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Förord
Forskarutbildningen har kommit mer och mer i fokus, i takt med de förhoppningar som knyts till den högre utbildningen och dess roll i den globala
konkurrensen. Hur den fungerar, och vad som kan och bör utvecklas, blir en
angelägenhet för varje land. I Sverige omfattar forskarutbildningen i dag drygt
17 000 aktiva doktorander. Det är en stor gemensam samhällelig satsning, till
vilken det knyts stora förhoppningar om bidrag till nyskapande och tillväxt.
Forskarutbildningen innebär också en individuell kunskapsresa som kräver tid
och stort engagemang från doktorandernas sida.
Den högre utbildningens förutsättningar och genomförande har stor betydelse för dess kvalitet. Att skaffa information från de direkt berörda är ett sätt
att belysa utbildningskvaliteten. Därför har Högskoleverket genomfört stora
kartläggningar av både grundutbildningen och forskarutbildningen ur ett student- respektive doktorandperspektiv.
Speglarna kan ses som ett komplement till det svenska kvalitetssäkringssystemet, vilket omfattar fem olika komponenter: utbildningsutvärderingar,
granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete, examensrättsprövningar, tematiska studier, samt utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö. Med sitt student- respektive doktorandperspektiv och sin särskilda inriktning vidgar var
spegel på sitt sätt granskningen av den högre utbildningen.
Det sammanfattande betyget ”bra” eller ”mycket bra” är det omdöme 80
procent av doktoranderna ger till sin forskarutbildning. Doktoranderna ger
alltså ett gott sammanfattande betyg, men de har 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 är Högskoleverkets förhoppning att Doktorandspegeln ska stimulera
till en diskussion både om hur forskarutbildningen är, och om vad den kan
och bör vara.

Anders Flodström
universitetskansler



Sammanfattning
Forskarutbildning i fokus
Doktorandspegeln 2008, vars resultat presenteras i denna rapport, är en enkätundersökning bland landets forskarstuderande. Enkäten har skickats till 10 175
doktorander vid alla universitet och högskolor som har forskarutbildning. Syftet är att försöka belysa forskarutbildningens kvalitet ur doktorandernas perspektiv. Motsvarande undersökning genomfördes också 2003 och ger därmed
möjligheter till jämförelse över tid.

Tillförlitliga resultat
Enkäten besvarades av 66 procent av urvalet. Enkätsvaren har bearbetats med
s.k. explorativ faktoranalys. Faktoranalysen gav sju olika dimensioner som
summerar en stor del av Doktorandspegelns frågor. De belyser doktorandernas villkor och forskarutbildningens karaktär och innehåll. Dimensionerna
benämns Introduktion till forskarutbildningen, Professionsutveckling, Dialog
med handledaren, Handledning i funktion, Kurser, Reflektion och värdering
samt Studiemiljö.

Doktoranderna
Det är ungefär lika många kvinnor som män inom forskarutbildningen, men
fördelningen varierar mellan olika ämnesområden. Genomsnittsåldern är 33
år och ålderspridningen är stor. Ungefär hälften av doktoranderna återfinns
inom medicin och teknikvetenskap. Ytterliggare 30 procent finns inom samhällsvetenskap och naturvetenskap
Sammanläggningsavhandling är den vanligaste formen för en avhandlig,
och nära 80 procent skriver avhandlingen på engelska.
Doktorandanställning är den huvudsakliga försörjningsformen för drygt
hälften av doktoranderna. Det är också de som är mest nöjda med sin försörjningsform, tillsammans med dem som har anställning utanför högskolan
med tid för egen forskning.

Sammanfattande betyg
I likhet med 2003 ger doktoranderna ett sammanfattande gott betyg till sin
forskarutbildning. Det sammanfattande betyget ”bra” eller ”mycket bra” är
det omdöme 80 procent av doktoranderna ger till sin forskarutbildning. Andelen är ännu högre bland doktorander inom forskarskolor och bland utländska



doktorander, men däremot lägre bland doktorander vid högskolor utan egen
examensrätt.

Introduktionen kan förbättras
Trots en viss förbättring fungerar fortfarande inte introduktionen till forskarutbildningen tillfredsställande. Det finns fortfarande 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. Inom samtliga ämnesområden är det en större andel av kvinnorna
som inte är nöjda med introduktionen, jämfört med männen.

Professionsutveckling
Att forskarutbildningen bidrar till att självständigt kunna bedriva forskning
uppges av fler doktorander ju längre tid de tillbringat i forskarutbildningen.
Detsamma gäller för kunskaperna i vetenskaplig metod och teori om än inte
i samma utsträckning. Men det finns doktorander även i slutet av forskarutbildningen som uppger att de i ringa utsträckning förvärvat kunskaper i vetenskapliga metoder och teorier. Insikter i forskningsetik påverkas inte nämnvärt
av hur långt i forskarutbildningen doktoranden kommit. Över hälften av doktoranderna uppger att de i liten grad eller mycket liten grad/inte alls, fördjupat
sina insikter i forskningsetik. Mönstret i dimensionen Professionsutveckling är
stabilt jämfört med 2003.

Handledning med brister
För de flesta doktorander fungerar handledningen bra. En mindre, men
inte försumbar, andel av doktoranderna uppger dock att handledaren i ringa
utsträckning visat intresse för deras studier, gett konstruktiv kritik på forskningsarbetet eller diskuterat metodfrågor och teori. Över 60 procent har i
ringa utsträckning diskuterat framtidsplaner med sina handledare. Detta ger
bilden av att många doktorander inte upplever sig ha en fungerande Dialog
med handledare. Närmare var femte kvinna, och drygt var tionde man, bland
doktoranderna uppger att de befunnit sig i ett beroendeförhållande till sin
handledare som känts besvärande. Och nära 40 procent uppger att de inte
fått tillräcklig handledning. Ingen förändring har skett i dimensionen Handledning i funktion jämfört med 2003.

Kursutbudet är inte tillräckligt
Kursutbudet fungerar tillfredsställande för många doktorander. Närmare
hälften uppger dock att kursutbudet inte överensstämmer med deras önske-



mål och behov. Och en tredjedel av doktoranderna uppger att kurserna inte
har relevans för avhandlingsarbetet.

Största variationen mellan ämnesområden
Många doktorander uppger att forskarutbildningen innebär möjligheter att
reflektera över sina egna värderingar och att den breddar allmänbildningen.
Omkring en tredjedel uppger att forskarutbildningen bidragit till att de engagerat sig i samhällsutvecklingen, uppnått ökad förståelse för sociala och kulturella skillnader mellan könen eller ökad förståelse för människor med annan
kulturell bakgrund.
Inom dimensionen Reflektion och värdering finner man den största variationen i doktorandernas svar beroende på ämnesområde. Svarsmönstret är så
gott som identiskt med 2003.

Svagt medinflytande
En majoritet av landets doktorander upplever forskarutbildningen som positiv
och stimulerande. Män känner sig i något högre grad än kvinnor accepterade
som medlemmar i forskarkollektivet.
Över hälften av doktoranderna upplever dock miljön på institutionen som
mindre kreativ och två av tre doktorander uppger låg grad av medinflytande
på institutionen. Hälften av doktoranderna uppger också att de upplever kraven på dem som otydliga. Svarsmönstret i dimensionen Studiemiljö är så gott
som identiskt med Doktorandspegeln 2003

Naturvetarna oroar sig mest för arbetslöshet
Drygt 30 procent av doktoranderna oroar sig för att bli arbetslösa efter examen.
Detta är en ökning jämfört med Doktorandspegeln 2003 då andelen var en
fjärdedel. Bland de utländska doktoranderna är oron ännu högre.

Negativ särbehandling inte ovanligt
Totalt upplevde 25 procent av kvinnorna och 6 procent av männen att de blivit
negativt särbehandlade på grund av könstillhörighet av antingen andra forskarstuderande och/eller undervisande personal och/eller handledare och/eller
administrativ personal.

Jämförande redovisning
Redovisningen av doktorandernas svar görs för många undergrupper; tolv
nationella ämnesområden, kvinnor och män, universitet och högskolor, dokto-



rander inom nationella forskarskolor, utländska doktorander och doktorander
vid högskolor utan egen examensrätt.
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Forskarutbildning i fokus
Forskarutbildningen, som en del av den högre utbildningen, har allt mer
kommit i fokus som en strategiskt viktig komponent i samhällsutvecklingen.
Antalet forskarstuderande har expanderat kraftigt i Sverige under det senaste
decenniet och omfattar i dag drygt 17 000 aktiva doktorander. I den senaste
forskningspolitiska propositionen, liksom i den närmast föregående, påpekar
regeringen att forskarutbildningen i ökad utsträckning bör utformas så att den
också förbereder för arbete och karriär utanför högskolan.
Doktorandspegeln 2008, vars resultat presenteras i denna rapport, är en
enkätundersökning bland landets forskarstuderande. Syftet är att försöka
belysa forskarutbildningens kvalitet ur doktorandernas perspektiv. Motsvarande undersökning genomfördes också 2003 och publicerades som Doktorandspegeln 2003. Den enkätundersökningen upprepades 2005 i Katalonien,
Finland och Irland. Jämförande resultat publicerades i International Postgraduate Students Mirror. 
Liknande enkätundersökningar har också genomförts bland landets studenter: Studentspegeln 2002 och Studentspegeln 2007.
Högskoleverket utvärderar kontinuerligt kvaliteten på alla Sveriges högskoleutbildningar. I granskningarna ingår utbildningar på både grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Högskoleverkets granskningar har tre huvudsyften: kontroll, utveckling och information. Det nya kvalitetssäkringssystemet
för perioden 2007–2012 är uppbyggt av fem olika komponenter: utbildningsutvärderingar, granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete, examensrättsprövningar, tematiska studier samt utmärkelse till framstående utbildningsmiljöer.
Doktorandspegeln kan ses som ett komplement till detta kvalitetssäkringssystem.
Vilka mål har forskarutbildningen?

Enligt högskolelagen ska den grundläggande högskoleutbildningen ge studenterna kunskaper och färdigheter, utveckla deras förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar samt deras förmåga att självständigt lösa
problem. 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

.
.
.
.
.
.

Proposition 2004/05:80. Forskning för ett bättre liv.
Proposition 2000/01:3. Forskning och förnyelse.
Högskoleverkets rapportserie 2003:28 R.
Högskoleverkets rapportserie 2006:29 R.
Högskoleverkets rapportserie 2002:21 R och 2007:20 R.
Högskoleförordning, examensordning.
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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. 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. Sammantaget gäller för både grundutbildning och forskarutbildning att den ska vara personlighetsdanande, yrkesförberedande och
professionsutvecklande.

