsträckning har du inom dina forskarstudier
under 2002:
mycket liten grad/
inte alls
liten grad

47 %

mycket
hög grad

35. I vilken utsträckning har dina forskarstudier inneburit:

33 % 65 %

d) presenterat din forskning i publikationer
och konferenser

22 %

hög grad

hög grad

mycket
hög grad

26 %

7%

8%

a) deltagit i högre seminarier/ 25 %
forskningsseminarier utanför dina kurser

41 %

b) arbetat så självständigt som 2 %
du önskat

8%

c) fått handledning i den om- 12 %
fattning du önskat

28 %

40 % 19 %

f) att du förvärvat kunskaper
i vetenskaplig metod

17 %

50 % 29 %

35 %

30 % 12 %

g) att du förvärvat kunskaper
i vetenskapliga teorier

2%

d) träffat din handledare utan- 22 %
för handledningssituationen

2%

13 %

49 % 36 %

e) befunnit dig i en beroende
situation i relation till din
handledare som känts
besvärande

26 %

h) att du förvärvat förmåga
att självständigt bedriva
forskning

i) att du förvärvat kunskaper 9 %
i metoder och teorier som
används inom andra områden

44 %

38 %

j) att du fördjupat dina
insikter i forskningsetik

14 %

38 %

37 % 10 %

k) att du ökat din förmåga att
skriva klart och begripligt

3%

22 %

53 % 21 %

l) att du ökat din förmåga att 4 %
presentera ditt material klart
och begripligt muntligt

23 %

50 % 22 %

57 %

10 %

6%

f) upplevt brister i handled- 37 %
ningen som varit till hinder
i ditt forskningsarbete

35 %

16 % 10 %

g) allvarligt övervägt att byta
handledare

70 %

15 %

h) upplevt forskarutbildning
4%
som positiv och stimulerande

22 %

49 % 24 %

i) haft tillfälle till allmänna
diskussioner inom ämnesområdet med handledare
och övriga forskare

10 %

32 %

41 % 16 %

j) upplevt press/stress som
gett negativa erfarenheter

15 %

37 %

28 % 18 %

k) upplevt miljön på institutionen som kreativ

15 %

37 %

38 %

6%

7%

9%

36. Har du haft tillgång till arbetsplats på institutionen
inklusive dator-, utskrifts- och kopieringsresurser?
ja 87 %

nej 12 %

37. Hur många timmar arbetade du med dina

8%

forskarstudier en normal vecka under höstterminen 2002?

l) känt dig som en accepterad 7 %
medlem av forskarkollektivet

24 %

49 % 18 %

m) haft medinflytande på
institutionen

41 %

24 %

28 %

0–9 13 %
10–19 10 %
40–49 27 % 50–59 14 %

5%

3

20–29 12 %
60 > 6 %

30–39 18 %

38. Hur många timmar totalt arbetade du en normal

45. Om du kunde börja om på forskarutbildningen inom
samma ämne skulle du då välja samma universitetet/
högskola?

vecka under höstterminen 2002?
0–9 3 %
10–19 2 %
40–49 43 % 50–59 23 %

20–29 3 %
60 > 11 %

30–39 13 %

definitivt inte
förmodligen inte
förmodligen
definitivt

39. Hur stor andel ( i procent) av din forskarutbildning
hade du genomfört t.o.m. höstterminen 2002?
20 < 13 % 21–40 21 % 41–60 23 % 61–80 20 % 80 > 22 %

46. Vill du arbeta vid ditt nuvarande universitet/högskola

40. Kommer du att avlägga licentiatexamen?
ja 19 %
har redan avlagt licentiatexamen 18 %

efter din doktorsexamen?
definitivt inte
förmodligen inte
förmodligen
definitivt

nej 51 %
vet ej 11 %

41. Vilken termin och vilket år beräknar du avlägga
doktorsexamen?

din doktorsexamen?

handledare och administrativ personal?
a) andra doktorander
ovänliga

vänliga

ohjälpsamma

hjälpsamma

definitivt inte
förmodligen inte
förmodligen
definitivt

stödjande

otillgängliga
okunniga

1% 2% 5% 14% 24% 30% 21% tillgängliga
1% 2% 6% 19% 26% 26% 17% stödjande
1% 1% 2% 9% 17% 38% 30% kunniga

inte alls 40% ganska lite 35% ganska mycket 15% mycket 9%

49. Har du stöd från institutionen för en fortsatt
forskarkarriär?

c) handledare

ja 31 %

3% 7% 7% 11% 15% 24% 31% tillgängliga
icke stödjande 3% 5% 6% 11% 15% 24% 34% stödjande
okunniga
1% 2% 4% 8% 12% 27% 44% kunniga
otillgängliga

avvisande
ohjälpsamma

mycket dåligt 3 % dåligt 18 % bra 61 % mycket bra 16 %

1% 3% 4% 12% 16% 27% 35% tillgängliga
1% 2% 3% 12% 15% 28% 36% tillmötesgående
1% 2% 3% 11% 14% 27% 37% hjälpsamma
Har du några särskilda positiva/negativa erfarenheter du
vill förmedla kan du skriva till doktorandspegeln@hsv.se
eller skriva här:

könstillhörighet?
a) av andra doktorander
79% 8% 3% 4% 3%

2% 1%

i mycket hög grad

1% 0%

i mycket hög grad

2% 1%

i mycket hög grad

1% 1%

i mycket hög grad

____________________________________________

b) av lärare på de kurser du gått
inte alls

78% 8% 4% 4% 3%

____________________________________________
____________________________________________

c) av handledare
inte alls

____________________________________________

78% 7% 3% 4% 3%

____________________________________________

d) av administrativ personal
inte alls

frågan är inte aktuell 45 %

forskarutbildning så här långt?

43. Har du blivit särbehandlad på grund av din
inte alls

nej 22 %

50. Vilket sammanfattande betyg skulle du ge din

d) administrativ personal
otillgängliga

8%
46 %
37 %
7%

48. Oroar du dig för att bli arbetslös efter
forskarutbildningen?

b) lärare på de kurser du gått
icke stödjande

14 %
37 %
35 %
12 %

47. Vill du arbeta vid ett annat universitet/högskola efter

42. Hur uppfattar du andra doktorander, lärare,
0% 1% 2% 7% 12% 31% 45%
1% 2% 3% 12% 18% 28% 34%
icke stödjande 1% 2% 5% 15% 19% 24% 31%

5%
15 %
45 %
34 %

81% 7% 3% 4% 2%

____________________________________________
____________________________________________

44. Om valet skulle ske nu skulle du då välja att påbörja
forskarutbildning?
definitivt inte
förmodligen inte
förmodligen
definitivt

____________________________________________

3%
15 %
39 %
41 %

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
Skicka in blanketten i bifogat svarskuvert.
SCB betalar portot.
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