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. 10 Antalet aktiva forskarstuderande
höstterminen 2006 var 18 000.11
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 insatser i yrkeslivet. Forskarutbildningen skulle effektiviseras varför
studietiden redan då begränsades till fyra år. 12 För varje enskild doktorand
skulle det finnas en genomtänkt och systematiskt planerad utbildning och
inslaget av metodisk undervisning och handledning skulle öka väsentligt.13
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. 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.
Totalt sett – doktorander inom alla ämnesområden – sammanräknade har
genomströmningen ökat för de doktorander som påbörjat doktorandstudierna
efter 1998 års reform. 14
.
.
.
10.
11.
12.
13.
14.
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SFS 2006:173. Högskolelagen
SFS 2003:312.
SOU 2001:13.
Proposition 1997/98:1. En reformerad forskarutbildning.
Högskoleverket. Universitet & högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2007.
Proposition 1997/98:1. En reformerad forskarutbildning.
Proposition 1997/98:1. En reformerad forskarutbildning.
Högskoleverket. Högskoleverkets rapportserie 2007:35 R

År 2000 infördes en bestämmelse i högskoleförordningen som innebär att
varje universitet och högskola som anordnar forskarutbildning ska fastställa en
särskild antagningsordning.15 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 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.16 Idéer om
forskarskolor fanns redan i 1963 års forskarutredning, vilken ledde fram till
reformeringen av forskarutbildningen 1968. Regeringen beslöt 2001 att inrätta
16 nationella forskarskolor, varvid ett ökat samarbete mellan universitet och
högskolor med vetenskapsområde och högskolor utan vetenskapsområden särskilt betonades.
En forskarutbildningsutredning presenterade 2004 ett betänkande med
förslag till en ny forskarutbildning.17 Rekrytering, urval och antagningsfrågor är exempel på problemområden som utredaren analyserade, liksom handledningens och handledarens roll. Fokus för utredningen var effektivitet och
genomströmning. Utredningen föreslog en treårig doktorsutbildning som
skulle bygga på en tvåårig masterutbildning som i sig inkluderar forskningsförberedande moment (3 + 2 + 3).
Från och med 1 juli 2007 har den svenska högre utbildningen indelats i tre
nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.18 Detta för att bidra till
svensk högre utbildnings jämförbarhet, attraktivitet och gångbarhet internationellt. Den struktur som beslutats är en fyraårig forskarutbildning som bygger på examen från avancerad nivå omfattande minst ett år (3 + 1 + 4).

En nationell bild
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 utbildningsområden
och inte minst jämföra med resultaten från Doktorandspegeln 2003.
Undersökningen avser att ge underlag för diskussion och reflektion genom
att fästa uppmärksamheten på hur forskarutbildningen fungerar, sett utifrån

15.
16.
17.
18.

SFS 2000:261. Ändring i högskoleförordningen SFS 1993:100.
Högskoleverket 2000. Forskarskolor.
SOU 2004:27. En Ny Doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt.
SFS 2006:173.
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doktorandernas eget perspektiv. Resultaten ska samtidigt kunna vara en grund
för lärosätenas eget förändringsarbete.

Enkäten
Enkäten till Doktorandspegeln 2008 är i stora delar identisk med enkäten till
Doktorandspegeln 2003. Detta för att möjliggöra en jämförelse över tid. Arbetet med Doktorandspegeln 2003 bedrevs metodologiskt med Studentspegeln
2002 som förebild. Den i sin tur hade tagits fram utifrån en amerikansk förebild,19 men anpassats till svenska förhållanden. Enkätfrågornas användbarhet
testades också i förväg i doktorandgrupper.

Referensgrupp
Till arbetet med Doktorandspegeln 2003 fanns också en referensgrupp och
en mätteknisk expertgrupp. Två personer från den expertgruppen knöts också
till arbetet med Doktorandspegeln 2008, docent Anne-Sofie Rosén och professor Ingemar Wedman. Vidare har förvaltningschef Kjell Gunnarsson, doktorandkommitténs vice ordförande i SFS, Martin Wahlén, och ordföranden
för Sveriges Doktorandförening (SULF), Rikard Lingström, ingått i referensgruppen.

Urval och datainsamling
Undersökningen genomfördes som en postenkät till ett urval om 10 175 doktorander. Det första utskicket gjordes den 6 september 2007, sedan skickades
tre påminnelser.
Den senast tillgängliga uppgiften i SCB:s register över forskarstuderande
omfattade de som var registrerade höstterminen 2006. Ett urval bland dessa
innebar att de som fick enkäten hade minst ett års erfarenhet av forskarstudier. Vidare ställdes kravet på minst 10 procents aktivitet för att komma med
i urvalet. 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.
Antalet individer i populationen var 15 609.
Urvalet är ett s.k. stratifierat urval. Populationen stratifierades på samtliga
universitet och högskolor med rätt att bedriva forskarutbildning (22 st.), nationellt ämnesområde (12 st.) och kön. 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 nedbryt-

19. Indiana University Center for Postsecondary Research and Planning. The NSSE 2000
Report: National Benchmarks of Effective Educational Practice. National Survey of Student
Engagement.
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ning 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 stratum.
Doktorander som saknade personnummer (cirka 800, nästan uteslutande
utländska doktorander) var det inte praktiskt genomförbart att undersöka.
Därför togs de bort från populationen. Även emigranter (cirka 600) togs
bort.
För att kunna redovisa doktorander vid lärosäten utan egen examensrätt
gjorde Högskoleverket en särskild insamling. Antalsmässigt uppgick denna
grupp till 900 personer, men 164 av dem matchade inte mot registret med
aktiva doktorandstuderande och 65 hade inte någon starttermin på doktorandutbildningen. En möjlig förklaring till denna avvikelse är att uppgifterna
i denna grupp avser vårterminen 2007.
Studerande på nationella forskarskolor och på lärosäten utan egen examensrätt stratifierades på kön. Samtliga doktorander på nationella forskarskolor,
543 individer, och på lärosäten utan egen examensrätt, 900 individer, ingår i
urvalet.
Aktuella adressuppgifter hämtades från befolkningsstatistiken.

Svarsandel och bortfall
Totalt var det 6 698 personer som besvarade enkäten, vilket var 66 procent av
urvalet (svarsandelen i Doktorandspegeln 2003 var 72 procent). Bland kvinnorna var svarsandelen 71 procent och bland männen 60 procent. Svarsandelen
varierar mellan olika ämnesområden, högst ligger ”övriga forskningsområden”
med 79 procent och lägst ligger rättsvetenskap och juridik med 58 procent.
Svarsandelen per lärosäte varierar mellan 84 procent vid Malmö högskola och
56 procent vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH). Bland doktoranderna vid
nationella forskarskolor var svarsandelen 72 procent, och för doktorander vid
högskolor utan egen examensrätt var svarsandelen 67 procent. 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 aktiva vårterminen 2007.

Öppna svar
Sist i enkäten fanns en uppmaning till dem som hade ytterligare erfarenheter de önskade förmedla att gå in på en viss webbadress. Endast 38 perso-
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ner utnyttjade den möjligheten. I Doktorandspegeln 2003 fanns ett utrymme
direkt i enkäten för kommentarer. Det utnyttjades av 2 116 personer.

Statistiskt analysverktyg
I Doktorandspegeln 2003 gjordes bearbetningen av enkäten med s.k. explorativ faktoranalys. Genom faktoranalysen har data bearbetats så att grupper
av frågor kunnat urskiljas som gemensamt belyser olika faktorer. Denna teknik ger generellt sett ett säkrare dataunderlag än resultatet av enskilda frågor.
I en interaktiv modellanpassning har renodlade och tolkningsbara faktorer
utmejslats som uppfyller vetenskapliga krav på endimensionalitet och reliabilitet. Faktoranalysen 2003 gav sju olika dimensioner som omfattar trettioen
av Doktorandspegelns frågor. De belyser doktorandernas villkor och forskarutbildningens karaktär och innehåll. Alla dessa frågor återupprepades i Doktorandspegeln 2008. Tillförlitligheten (reliabiliteten) för dimensionerna har
testats för 2008 års Doktorandspegel, med tillfredställande resultat. Dimensionerna benämns Introduktion till forskarutbildningen, Professionsutveckling, Dialog med handledare, Handledning i funktion, Kurser, Reflektion och
värdering samt Studiemiljö.

Frågeområden
Introduktion till 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.
Professionsutveckling

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.
Handledning

En väl fungerande handledning är ett av de viktigaste momenten i forskarutbildningen.20 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 handledar20. Proposition 2000/01:3. Forskning och förnyelse.
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uppgift. Vägen genom forskarutbildningen är mödosam, och alla doktorander behöver stöd och uppmuntran under tiden.21 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 handledare och Handledning i funktion.
Kurser

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.
Reflektion och värdering

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

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.
Övriga frågor

Många av de frågor som inte ingår i dimensionerna ger intressanta komplement till bilden av forskarutbildningen. I egna avsnitt redovisas hur krävande
doktoranderna uppfattar sin utbildning, hur vanligt det är att studera utom21. Bergenheim, Å. Inspirationskälla, föredöme, tränare och kollega: forskarhandledarnas visioner och verklighet.
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lands, studiemotiv och sammanfattande betyg på utbildningen samt upplevd
negativ särbehandling och sexuella trakasserier.

Resultatredovisning
Resultatredovisningen av Doktorandspegeln har följande uppläggning.
Forskarutbildningen redovisas i tolv nationella ämnesområden enligt SUN
2000:22
• humaniora och religionsvetenskap
• rättsvetenskap/juridik
• samhällsvetenskap
• matematik
• naturvetenskap
• teknikvetenskap
• skogs- och jordbruksvetenskap
• medicin
• odontologi
• farmaci
• veterinärmedicin
• övriga forskningsområden.
”Övriga forskningsområden” består av 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.
Jämförande redovisning görs genomgående med fördelning på ämnesområden och med resultaten från Doktorandspegeln 2003. Figurer som presenterar jämförande resultat med fördelning på kön respektive högskola återfinns
i bilagan.
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 ämnesområden och förändringar över tid i den aktuella dimensionen. I figurerna finns medelvärdet angivet tillsammans med konfidensintervallet. 23 Konfidensintervallet anger med 95 procents säkerhet mellan vilka
värden det sanna medelvärdet ligger.
Efter detta görs en redovisning av de undersökta undergrupperna: doktorander som har sin forskarutbildning förlagd till högskolor utan relevant
22. Statistiska centralbyrån. SUN 2000. Svensk utbildningsnomenklatur, Standard för klassificering av svensk utbildning.
23. Medelvärdet är beräknat för en sammanslagning av populationerna i undersökningarna
2003 och 2007.
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vetenskapsområde, doktorander inom nationell forskarskola och utländska
doktorander. Eftersom de två förstnämnda undergrupperna har totalundersökts redovisas dessa gruppers medelvärde utan konfidensintervall. Då den
sistnämnda gruppen har urvalsundersökts presenteras denna grupps konfidensintervall på samma sätt som vid jämförelse mellan ämnesområden.
Stratifieringen har inneburit att vissa urvalsgrupper blivit totalundersökta,
och därmed beräknas inte något konfidensintervall för dem.
I slutet av varje avsnitt presenteras resultaten för de enskilda frågor som inte
fångades upp i dimensionerna, men som ändå berör områden som gränsar mot
respektive dimensions innehåll.
Därefter redovisas doktorandernas syn på sin fortsatta karriär samt omdöme
om sin forskarutbildning.
Frågor om särbehandling och sexuella trakasserier behandlas i nästa avsnitt,
följt av en sammanfattning av dimensionerna för respektive ämnesområde.
En summering görs på undergrupperna doktorander inom nationell forskarskola; utländska doktorander och doktorander som har sin forskarutbildning förlagd till högskolor utan relevant vetenskapsområde. Sist kommer
avslutande kommentarer.
Mer detaljerade uppgifter på nätet

På www.hsv.se/doktorandspegeln finns alla uppgifter om enkätundersökningen publicerade. Där finns också mer data tillgängliga än vad som redovisas i denna rapport, bl.a. resultaten för alla frågor utifrån ämnesområde respektive lärosäte. Det finns därmed möjligheter för den enskilda högskolan och
andra intressenter att göra egna sammanställningar utifrån dessa data.
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Presentation av doktoranderna
och deras forskarutbildning
Ämnesområden
Målgruppen för Doktorandspegeln 2008 består av 15 600 doktorander som var
aktiva våren 2007. Medicin och teknikvetenskap har flest doktorander, följt av
samhällsvetenskap, naturvetenskap samt humaniora och religionsvetenskap.
Figur 1. Fördelning av undersökningens doktorander över ämnesområden
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Veterinärmedicin, <0,5%
Farmaci, 1%
Odontologi, 1%
Skogs- och jordbruksvetenskap m.m., 1%
Medicin, 26%

Att ämnesområden skiljer sig kraftigt åt vad gäller antalet doktorander är något
som man bör medveten om då man jämför resultaten för de olika ämnesområdena.
Det är drygt 3 procent av doktoranderna som studerar vid någon nationell
forskarskola, där de tre största ämnesområdena är teknikvetenskap (32 procent), samhällsvetenskap (19 procent) och medicin (15 procent).
Nära 6 procent av doktoranderna befinner sig vid lärosäten utan examensrätt. Nära hälften av dessa (46 procent) studerar inom samhällsvetenskap.
Teknikvetenskap är det näst största området (23 procent), och humaniora och
religionsvetenskap det tredje största (11 procent).
Bland de utländska doktoranderna, som i undersökningen utgör 13 procent
av samtliga doktorander, studerar merparten inom teknikvetenskap (31 procent), medicin (27 procent) eller naturvetenskap (24 procent).
Kön och ämnesområde

Totalt sett finns det ungefär lika många kvinnliga som manliga doktorander,
men andelen kvinnor respektive män varierar mellan olika ämnesområden.
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Den största snedfördelningen hittar man för ”övriga forskningsområden” där
drygt 80 procent av doktoranderna är kvinnor. Även inom veterinärmedicin
är många av doktoranderna kvinnor. Ett motsatt förhållande finner man inom
matematik och teknikvetenskap, där en klar majoritet av doktoranderna är
män.
Figur 2. Kvinnor och män, totalt och utifrån ämnesområde
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Även då man ser på olika studerandegrupper – doktorander vid nationell forskarskola, doktorander vid lärosäten utan examensrätt, samt utländska doktorander – ser man liknande könsuppdelningar. Granskar man de vanligaste
ämnesområdena inom respektive grupp, finner man att bland de doktorander
som studerar vid nationell forskarskola, där 51 procent är kvinnor och 49 procent är män, så utgör kvinnorna 91 procent av doktoranderna inom medicin
och männen 79 procent av doktoranderna inom teknikvetenskap.
Av doktoranderna som befinner sig vid lärosäten utan examensrätt är 57
procent kvinnor totalt sett. Inom samhällsvetenskap är andelen kvinnor något
högre (62 procent), medan den är betydligt lägre inom teknikvetenskap (37
procent), men ändå något högre än bland samtliga doktorander.

Doktorand eller licentiat?
De allra flesta i undersökningen (86 procent) är antagna för att avlägga en doktorsexamen. Drygt 10 procent var antagna till licentiatstudier och 3 procent
hade hunnit avlägga examen. Att vara antagen som licentiat är särskilt vanligt
inom teknikvetenskap och odontologi, ungefär en av fem uppger detta. Nära
hälften (48 procent) av alla licentiatantagna i undersökningen studerar inom
teknikvetenskap och 20 procent inom medicin.
Bland dem som var antagna till licentiatstudier svarar 69 procent att de vill
fortsätta till doktorsexamen, 20 procent vet ej, medan 11 procent har svarat att
de inte vill fortsätta.		
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Observera att i texten kallas alla för doktorander oavsett vad de är antagna
till. Den officiella definitionen av doktorand är en student som antagits till
och bedriver utbildning på forskarnivå.

Aktiva doktorander
Drygt hälften av doktoranderna uppger att de hade en aktivitetsgrad på över
80 procent under vårterminen 2007. Aktivitetsgrad är ett mått på doktorandens studieinsats, där 100 procent motsvarar 40 timmar per vecka i genomsnitt
under kalenderhalvåret.
Figur 3. Fördelning av aktivitetsgrad
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En hög aktivitetsgrad är vanligare inom naturvetenskap och farmaci där ungefär sju av tio uppger en aktivitetsgrad på över 80 procent. Inom odontologi är
det en av fyra som uppger en sådan.
Av de utländska doktoranderna är det 77 procent som uppger en aktivitetsgrad på över 80 procent. Motsvarande andel för doktorander vid de nationella
forskarskolorna är 58 procent och för doktorander vid lärosäten utan examensrätt är andelen 28 procent. Bland doktorander vid lärosäten utan examensrätt
är det jämförelsevis många som har en aktivitetsgrad mellan 41 och 80 procent.

Undervisning, institutionsarbete och arbetstid
Nära tre av fem doktorander uppger att de undervisade och två av fem utförde
annat institutionsarbete under vårterminen 2007. Detta är samma resultat
som i Doktorandspegeln 2003. De flesta doktorander som undervisat respektive utfört annat institutionsarbete, ägnade högst 20 procent av heltid till
detta.
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Omfattningen av undervisning och annat institutionsarbete varierar mellan
olika ämnesområden. Inom farmaci uppger åtta av tio att de har undervisat
och inom matematik sju av tio. Inom de stora ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap är det runt sex av tio som uppger
att de har undervisat.
Drygt hälften av dem som undervisar uppger att de har en pedagogisk
utbildning för forskarstuderande/lärare, vilket är fler än i den tidigare undersökningen då två av fem uppgav detta.
Doktoranderna inom farmaci och veterinärmedicin är de som i störst
utsträckning ägnat sig åt annat institutionsarbete; det gäller nära tre av fem.
Inom humaniora och religionsvetenskap är det jämförelsevis ovanligt att
doktoranderna undervisat eller utfört annat institutionsarbete – 58 procent
uppgav att de inte undervisat och 74 procent att de inte utfört annat institutionsarbete.
Nära fyra av fem doktorander uppger att de arbetade (inklusive forskarstudier) minst 40 timmar under en normal vecka under vårterminen 2007.
Så många som drygt en av tre uppger att de hade en arbetsvecka på 50 timmar eller mer. Dessa förhållande tycks inte ha förändrats sedan höstterminen
2002.24
Figur 4. Total arbetstid under en normal vecka
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Det är främst inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin som
många uppger att de har arbetat minst 50 timmar per vecka; det gäller 36–
37 procent. Inom humaniora och religionsvetenskap samt rättsvetenskap och
juridik är det förhållandevis många som uppger att de arbetar mindre än 30
timmar per vecka.

24. Doktorandspegeln 2003.
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Figur 5. Total arbetstid under en normal vecka. Fördelning totalt och utifrån
ämnesområde
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Motiv för forskarutbildning
Det vanligaste motivet för forskarutbildning är ”eget ämnesintresse”; det uppgav 51 procent. I Doktorandspegeln 20003 var det 56 procent av doktoranderna
som uppgav detta motiv. I denna undersökning har ”lärar- eller forskarkarriär
inom högskolan” och ”annan yrkeskarriär” ökat något.
Figur 6. Huvudsakligt motiv för forskarutbildning
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Drygt tre av fem doktorander inom humaniora och religionsvetenskap, rättsvetenskap och juridik, matematik och veterinärmedicin uppger ”eget ämnesintresse” som det viktigaste motivet.
”Lärar- eller forskarkarriär inom högskolan” är det näst vanligaste motivet.
Motivet förekommer främst bland doktorander inom ”övriga forskningsområden” och samhällsvetenskap, där 34 respektive 29 procent uppger detta.
Motivet är vanligare bland doktorander vid lärosäten utan examensrätt och
utländska doktorander – 36 respektive 38 procent uppger detta skäl. Oavsett
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ämnesområde är ”lärar- eller forskarkarriär inom högskolan” ett vanligare
motiv bland dessa doktorander.
”Annan yrkeskarriär” är ett något ovanligare motiv, utom för doktorander
inom medicin där 18 procent uppger detta som huvudsakligt motiv.
”Forskarkarriär utanför högskolan” förekommer oftast bland doktoranderna
inom farmaci där hela 43 procent uppger detta som huvudsakligt motiv.
Bland dem som är antagna till licentiatexamen är det relativt sett färre vars
huvudsakliga motiv är ”eget ämnesintresse” (43 procent), och det är jämförelsevis vanligare med ”forskarkarriär utanför högskolan” (15 procent) och ”annan
yrkeskarriär” (16 procent). Till stor del ligger förklaringen i att större delen av
dem som är antagna som licentiat studerar inom teknikvetenskap eller medicin, där dessa motiv är tämligen vanliga.

Var bedrivs forskarutbildningen?
Nära åtta av tio forskarstuderande bedriver merparten av forskarutbildningen
vid det universitet eller den högskola där hon eller han har blivit antagen.
Nio procent anger att de främst studerar vid annat lärosäte, medan något fler
(13 procent) bedriver sina studier på någon annan plats. Dessa andelar ligger
mycket nära resultatet i Doktorandspegeln 2003.
Figur 7. Plats för forskarutbildningen
Annan plats, 13%

Vid annat lärosäte, 9%

Vid universitet/högskola
där man är antagen, 78%

Avhandlingen
Sammanläggningsavhandling är den vanligaste formen för en avhandling, och
72 procent av doktoranderna tänker lägga fram en sådan. I undersökningen
för fem år sedan var andelen 68 procent.
Inom farmaci planerar samtliga 86 doktorander som ingår i undersökningen
att lägga fram en sammanläggningsavhandling. Även inom matematik, natur-
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vetenskap, skogs- och jordbruksvetenskap, medicin, odontologi samt veterinärmedicin är sammanläggningsavhandlingar mycket vanliga.
Monografier är den vanligaste formen för avhandling inom humaniora och
religion samt rättsvetenskap och juridik, liksom inom samhällsvetenskap, om
än inte i samma omfattning. Även om monografier tycks bli något ovanligare
totalt sett, så är det något fler av doktoranderna inom humaniora och religionsvetenskap som uppger att de tänker lägga fram en monografi jämfört med
för fem år sedan.
Figur 8. Monografi eller sammanläggningsavhandling. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde
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Nästan samtliga (96 procent) av de doktorander som ingår i undersökningen
har börjat skriva på sin avhandling. Engelska är det dominerande språket i de
avhandlingar som skrivs. Nära 80 procent skriver på engelska och ytterligare
4 procent skriver på både svenska och engelska. 15 procent av doktoranderna
skriver enbart på svenska, vilket är något mindre än de 17 procent som för fem
år sedan skrev enbart på svenska.
Figur 9. Språk i avhandlingen. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde
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Svenska som avhandlingsspråk är vanligast inom rättsvetenskap och juridik
samt humaniora och religionsvetenskap. Inom humaniora och religionsveten-
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skap är det även relativt många som skriver på ett annat språk än svenska eller
engelska, vilket annars är ovanligt.
Vem väljer avhandlingsämne

Bland dem som valt avhandlingsämne (97 procent) uppger något fler än hälften att de gjort sitt val genom förslag från institutionen eller handledaren, vilket är ungefär lika stor andel som för fem år sedan.
Det är främst inom naturvetenskap som avhandlingsämne bestäms genom
förslag från institutionen eller handledaren, medan man inom humaniora och
religionsvetenskap främst väljer avhandlingsämne själv.
Figur 10. Hur avhandlingsämne valdes. Fördelning totalt och utifrån ämnesområde
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Av doktoranderna som befinner sig vid lärosäten utan examensrätt är det totalt
66 procent som anger att de valt sitt avhandlingsämne huvudsakligen själv –
något som till stor del beror på att nära hälften av dem studerar inom samhällsvetenskap, ett ämnesområde där många totalt sett gör egna val. Men också
sett till varje ämnesområde för sig väljer doktoranderna vid lärosäten utan
examensrätt i något större utsträckning avhandlingsämne själva (gäller samhällsvetenskap, teknikvetenskap samt humaniora och religionsvetenskap).
Bland de utländska doktoranderna är det relativt många som anger att de
gjort sitt val genom förslag från institutionen eller handledaren (71 procent),
vilket beror på att flertalet av dessa studerar inom teknikvetenskap, medicin
eller naturvetenskap, där det inte är så vanligt med egna val. De utländska
doktoranderna inom dessa områden uppger dessutom i högre utsträckning att
de gjort sitt val genom förslag från institutionen eller handledaren än motsvarande doktorander med svensk bakgrund.

Hur bedrivs forskarutbildningen?
Majoriteten av doktoranderna (58 procent) uppger att de huvudsakligen bedriver sin forskarutbildning individuellt. Vanligast är detta inom humaniora och
religionsvetenskap samt rättsvetenskap och juridik.
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Nära 27 procent av doktoranderna bedriver sin forskarutbildning i nära
samarbete med sin handledare. Inom odontologi och veterinärmedicin är detta
vanligare – 47 respektive 45 procent arbetar så.
Av samtliga doktorander bedriver 15 procent sin forskarutbildning huvudsakligen i en forskningsgrupp. Vanligast är detta inom farmaci där 30 procent
anger att detta är den huvudsakliga studieformen.
Figur 11. Hur bedrivs forskarutbildningen
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en forskningsgrupp
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Fördelning totalt och utifrån ämnesområde.

Frågan var ställd på ett annat sätt i Doktorandspegeln 2003, varför inga jämförelser kan göras.

Försörjning
Anställning som doktorand är den huvudsakliga försörjningsformen för drygt
hälften av de doktorander som ingår i undersökningen. Det är en liten ökning
jämfört med Doktorandspegeln 2003, från 51 procent till 55. Minst vanligt är
det att försörja sig med hjälp av studiemedel (0,2 procent). Studiemedel är inte
heller avsett att finansiera forskarstudier.
Farmaci och naturvetenskap har största andelen doktorander med doktorandanställning, medan medicin och odontologi har den lägsta. Inom medicin
och odontologi är det i stället relativt vanligt att doktoranden har en anställning utanför högskolan. Inom farmaci uppger var fjärde doktorand att utbildningsbidrag är den huvudsakliga försörjningsformen.
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Tabell 1. Försörjningsform vårterminen 2007

Assistenttjänst

Utbildningsbidrag

Studiemedel CSN

Stipendium

Adjunktstjänst

Annan finansiering

Totalt

Anställning utanför högskolan (utan tid för egen
forskning)

Doktorandanställning
Humaniora och
religionsvetenskap
Rättsvetenskap
och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap
Medicin
Odontologi
Farmaci
Veterinärmedicin
Övriga
forskningsområden
Totalt

Anställning utanför högskolan (med tid för egen
forskning)

Försörjningsform vårterminen 2007

54

1

5

0

9

5

3

9

14

100

63
52
80
71
67

3
4
1

4
1
13
2

0
0
0

5
8
4
5
5

7
12
6
1
4

2
6
2
2
11

11
4
2
1
5

11
10
5
3
6

100
100
100
100
100

61
34
28
56
66

10
3
2
3
13

6
13
11
25
-

0
-

8
5
5
5
-

3
2
7
-

5
20
20
9
13

2
13
7
1
-

6
10
20
1
9

100
100
100
100
100

60
55

2
2

2
7

0

2
6

16
5

11
10

4
6

5
8

100
100

Procentuell fördelning totalt och per ämnesområde.( ”0” anger att andelen är mindre är 0,5,”-” anger att
ingen hade en sådan försörjningsform bland undersökningens doktorander.)

Bland doktoranderna vid de nationella forskarskolorna är andelen med doktorandanställning hög (84 procent), jämfört med 55 procent bland samtliga
doktorander.
Däremot är det något färre av doktoranderna vid lärosäten utan examensrätt som uppger att de har doktorandanställning (49 procent). I stället är
adjunktstjänst jämförelsevis vanligt (34 procent), mot 5 procent bland samtliga doktorander.
Bland de utländska doktoranderna ligger andelen med doktorandanställning nära den genomsnittliga (57 procent). Bland dem är även stipendium
vanligt, 17 procent uppger denna försörjningsform mot 6 procent bland samtliga doktorander.
Doktorandanställning är inte lika vanlig som försörjningstyp då doktorandstudierna inleds – 34 procent av doktoranderna uppger doktorandanställning som huvudsaklig försörjning under sin första termin. I stället var utbildningsbidrag och stipendium vanligare (19 respektive 13 procent).
Bland dem som är antagna som licentiater är det relativt sett färre som har
anställning som doktorand (42 procent) jämfört med 57 procent bland dem
med doktorsexamen som mål. En bidragande orsak till detta är att utbildningsbidrag endast kan ges i början av doktorandperioden När en doktorand
beräknas ha 2 års heltidsstudier kvar av utbildningstiden ska hon eller han
anställas som doktorand.
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Inom teknik, det område som nära hälften av licentiaterna tillhör, har 57
procent av licentiaterna anställning som doktorand, medan andelen är 70
procent bland övriga doktorander. I stället är det anställning utanför högskolan (utan tid för egen forskning), stipendium eller utbildningsbidrag som är
vanligare.
Nöjd med sin försörjning

De doktorander som har anställning som doktorand eller har anställning
utanför högskolan med tid för egen forskning, vilket tillsammans är 65 procent av doktoranderna, är de som är mest nöjda med sin försörjningsform.
Mest missnöjda är de doktorander som har utbildningsbidrag, samt de få
doktoranderna med studiemedel. Detta är en upprepning av det mönster som
sågs fem år tidigare.
Figur 12. Andel doktorander som svarat ”Ja” på frågan ”Var du nöjd med din
försörjningsform vårterminen 2007”
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Fördelning totalt och utifrån försörjningsform.

Två av fem med stipendium som huvudsaklig försörjningsform är inte nöjda
med detta. En orsak kan vara att stipendier ofta ger upphov till ett bristande
socialt skyddsnät. Stipendier ger inga sociala förmåner och är heller inte sjukpenninggrundande. Alla försäkringar måste ordnas på egen hand. Det är särskilt doktorander med svensk bakgrund som är missnöjda med att vara försörjd genom stipendier – 45 procent är missnöjda mot 33 procent bland de
utländska doktoranderna.
Något fler av dem som var antagna till licentiatexamen var missnöjda med
sin försörjningsform (21 procent) mot 16 procent bland dem som var antagna
till doktorsexamen, vilket till stor del beror på den lägre andelen med doktorandanställning.

Tillfälliga studier vid annat lärosäte
Bland de doktorander som befinner sig i slutet av sin utbildning har en av tre
studerat vid något annat lärosäte, i Sverige eller utomlands, inom ramen för
sin forskarutbildning. Detta är också relativt vanligt bland de doktorander
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som befinner sig i början av sin forskarutbildning. Ingen förändring har skett
jämfört med Doktorandspegeln 2006.
Inom odontologi och medicin är tillfälliga studier vid något annat lärosäte
inte lika vanliga som inom andra ämnesområden – här är andelen 19 respektive 23 procent mot 30 procent bland samtliga.
Av figuren framgår att tillfälliga studier utomlands är vanligare bland dem
som har kommit en bit i forskarutbildningen.
Totalt sett är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som har studerat
vid något annat lärosäte, men något fler av männen gjorde detta utomlands
och något fler av kvinnorna rörde sig inom i Sverige.
Figur 13. Andel doktorander som inom ramen för sin forskarutbildning tillfälligt
har studerat vid något annat lärosäte
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Fördelning totalt, och utifrån andelen genomförd forskarutbildning.

Ålder
Medianåldern bland de doktorander som ingår i undersökningen är 33 år, men
av tabell 2 framgår att ålderspridningen är tämligen stor.
Inom matematik, naturvetenskap, teknikvetenskap och farmaci finns det
förhållandevis många yngre doktorander (≤ 34 år), medan det inom odontologi
och kategorin ”övriga forskningsområden” finns många äldre (40 år ≥).

32

Tabell 2. Åldersfördelning bland undersökningens doktorander
Åldersgrupper
Humaniora och religionsvetenskap
Rättsvetenskap och juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap
Medicin
Odontologi
Farmaci
Veterinärmedicin
Övriga forskningsområden
Totalt

≤ 29 år
12
7
14
47
44
35
17
22
14
45
25
11
26

30–34 år
24
38
27
30
39
36
42
25
16
44
41
17
31

35–39 år
21
21
19
11
10
13
20
17
19
9
20
13
15

40–49 år
24
25
22
6
5
12
13
21
20
1
9
29
17

≥ 50 år
19
10
18
6
2
5
8
15
32
1
5
30
12

Totalt
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Procentuell 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).
Doktoranderna vid lärosäten utan examensrätt är i genomsnitt äldre – medianåldern bland dem är 40 år och 51 procent av dem är 40 år eller äldre, mot 28
procent bland samtliga doktorander.

Familj och barn
Drygt sju av tio av doktoranderna är gifta eller sammanboende – 74 procent
av kvinnorna och 72 procent av männen. Fyra av tio doktorander uppger att
de har hemmavarande barn under 18 år (42 procent av kvinnorna och 38 procent av männen).
På frågan ”I vilken utsträckning uppfattar du att föräldraledighet är allmänt
accepterat inom din forskarutbildning?” svarar nära två av tre ”hög grad” eller
”mycket hög grad”. Det finns dock doktorander som inte uppfattar att föräldraledighet är allmänt accepterat – 3 procent svarar ”mycket liten grad/inte
alls” och 12 procent ”liten grad”. 21 procent svarar ”vet ej”. Det finns inga stora
skillnader mellan könen, men man kan se att bland männen är det 35 procent
som svarat ”mycket hög grad” mot kvinnornas 31 procent, medan det är fler av
kvinnorna som svarat ”liten grad”, 13 procent mot männens 10 procent.
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Figur 15. Fördelning av svar på frågan ”I vilken utsträckning uppfattar du att föräldraledighet är allmänt accepterat inom din forskarutbildning?”
100

mycket
hög grad

hög grad

liten grad

mycket liten
grad/inte alls

vet ej

80
60
40
20
0

Samtliga

Kvinnor

Män

Fördelning totalt och utifrån kön.

Det finns tre ämnesområden där 84–87 procent har den uppfattningen att
föräldraledighet är allmänt accepterat i ”hög” eller ”mycket hög grad” – skogsoch jordbruksvetenskap, farmaci samt veterinärmedicin. Särskilt hög är andelen bland kvinnor inom skogs- och jordbruksvetenskap (94 procent). Inom
medicin är det relativt många, en av fem, som svarat att föräldraledighet är
allmänt accepterat i låg eller mycket låg grad/inte alls (21 procent av kvinnorna
och 19 procent av männen).

Föräldrarnas utbildningsbakgrund
Nära hälften, 49 procent, av alla doktorander i undersökningen uppger att de
har föräldrar utan en högskoleexamen eller högskoleutbildning om minst 120
poäng.25 För fem år sedan var denna andel något högre (51 procent).
Figur 16. Föräldrarnas utbildningsbakgrund
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25. Andelen som svarat ”vet ej” (1 procent) är ej inkluderade.
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Det är särskilt inom samhällsvetenskap, odontologi samt ”övriga forskningsområden” som doktorandernas föräldrar saknar en längre högskoleutbildning, medan det inom matematik, farmaci samt veterinärmedicin är vanligare att doktoranderna kommer från hem med högutbildade föräldrar.
Bland de doktorander som studerar vid lärosäten utan examensrätt är det
62 procent som uppger att föräldrarna saknar en längre högskoleutbildning.
En del av förklaringen torde vara att många av dessa doktorander är äldre
– som vi såg ovan är 51 procent av dem 40 år eller äldre mot 28 procent bland
samtliga doktorander.
Av de utländska doktoranderna är det 44 procent som uppger att föräldrarna saknar en längre högskoleutbildning. Bland dem där en av föräldrarna
har en längre högskoleutbildning finns det en förskjutning mot att det snarare
är pappan än mamman som har denna, 17 respektive 5 procent. Motsvarande
andelar bland samtliga doktorander är 13 respektive 9 procent.

Skuggdoktorander
En så kallad skuggdoktorand börjar på forskarutbildningen utan att vara formellt antagen. Det är någonting som är varken tillåtet eller önskvärt. Motiven
uppges bland annat vara 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”? Drygt 60 procent svarade
”nej” på denna fråga, vilket är 4 procentenhet fler än för fem år sedan. Men
det finns också många doktorander som uppger att de påbörjade sin forskarutbildning innan den formella antagningen, 12 procent så tidigt som mer än
ett år innan.
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Figur 17. Påbörjad forskarutbildning innan formell antagning
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Variationerna mellan de olika ämnesområdena är dock stora. I gruppen som
svarat ”ja” kan också finnas doktorander som fått tillgodoräkna kurser från
grundutbildningen och därför svarat ”ja” på frågan.
Ojämförligt störst är andelen inom medicin, odontologi och farmaci. 66
procent av doktoranderna inom medicin har svarat att de börjat före antagning, men detta är ändå en betydligt lägre andel än för fem år sedan då andelen var 79 procent.
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Dimension I.
Introduktion till forskarutbildningen
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. 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 6 d, 6 e, 6 f, 6 c) handlar om
i vilken utsträckning det stämmer att doktoranden fick upplysning om och
introduktion till forskarutbildningen.
I likhet med 2003 års undersökning fungerar inte Introduktion till forskarutbildningen tillfredsställande inom något ämnesområde. Doktorandernas
svar tenderar att hålla sig kring svarsalternativet ”liten grad” för alla frågor i
dimensionen.
Figur 18. Frågor i dimensionen Introduktion till forskarutbildning
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Cirka 70 procent av alla doktorander var mindre nöjda med institutionernas
introduktion för nyantagna, upplysning om vilka rättigheter och skyldigheter doktoranderna har samt förhandsinformationen om forskarutbildningen.
Närmare hälften av doktoranderna tyckte att antagningskraven i ”mycket liten
grad/inte alls” eller i ”liten grad” var tydliga.
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Figur 19. Introduktion till forskarutbildning per ämnesområde på en normerad
skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall
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Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,1 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten
grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad). Det högsta värdet svarar mot 2,3 och det lägsta värdet svarar mot
1,8. Markerade värden anger att de skiljer sig åt mellan åren vid 95 procents konfidensnivå.

Doktoranderna ger uttryck för en mer positiv hållning jämfört med 2003
års undersökning. Doktoranderna inom rättsvetenskap och juridik, medicin,
odontologi och veterinärmedicin är de som är mest missnöjda med introduktionen. Placeringen i dimensionen för medicin och odontologi visar dock på
en positiv förändring jämfört med Doktorandspegeln 2003. En positiv förändring har också skett inom humaniora och religionsvetenskap, samhällsvetenskap, teknikvetenskap, skogs- och jordbruksvetenskap och farmaci jämfört
med undersökningen 2003.
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Figur 20. Introduktion till forskarutbildning per studerandegrupp på en normerad
skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall
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Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Samhällsvetenskap
Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Matematik
Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Naturvetenskap

Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Teknikvetenskap
Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Skogs- och jordbruksvetenskap
Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Medicin
Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Odontologi
Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Farmaci
Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Veterinärmedicin
Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander

Övriga forskningsområden
Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
Utländska doktorander
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Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,1 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls. 2 = liten
grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad). Det högsta värdet svarar mot 2,5 och det lägsta värdet svarar mot
1,9. Markerade värden anger att de skiljer sig från genomsnittet vid 95 procents konfidensnivå.
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Inom samtliga ämnesområden är det en större andel av kvinnorna som inte är
nöjda, jämfört med männen. Kvinnor inom rättsvetenskap och juridik är den
grupp doktorander som är minst nöjda med introduktionen.26
Placeringen i den här dimensionen för de högskolor som saknar relevant
vetenskapsområde är lägre än genomsnittet. 27
Doktorander inom de nationella forskarskolorna ligger över genomsnittet i
respektive ämnesområde inom humaniora och religionsvetenskap, matematik,
teknikvetenskap och medicin. 28 Inom samhällsvetenskap ger doktoranderna
inom forskarskola en lägre placering i dimensionen än genomsnittet.
Utländska doktorander är den mest positiva gruppen inom dimensionen,
sett på totalen och inom samtliga ämnesområden utom humaniora och religionsvetenskap. 29

Stöd att studera vidare
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 6 a, eller av andra,
fråga 6 b, att gå vidare till forskarutbildningen. De ”andra” kan vara exempelvis studievägledare, studierektorer, doktorander eller studiekamrater.
Av doktoranderna i undersökningen svarar 42 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
inom de olika ämnesområdena svarar. Inom ämnesområdena skogsvetenskap,
medicin, medicin, odontologi och veterinärmedicin uppger 31–33 procent att
lärarna uppmuntrat dem att studera vidare. Motsvarande andel inom humaniora och religionsvetenskap är 63 procent och inom matematik 58 procent.
För nästan samtliga ämnesområden är det en lägre andel av kvinnorna som
uppger att lärarna uppmuntrat dem att läsa vidare, jämfört med männen.
Undantaget är inom rättsvetenskap och juridik.
När det gäller stöd och stimulans av andra än lärare att studera vidare,
svarar 24 procent av doktoranderna att de fått det i ”hög grad” eller ”mycket
hög grad”.
26. I bilagan återfinns figurer som visar skillnaden mellan kvinnors och mäns svar i de olika
dimensionerna.
27. Av de drygt 18 000 forskarstuderande som finns i hela riket har ett drygt tusental en stor del
av sin verksamhet och huvuddelen av sin finansiering vid lärosäten som inte själva har rätt
att anta och examinera doktorander. Detta sker genom samverkan med lärosäten med forskarutbildning.
28. Varje enskild forskarskola består av en värdhögskola och en eller flera så kallade partnerhögskolor. Ett kännetecken för forskarskolorna är att de i huvudsak antar grupper av doktorander. Nationella forskarskolor saknas inom rättsvetenskap och juridik, skogs- och
jordbruksvetenskap, odontologi, farmaci och veterinärmedicin. Under 2007 fanns ca 550
doktorander vid landets 16 nationella forskarskolor.
29. Sju ämnesområden har för få utländska doktorander för ämnesvis analys: rättsvetenskap
och juridik, matematik, skogs- och jordbruksvetenskap, odontologi, farmaci och veterinärmedicin.
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Reflektioner
Det finns fortfarande 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 sjätte 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 fattas. 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. 30
En öppen, tydlig och strukturerad rekryteringsprocess är fördelaktig både
för potentiella doktorander och för institutioner och fakulteter. Öppenhet
och information utåt kan ge alla behöriga en ökad möjlighet att söka sig till
forskarutbildningen samtidigt som sökandeunderlaget vidgas. För att nå dit
kan doktorandtjänster och liknande i högre grad utlysas offentligt. Det är
också viktigt att själva antagningsförfarandet och antagningskriterierna är
transparenta. 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.
Doktorandernas kritik 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.
Intressant att notera är skillnaden i upplevelse av introduktionen mellan
doktorander vid lärosäten utan egen examensrätt och doktorander i en forskarskola. Man kan anta att doktoranden i det första fallet är en solitär och
i den situationen utan den kollektiva information som kanske följer med att
forskarskolorna gör gruppvisa antagningar.

30. Högskoleverket, www.doktorandhandboken.nu.
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Dimension II.
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 specifikt mål som högskolelagen föreskriver
för forskarutbildningen. Insikter i forskningsetik uppfattas både inom och
utom forskarvärlden som en kvalitetsfråga och tillämpningen av densamma
är central inom forskningen.
De frågor som ingår i dimensionen (36 f, 36 g, 36 h, 36 j) handlar om i vilken utsträckning forskarstudierna inneburit att doktoranderna förvärvat kunskaper i vetenskapliga metoder och teorier, förvärvat förmåga att självständigt
bedriva forskning samt fördjupat sina insikter i forskningsetik.
Professionsutveckling uppfattas fungera tillfredsställande av en majoritet av
doktoranderna inom alla ämnesområden, men en förändring har skett i negativ riktning jämfört med 2003.
Figur 21. Frågor i dimensionen Professionsutveckling
Mycket liten
grad/inte alls

Liten grad
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hög grad

Hög grad

Förvärvat kunskaper
i vetenskaplig metod
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i vetenskapliga teorier
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självständigt bedriva forskning

Fördjupat dina insikter i forskningsetik
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Undersökningen visar att de flesta, 83 procent av doktoranderna, anser att
de i ”hög grad” eller ”mycket hög grad” förvärvat kunskaper i vetenskaplig
metod, och 87 procent anser att de förvärvat förmåga att självständigt bedriva
forskning. Något färre, 75 procent, anser att de i motsvarande grad förvärvat
kunskaper i vetenskapliga teorier. Däremot är det mindre än hälften av doktoranderna, 43 procent, som anser att de i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”
fördjupat sina insikter i forskningsetik.
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Figur 22. Professionsutveckling i förhållande till andelen genomförd forskarutbildning
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Grad av professionsutveckling
(1 = mycket liten grad/inte alls, 2 = liten grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad)
Diagrammet är baserat på de doktorander som startat sin forskarutbildning 1995 eller senare.

Doktoranderna uppvisar olika svarsmönster beroende på var i utbildningen de
befinner sig. Att forskarutbildningen bidrar till att självständigt kunna bedriva
forskning uppges av en högre andel doktorander ju längre tid de tillbringat i
forskarutbildningen. Detsamma gäller för kunskaperna i vetenskaplig metod
och teori, om än inte i samma utsträckning. Men det finns doktorander även
i slutet av forskarutbildningen som uppger att de i ringa utsträckning förvärvat kunskaper i vetenskapliga metoder och teorier. Insikter i forskningsetik
påverkas inte nämnvärt av hur långt i forskarutbildningen doktoranden har
kommit. Mönstret är stabilt jämfört med 2003.
Bland de doktorander som befinner sig i slutet av forskarutbildningen (som
har genomfört minst 80 procent av sin utbildning) är det särskilt de inom
matematik som i lägre grad anser att de förvärvat kunskaper i vetenskaplig metod och vetenskapliga teorier samt förvärvat förmåga att självständigt
bedriva forskning. Det är också relativt många inom skogs- och jordbruksvetenskap och odontologi som uppger att de i låg grad förvärvat kunskaper i
vetenskapliga teorier.
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Figur 23. Professionsutveckling per ämnesområde på en normerad skala med
medelvärde 100 samt konfidensintervall
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Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,9 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls. 2 = liten
grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad). Det högsta värdet svarar mot 3,2 och det lägsta värdet svarar mot
2,6. Markerade värden anger att de skiljer sig åt mellan åren vid 95 procents konfidensnivå.

Matematik och veterinärmedicin ligger väsentligt under genomsnittet. Placeringarna i dimensionen visar på en negativ förändring inom de flesta ämnesområden. Särskilt markant är det inom rättsvetenskap och juridik samt veterinärmedicin.
De kvinnliga doktoranderna inom humaniora och religionsvetenskap, medicin, farmaci och ”övriga forskningsområden” har ett högre värde i dimensionen än sina manliga kollegor. Det motsatta resultatet finner man i ämnesområdena rättsvetenskap och juridik, matematik, naturvetenskap, teknikvetenskap,
skogs- och jordbruksvetenskap, odontologi och veterinärmedicin. Störst är
skillnaden inom rättsvetenskap och juridik.
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Figur 24. Professionsutveckling per studerandegrupp på en normerad skala med
medelvärde 100 samt konfidensintervall
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Humaniora och religionsvetenskap
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Rättsvetenskap och juridik

Samtliga doktorander
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Samhällsvetenskap
Samtliga doktorander
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Matematik
Samtliga doktorander
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Utländska doktorander

Naturvetenskap

Samtliga doktorander
Doktorander vid lärosäte utan examensrätt
Doktorand vid nationell forskarskola
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Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,9 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls. 2 = liten
grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad). Det högsta värdet svarar mot 3,2 och det lägsta värdet svarar mot
2,6. Markerade värden anger att de skiljer sig från genomsnittet vid 95 procents konfidensnivå.
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Svaren från doktorander vid högskolor utan relevant vetenskapsområde placerar dem högre än genomsnittet i dimensionen. Även doktorander inom de
nationella forskarskolorna ligger över genomsnittet i dimensionen.

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 i
vilken grad forskarstudierna bidragit till att deras förmåga att skriva klart och
begripligt ökat, fråga 36 k, samt om deras förmåga att muntligt presentera sitt
material klart och begripligt ökat, fråga 36 l.
En femtedel 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. Motsvarande resultat 2003 var en fjärdedel. Eller, annorlunda
uttryckt, en övervägande andel uppger att forskarstudierna inneburit ett ökat
kunnande att uttrycka sig i tal och skrift. Undersökningens resultat visar ingen
stor skillnad mellan olika ämnesområden.

Hur gör andra?
En fråga ställdes också om doktoranderna fått en ökad kunskap om hur forskning bedrivs inom andra områden än det egna utbildningsområdet, fråga 36 i.
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 förekommer i allt högre grad.
Närmare 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”. Här var andelen betydligt lägre bland doktoranderna inom matematik, farmaci och veterinärmedicin. Inom så gott som
alla ämnesområden uppgav kvinnorna i mindre utsträckning att de förvärvat
kunskap i metoder och teorier inom andra områden. Ingen större förändring
har skett sedan 2003.

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 34 a–34 f tillfrågades doktoranderna
om de deltagit i olika aktiviteter som nationella och internationella konferenser
som haft relevans för deras forskning, om de presenterat sin forskning i något
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populärvetenskapligt sammanhang, om de presenterat sin forskning i publikationer eller på konferenser, lagt fram delar av avhandlingen på seminarier
eller utfört forskningsuppdrag för andra än universitet eller högskola (den sista
frågan fanns inte i Doktorandspegeln 2003).
Hälften av doktoranderna uppger att de under läsåret 2006/2007 deltagit i
någon eller några nationella konferenser (med relevans för den egna forskarutbildningen). En svag ökning jämfört med Doktorandspegeln 2003. Ännu fler,
över 60 procent, har deltagit i någon eller några internationella konferenser.
Detta innebär en ökning med tio procentenheter jämfört med Doktorandspegeln 2003. Deltagandet är någorlunda jämnt fördelat mellan kvinnor och män
inom de flesta ämnesområden. I matematik, naturvetenskap och odontologi
är skillnaden mer än tio procentenheter till kvinnornas nackdel och vice versa
till männens nackdel inom farmaci.
Nära sju av tio doktorander uppger att de har presenterat sin forskning i
publikationer eller konferenser respektive seminarium på den egna institutionen under läsåret 2006/2007, vilket överensstämmer med tidigare resultat.
Skillnaderna är stora mellan de olika ämnesområdena. Inom farmaci är det
nio av tio som uppger denna aktivitet, medan motsvarande andel inom rättsvetenskap och juridik är fem av tio.
Liksom i Doktorandspegeln 2003 har en av tre presenterat sin forskning i
något populärvetenskapligt sammanhang. Inom skogs- och jordbruksvetenskap har fler än hälften gjort det.
Andelen doktorander som utfört forskningsuppdrag för andra än universitet
eller högskola varierar mellan ämnesområdena. Inom humaniora och religionsvetenskap är det 10 procent av doktoranderna som uppger att de gjort det,
medan motsvarande andel inom teknikvetenskap är 32 procent.

Reflektioner
En stor del av forskningsarbetet vid universitet och högskolor utförs av doktorander. År 2005 utförde de omkring 40 procent av forskningsvolymen.31
Andelen varierar mellan verksamhetsområdena: inom medicin är andelen 30
procent, inom humaniora och samhällsvetenskap 40 procent, inom naturvetenskap 46 procent och inom teknikvetenskap 51 procent. Inte minst mot
den bakgrunden är resultaten i dimensionen Professionsutveckling värda att
begrunda.
En relativt stor andel av doktoranderna uppger att de i ”liten grad” eller
”mycket liten grad/inte alls” förvärvat kunskaper i vetenskaplig metod (17 procent) och vetenskaplig teori (25 procent) eller att självständigt kunna bedriva
forskning (13 procent). Andelarna som uppger att de i ringa utsträckning förvärvat kunskaper i vetenskaplig metod och teori är något större än 2003. Även
inom den grupp doktorander som befinner sig i slutfasen av forskarutbild31. SCB:s statistiska meddelande UF13 SM 0601.
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ningen 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, både i forskarutbildningen och
i forskningen.
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 mer än hälften av doktoranderna
inte uppfattar sig ha fördjupat sina insikter i forskningsetik är oroande.
Betydligt fler av doktoranderna vid högskolor utan examensrätt uppger att
en lärar- eller forskarkarriär var det huvudsakliga motivet för forskarutbildning – 36 mot 18 procent bland samtliga doktorander. Detta är kanske en del
av förklaringen till deras högre placering i dimensionen.
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Dimension III.
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 arbetsoch forskningsmiljö.
De frågor som ingår i dimensionen (32 b, 32 e, 32 c, 32 d, 32 f, 35 j) 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.
Alla ämnesområden placerar sig i dimensionen på den positiva sidan, dvs.
över 2,5. Jämfört med 2003 visar placeringarna på en positiv förändring för
flertalet ämnesområden.
Figur 25. Frågor i dimensionen Dialog med handledare
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Undersökningen visar att 76 procent av doktoranderna uppfattar att handledaren visat stort intresse för doktorandens studier. Nästa lika stor andel, 69 procent säger sig fått konstruktiv kritik på sitt forskningsarbete. Runt 60 procent
av doktoranderna har i ”hög grad” eller ”mycket hög grad” diskuterat metodoch teorifrågor med sin handledare och haft tillfälle till allmänna diskussio-
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ner inom ämnesområdet med handledare och övriga forskare. Framtidsplaner
diskuteras i mindre omfattning, knappt 40 procent av doktoranderna svarar
att detta skett i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”.
Figur 26. Dialog med handledare i förhållande till andelen genomförd forskarutbildning
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Diagrammet är baserat på de doktorander som startat sin forskarutbildning 1995 eller senare

Doktoranderna uppvisar olika svarsmönster beroende på var i utbildningen de
befinner sig. Doktoranderna uppfattar bl.a. mer av konstruktiv kritik på sitt
forskningsarbete ju längre man kommit i utbildningen. Framtidsplaner diskuteras dock fortfarande sparsamt även vid slutet av forskarstudierna.
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Figur 27. Dialog med handledare per ämnesområde på en normerad skala med
medelvärde 100 samt konfidensintervall
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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 svarar mot 2,9 och det lägsta värdet svarar mot
2,5. Markerade värden anger att de skiljer sig åt mellan åren vid 95 procents konfidensnivå.

Rättsvetenskap och juridik samt veterinärmedicin har en negativ förändring
jämfört med 2003. Inom nio av de tolv ämnesområdena svarar kvinnorna mindre positivt än männen. Undantagen är matematik, farmaci och veterinärmedicin. Störst är skillnaden inom rättsvetenskap och juridik.
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Figur 28 Dialog med handledare per studerandegrupp på en normerad skala med
medelvärde 100 samt konfidensintervall
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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 svarar mot 2,9 och det lägsta värdet svarar mot
2,5. Markerade värden anger att de skiljer sig från genomsnittet vid 95 procents konfidensnivå.
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I genomsnitt är det ingen skillnad i placeringen i dimensionen för doktorander
vid lärosäten utan examensrätt och doktorander vid de nationella forskarskolorna, jämfört med samtliga doktorander. Gruppen utländska doktorander
ligger dock över genomsnittet. Inom de olika ämnesområdena hittar man
vissa variationer.

Bristfällig uppföljning av studieplanen
Enligt högskoleförordningen skall 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. Doktoranderna fick i fråga
33 svara på om de hade en individuell studieplan och om uppföljningen var
tillfredsställande.
Endast 7 procent av doktoranderna uppger att de saknar individuell studieplan, jämfört med 13 procent i Doktorandspegeln 2003. Avsaknaden av
individuell studieplan är störst inom medicin, där var tionde doktorand saknar en sådan.
En fjärdedel av samtliga doktoranderna rapporterar att studieplanen inte
följts upp under läsåret. Drygt hälften av doktoranderna svarar att de är nöjda
med uppföljningen.

Handledaren är oftast en man
Närmare 84 procent av de manliga doktoranderna har en manlig huvudhandledare. Detta framgår av svaren på fråga 26. De kvinnliga doktoranderna har
också övervägande män som huvudhandledare, andelen är 67 procent. Detta
är en naturlig följd av att tre av fyra handledare är män. I Doktorandspegeln
2003 var fyra av fem handledare män.
De kvinnliga doktoranderna har oftare än männen en kvinnlig huvudhandledare, t.ex. så har 30 procent av de kvinnliga doktoranderna inom samhällsvetenskap en kvinnlig huvudhandledare, medan motsvarande andel för de manliga doktoranderna är 20 procent. Vid förra undersökningen var det 12 procent
av de manliga doktoranderna inom samhällsvetenskap som hade en kvinnlig
handledare. Inom teknikvetenskap är det endast 11 procent av samtliga doktorander som har en kvinnlig handledare. Inom området ”övriga forskningsområden”, som domineras av vårdvetenskap, har 60 procent av doktoranderna
en kvinnlig handledare. Detta är en liten ökning jämfört med 2003.
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Biträdande handledare vanligast inom jord- och
skogsbruksvetenskap
Över 80 procent av doktoranderna har en biträdande handledare (fråga 27)
vilket är en viss ökning jämfört med Doktorandspegeln 2003. Då liksom nu är
det vanligast inom jord- och skogsbruksvetenskap; här har drygt 96 procent en
biträdande handledare. Inom farmaci, odontologi, medicin, naturvetenskap
och ”övriga forskningsområden” har mellan 85 och 88 procent av doktoranderna en biträdande handledare. Den biträdande handledaren kommer i 60
procent av fallen från en annan institution. I den föregående undersökningen
var andelen knappt 50 procent. Könsfördelningen bland de biträdande handledarna följer samma mönster som bland huvudhandledarna.
Var tionde doktorand har på eget initiativ bytt huvudhandledare.

Vem väljer avhandlingsämne och litteratur?
På frågan om i vilken utsträckning handledaren eller handledarna låtit doktorandens egna intressen styra valet av avhandlingsämne, fråga 32 a, är spännvidden stor mellan olika ämnesområden. För den totala doktorandgruppen är det
74 procent som svarar ”i hög grad” eller ”mycket hög grad”. Runt 90 procent
av doktoranderna inom humaniora och religionsvetenskap, rättsvetenskap och
juridik samt samhällsvetenskap svarar ”i hög grad” eller ”mycket hög grad”.
Motsvarande andel inom veterinärmedicin är 45 procent.
För gruppen doktorander inom forskarskolor är det 75 procent som svarar i
”i hög grad” eller ”mycket hög grad” och för doktorander vid högskolor utan
egen examensrätt är motsvarande andel 82 procent.
Av svaren att döma är det mindre vanligt att handledarna diskuterar litteraturval för avhandlingen med doktoranderna, fråga 32 g. Endast 34 procent
av doktoranderna uppger att handledarna diskuterat litteraturval ”i hög grad”
eller ”mycket hög grad” med dem. En större andel återfinns inom odontologi
och humaniora, 51 respektive 46 procent. I skalans andra ände återfinns farmaci och veterinärmedicin med drygt 20 procent som svarat så.

Reflektioner
En stor andel av doktoranderna 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 sin handledare.
En av den högre utbildningens hörnstenar, den konstruktiva kritiken, ska
bl.a. fungera som hjälpmedel att föra arbetet framåt. För 30 procent av landets
doktorander verkar inte detta stöd finnas i nämnvärd utsträckning. Runt 40
procent av doktoranderna får inte heller det stöd som en diskussion med handledaren om teori och metodfrågor ofta utgör. Denna situation kan undergräva
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avhandlingens kvalitet och eventuellt medföra att effektiviteten i forskarutbildningen försämras.
Studieplaner finns i högre utsträckning jämfört med 2003, men närmare
hälften av doktoranderna är inte nöjda med uppföljningen. Studieplanen fungerar inte som ett levande dokument. Den skulle kunna utgöra ett stöd både för
handledaren och för doktoranden för att få till stånd en levande dialog.
En oroande svarsbild ger frågan om samtal om framtiden. Över 60 procent
av doktoranderna uppger att handledaren eller handledarna i liten utsträckning eller inte alls diskuterar framtidsplaner med dem. Detta rimmar illa med
regeringens syn på forskarutbildningen:
”Majoriteten av de forskarutbildade arbetar utanför universitet och högskolor. Det är viktigt att lärosätena har en bild av vart de disputerade tar vägen
efter examen och till vilka arbetsuppgifter, som ett underlag för planering och
utveckling av utbildningen samt för den enskilde doktorandens vägledning om
vilka karriärmöjligheter som finns. Det bör vara ett självklart inslag i forskarutbildningen att tänkbara framtidsplaner diskuteras bl.a. när den individuella
studieplanen utformas och uppdateras.”32

32. Regeringens proposition 2004/05:80, Forskning för ett bättre liv.

57

Dimension IV.
Handledning i funktion
Brister i handledningen kan vara den tuva som stjälper lasset för doktoranden.
En väl fungerande handledning innebär bl.a. att den sker i tillräcklig omfattning. Var den gränsen går kan naturligtvis uppfattas olika av doktoranden och
handledaren. Ofta är kontakterna intensivast i början, när avhandlingsämnet ska väljas, studierna ska läggas upp och studenten 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 (35 f, 35 h, 35 c, 35 e) handlar om i vilken utsträckning doktoranden, under läsåret 2006/07, 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.
En majoritet av doktoranderna inom alla ämnesområden uppfattar att
Handledning i funktion fungerar tillfredsställande.
Figur 29. Frågor i dimensionen Handledning i funktion
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Svarsmönstret är i stort detsamma som i Doktorandspegeln 2003. Undersökningen visar att cirka en fjärdedel av doktoranderna upplever brister i handledningen som har varit till hinder i forskningsarbetet. Andelen som allvarligt
övervägt att byta handledare är drygt en tiondel. På frågan om man har fått
handledning i den omfattning man önskat svarar 37 procent av doktoranderna
i ”liten grad” eller ”mycket liten grad/inte alls”. Doktorander står alltid på ett
eller annat sätt i beroendeförhållande till handledaren. Av doktoranderna uppger 17 procent att de befunnit sig i ett beroendeförhållande som känts besvärande; kvinnliga doktorander i något högre utsträckning (19 procent) än de
manliga doktoranderna (13 procent).
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Veterinärmedicin har en högre andel som svarat så: 50 procent av männen och
42 procent av kvinnorna.
Figur 30. Handledning i funktion per ämnesområde på en normerad skala med
medelvärde 100 samt konfidensintervall
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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 svarar mot 3,4 och det lägsta värdet svarar mot
2,9. Markerade värden anger att de skiljer sig åt mellan åren vid 95 procents konfidensnivå.

Mest tillfreds är doktoranderna inom rättsvetenskap och juridik samt odontologi. 33 Inom samtliga ämnesområden visar de kvinnliga doktorandernas svar
en lägre grad av tillfredsställelse. Störst är skillnaden inom rättsvetenskap och
juridik.
Jämfört med 2003 visar placeringarna i dimensionen på en positiv förändring för rättsvetenskap och juridik, teknikvetenskap, skogs- och jordbruksvetenskap samt odontologi. En negativ förändring visar farmaci och veterinärmedicin.
33. 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 här omvända för att höga värden i
dimensionerna genomgående ska stå för något positivt.
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Figur 31. Handledning i funktion per studerandegrupp på en normerad skala med
medelvärde 100 samt konfidensintervall
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Utländska doktorander

Skogs- och jordbruksvetenskap
Samtliga doktorander
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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 svarar mot 3,4 och det lägsta värdet svarar mot
2,9. Markerade värden anger att de skiljer sig från genomsnittet vid 95 procents konfidensnivå.
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Doktorander vid lärosäten utan egen examensrätt ligger något högre än
genomsnittet i dimensionen. Doktorander vid de nationella forskarskolorna
ligger under genomsnittet.

Lite eller mycket handledning?
I fråga 31 uppskattade doktoranderna hur många timmars handledning de
fått under vårterminen 2007. Den genomsnittliga tiden för handledning uppskattas av doktoranderna till 11–15 timmar under vårterminen 2007. Motsvarande uppgift i Doktorandspegeln 2003 var 6–10 timmar under höstterminen
2002.
Tabell 3 Antal timmar handledning vårterminen 2007

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

0
10,3
13,0
8,2
7,5
4,9
5,8
2,0
4,0
3,9
6,2
5,7
1,8
6,0

Antal handledningstimmar
1–5
6–10
11–15 16–20
29,3
30,6
13,6
7,9
36,4
27,8
14,2
6,8
23,2
27,1
16,1
12,8
11,4
15,4
12,0
18,7
15,0
16,1
14,0
13,0
15,9
20,5
15,6
13,7
12,8
24,0
17,9
17,9
17,1
19,4
16,6
13,0
7,8
19,6
15,7
17,6
15,0
15,0
16,8
19,5
17,0
17,0
15,1
9,4
14,8
24,9
24,7
16,8
18,5
21,7
15,8
13,0

21–
8,4
1,9
12,5
34,9
37,0
28,5
25,5
29,8
35,3
27,4
35,8
17,0
25,1

Totalt
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Procentuell fördelning totalt och per ämnesområde.

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, rättsvetenskap och juridik samt samhällsvetenskap är 6–10 timmar under vårterminen 2007. Jämförelsevis uppger
doktoranderna inom humaniora och religionsvetenskap fler handledningstimmar jämfört med 2003, då var snittet 1–5 timmar. Teknikvetenskap, skogs- och
jordbruksvetenskap och ”övriga forskningsområden” har ett genomsnitt på
11–15 timmar och återstående ämnesområden 16–20 timmar.
En jämförelse har gjorts med fråga 35 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. Av de doktorander som hade fått över 20 timmars handledning svarade 88 procent att de i hög grad eller mycket hög grad var nöjda
med omfattningen. Motsvarande andel bland dem som inte fått någon handledning alls eller högst 5 timmars handledning var ungefär 35 procent.
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Reflektioner
En mycket stor andel av doktoranderna, närmare 40 procent, uppger att de
inte har fått handledning i den utsträckning de önskat sig. Man kan också
konstatera att skillnaden är stor mellan olika ämnesområden i den upplevda
handledningsvolymen. Den handledningstid som doktoranderna uppfattar
är troligtvis den tid då handledare och doktorand möts. Den inläsningstid
som handledarna lägger ned finns sannolikt inte med. Högskoleverkets utvärderingar har också visat att många lärare har en tidspressad arbetssituation.
Det kan bidra till handledarens möjligheter att avsätta den tid som doktoranden skulle önska. Upplevelsen av handledningstid kan troligtvis också variera
med arbetsformerna för forskarutbildningen. Handledningstiden kan ändå
förefalla knapp, framförallt inom humaniora och religionsvetenskap, rättsvetenskap och juridik samt samhällsvetenskap. I dag finns det ingenting som
reglerar omfattningen av handledningen.
Att fler än var fjärde doktorand upplevt brister i handledningen som varit
till hinder i doktorandens forskningsarbete är en allvarlig signal.
Var femte kvinnlig doktorand och var sjunde manlig doktorand uppger att
de befunnit sig i en beroenderelation till sin handledare som känts besvärande.
Här kommer frågor om makt och maktlöshet in. Handledningssituationen
ställer mycket stora krav på handledarens lyhördhet så att doktorandens underordnade position inte ger upphov till en känsla av maktlöshet.
De doktorander som upplevt att de blivit negativt särbehandlade av handledare på grund av kön är mer negativa till sin handledning. 34 Nära hälften av
dem som anser sig särbehandlade uppger att de befunnit sig i en beroenderelation till sin handledare som i ”hög grad” eller ”mycket hög grad” har känts
besvärande. De doktorander som upplevt sig särbehandlade har också i högre
grad allvarligt övervägt att byta handledare – det gäller två av fem. Bland dem
som upplever sig särbehandlade av handledare på grund av kön är det vanligare att man har en huvudhandledare av det motsatta könet – särskilt bland
de förhållandevis få manliga doktoranderna som upplevt sig särbehandlade.
Doktorander vid högskolor utan relevant vetenskapsområde ligger över
genomsnittet medan doktoranderna inom forskarskolorna ligger under genomsnittet för samtliga doktorander när det gäller Handledning i funktion.
I båda fallen är det frågan om ”brister i handledningen varit till hinder i forskningsarbetet” som ger utslag.

34. 11 procent av kvinnorna och 2 procent av männen har upplevt att de blivit negativt särbehandlade av handledare på grund av kön. Mer om särbehandling i avsnittet ”Negativ särbehandling och sexuella trakasserier” sidan 89.
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Dimension V.
Kurser
Forskarutbildningen består dels av en kursdel, dels av en avhandlingsdel. Hur
de 160 poäng som forskarutbildningen omfattar är fördelade på kursdel respektive avhandlingsdel varierar, såväl mellan olika ämnen som 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 (18 e, 18 c, 18 a, 18 b) handlar om i vilken
utsträckning kursutbudet överensstämmer med doktorandens önskemål och
behov, huruvida kurserna har relevans för avhandlingsarbetet, om kvaliteten
på kurserna är god samt om avvägningen mellan kurspoäng och avhandlingsarbete är bra.
Kurser uppfattas fungera tillfredsställande av en majoritet av doktoranderna
inom alla ämnesområden.
Figur 32. Frågor i dimensionen Kurser
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Drygt hälften av doktoranderna uppger att kursutbudet stämmer med deras
önskemål och behov i ”hög grad” eller ”mycket hög grad”. Något fler, 65 procent, tycker att kurserna har relevans för avhandlingsarbetet. Detta är en något
lägre andel än i Doktorandspegeln 2003. Liksom då uppger ca 70 procent att
kvaliteten på kurserna är god och att det är en bra avvägning mellan kurspoäng och avhandlingsarbete.
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Figur 33. Kurser per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde 100
samt konfidensintervall
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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 svarar mot 3,0 och det lägsta värdet svarar mot
2,5. Markerade värden anger att de skiljer sig åt mellan åren vid 95 procents konfidensnivå.

Farmaci, ”övriga forskningsområden” och skogs- och jordbruksvetenskap placerar sig högst i dimensionen. Jämfört med 2003 visar placeringarna i dimensionen på en positiv förändring för rättsvetenskap och juridik, matematik,
skogs- och jordbruksvetenskap, odontologi, farmaci och ”övriga forskningsområden”. En negativ utveckling noteras för naturvetenskap.
Skillnaden mellan kvinnor och män är ytterst marginell, sett till totalen.
Om man studerar varje ämnesområde för sig finner man större skillnader.
Inom hälften av ämnesområdena placerar sig kvinnorna högre i dimensionen än männen, det gäller samhällsvetenskap, matematik, medicin, odontologi, veterinärmedicin och ”övriga forskningsområden”. Bland dessa områden
fanns den största skillnaden inom odontologi. Inom humaniora och religionsvetenskap, rättsvetenskap och juridik, naturvetenskap, teknikvetenskap,
skogs- och jordbruksvetenskap och farmaci är förhållandet det omvända,
framförallt inom rättsvetenskap och juridik.
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Figur 34. Kurser per studerandegrupp på en normerad skala med medelvärde
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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 svarar mot 3,0 och det lägsta värdet svarar mot
2,4. Markerade värden anger att de skiljer sig från genomsnittet vid 95 procents konfidensnivå.
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Doktorander vid lärosäten utan egen examensrätt och doktorander vid de
nationella forskarskolorna, med undantag för matematik och naturvetenskap,
ligger över genomsnittet i dimensionen Kurser. Forskarskolan i matematik ligger väsentligt under genomsnittet i dimensionen med värdet 2,4, vilket antyder
att dimensionen Kurser inte fungerar tillfredsställande. Inom medicin ligger
både doktorander vid lärosäten utan examensrätt och doktorander vid forskarskola väsentligt över genomsnittet.

Kursdelens omfattning
Fråga 17 gällde 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 21 och 40 poäng; detta gäller för en
tredjedel av doktoranderna. Nästan lika stor andel uppger att kursomfattningen är 41–60 poäng. Vardera omkring 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, och 72 procent av
doktoranderna i matematik uppger att deras kursdel omfattar 61–80 poäng.
Motsatsen finns inom rättsvetenskap och juridik samt medicin, där närmare
60 procent svarar att deras kursdel omfattar 20 poäng eller mindre.

Kurser utan undervisning
I fråga 18 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 här 54 procent, vilket ändå är sju
procentenheter lägre än i Doktorandspegeln 2003. Även doktoranderna inom
teknikvetenskap har en relativt hög andel som uppger att kurserna huvudsakligen saknar undervisning (30 procent).

Kurser på engelska
Hälften av doktoranderna uppger att kurserna i ”hög grad” eller ”mycket hög
grad” hållits på engelska (fråga 18 f). Här finns en påtaglig skillnad mellan
olika ämnesområden. Inom naturvetenskap uppger 81 procent av doktoranderna att kurserna hållits på engelska, och inom skogs- och jordbruksvetenskap är siffran 73 procent. I skalans andra ände finns, naturligt nog, rättsvetenskap (10 procent), övriga forskningsområden (15 procent), humaniora (20
procent) och samhällsvetenskap (26 procent). Denna fråga fanns inte i Doktorandspegeln 2003.
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Kurser om kvantitativa eller kvalitativa metoder
Närmare hälften av doktoranderna uppger att kurserna i ”hög grad” eller
”mycket hög grad” behandlat kvantitativa metoder (fråga 18 g, 18 h). När
frågan kommer till kvalitativa metoder är svarsandelen drygt hälften. Inom
rättsvetenskap och juridik är det endast 3 procent som uppger att kurserna
behandlat kvantitativa metoder, och inom humaniora och religionsvetenskap
är andelen 12 procent. Att kurserna behandlat kvalitativa metoder är inte ovanligt inom något område. Dessa frågor fanns inte i Doktorandspegeln 2003.

Forskningsetik och vetenskapsteori
Knappt var tredje doktorand uppger att kurserna i ”hög grad” eller ”mycket
hög grad” behandlat forskningsetik (fråga 18 i). Skillnaden är dock stor mellan olika forskningsområden.
Lägsta andelen återfinns inom rättsvetenskap och juridik, där endast 6 procent uppger att kurserna behandlat forskningsetik. För de flesta områden ligger andelen mellan 15 och 25 procent. Av doktoranderna inom medicin, odontologi och ”övriga forskningsområden” uppges detta svarsalternativ av över
hälften.
Figur 35. Kurserna har behandlat forskningsetik
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Drygt 40 procent av doktoranderna uppger att kurserna i ”hög grad” eller i
”mycket hög grad” behandlat vetenskapsteori. Högsta andelen återfinns inom
odontologi med 71 procent, och lägsta andelen finns inom veterinärmedicin
där ingen uppgett detta svarsalternativ.
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Figur 36. Kurserna har behandlat vetenskapsteori
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Inom humaniora och religionsvetenskap, rättsvetenskap och juridik samt samhällsvetenskap uppger mer än hälften av doktoranderna att kurserna i ”hög
grad” eller ”mycket hög grad” behandlat vetenskapsteori, medan motsvarande
andel inom naturvetenskap, teknikvetenskap och jord- och skogsbruksvetenskap ligger mellan 25 och 35 procent. Dessa frågor fanns inte i Doktorandspegeln 2003.

Reflektioner
Dimensionen Kurser visar på stora brister. Framförallt uppger en stor andel av
doktoranderna att kursutbudet inte 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.
De sakkunniga experter som ger rekommendationer i ämnesutvärderingarna
brukar framhålla möjligheten att samarbeta såväl inom landet som på nordisk
basis. 35 Möjligheten ges då att få läsa önskad kurs på ett annat lärosäte eller
en annan institution. Ett bättre informationssystem, kanske nationellt, skulle
kunna bidra till en förbättring, om problemet bl.a. består av att doktoranderna
inte känner till utbudet.
Kursernas kvalitet och relevans ifrågasätts av ca 30 procent av doktoranderna. Här finns en missanpassning i systemet som bör uppmärksammas.
Svaren på frågorna kring forskningsetik och vetenskapsteori visar att kurser
i dessa frågor är mindre vanliga. I dimensionen Professionsutveckling framkom
dessutom att en mindre, men inte försumbar, grupp inte uppfattar att de under
sin forskarutbildning förvärvat kunskaper inom vetenskapliga teorier eller fått
35. Högskoleverkets rapportserie 2007:31 R. Hur har det gått? En slutrapport om Högskoleverkets kvalitetsgranskningar åren 2001–2006.
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fördjupade insikter i forskningsetik. Mot bakgrund av att en stor del av landets
forskning utförs av doktorander borde detta stämma till eftertanke.
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Dimension VI.
Reflektion och värdering
Personlig utveckling är en del av syftet med den högre utbildningen, och
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 den högre utbildningen återfinns också en förväntan
att utbildningen ska bidra till demokratins utveckling och skapa förståelse
mellan grupper.
De frågor som ingår i dimensionen (36 c, 36 e, 36 d, 36 b, 36 a) handlar om i
vilken utsträckning forskarstudierna inneburit att doktoranden har 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 och etnisk bakgrund samt uppnått en breddad allmänbildning.
Medelvärdet i dimensionen är det näst lägsta efter Introduktion till forskarutbildning och antyder att forskarutbildningen i begränsad omfattning bidrar
till Reflektion och värdering. Det finns dock en viss positiv förändring jämfört
med Doktorandspegeln 2003.
Figur 37. Frågor i dimensionen Reflektion och värdering
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Två tredjedelar av landets doktorander uppger att forskarutbildningen bidragit
till reflektion över de egna värderingarna och att de breddat sin allmänbildning. I det senare fallet är det en något större andel jämfört med Doktorandspegeln 2003.
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Omkring en tredjedel uppger att forskarutbildningen bidragit till att de
engagerat sig i samhällsutvecklingen, uppnått ökad förståelse för sociala och
kulturella skillnader mellan könen eller ökad förståelse för människor med
annan kulturell bakgrund.
Figur 38. Reflektion och värdering i förhållande till andelen genomförd forskarutbildning
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Diagrammet är baserat på de doktorander som startat sin forskarutbildning 1995 eller senare.

Doktoranderna uppvisar olika svarsmönster beroende på var i utbildningen de
befinner sig. Ju större del av forskarutbildningen doktoranderna genomfört ju
mera uppfattas forskarutbildningen bidragit till Reflektion och värdering.
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Figur 39. Reflektion och värdering per ämnesområde på en normerad skala med
medelvärde 100 samt konfidensintervall
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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 svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar mot
1,9. Markerade värden anger att de skiljer sig åt mellan åren vid 95 procents konfidensnivå.

Denna dimension uppvisar den största variationen mellan ämnesområdena.
Humaniora och religionsvetenskap, samhällsvetenskap och ”övriga forskningsområden” ligger betydligt över genomsnittet i dimensionen, medan
matematik ligger väsentligt lägre. Placeringen för många ämnesområden visar
på en positiv förändring jämfört med Doktorandspegeln 2003, men rättsvetenskap och juridik samt veterinärmedicin uppvisar en negativ utveckling.
Inom de flesta områden ligger kvinnorna högre i dimensionen än männen,
och störst är skillnaden inom farmaci. Inom veterinärmedicin är förhållandet det omvända. Inom humaniora och religionsvetenskap finner man ingen
skillnad mellan könen.
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Figur 40. Reflektion och värdering per studerandegrupp på en normerad skala
med medelvärde 100 samt konfidensintervall
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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 svarar mot 2,9 och det lägsta värdet svarar mot
1,9. Markerade värden anger att de skiljer sig från genomsnittet vid 95 procents konfidensnivå.
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Doktorander vid lärosäten utan egen examensrätt ligger väsentligt över genomsnittet i dimensionen. Det gäller alla ämnesområden där de förekommer, utom
teknikvetenskap. Något över genomsnittet ligger doktorander vid nationella
forskarskolor och utländska doktorander, med några undantag.

Kritisk reflektion
En till dimensionen närbesläktad fråga (36 m) löd: I vilken utsträckning har
dina forskarstudier inneburit att du kritiskt reflekterat över teorier och metoder inom din egen forskning?
Det stora flertalet doktorander, 86 procent, svarar i ”hög grad” eller ”mycket
hög” grad på denna fråga. Inom de flesta ämnesområden ligger denna svarsandel mellan 84 och 94 procent. Undantaget är matematik med 69 procent.
Figur 41. Kritiskt reflekterat över teorier och metoder inom sin egen forskning
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Fördelning totalt och utifrån ämnesområde.

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.36 Även här
var skillnaderna stora mellan olika utbildningsområden.
Det är dock en större andel i Doktorandspegeln som svarar att utbildningen
bidragit till reflektion över egna värderingar än vad som var fallet i Studentspegeln. Detta kan spegla en mognad hos doktoranderna som till vissa delar
36. Högskoleverkets rapportserie 2007:20 R. Studentspegeln 2007.
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kommer med stigande ålder, men kan också vara ett resultat av forskarutbildningen.
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. Bilden känns
också igen från den jämförelse som gjordes med motsvarande enkätundersökning i Katalonien, Irland och Finland 2005. 37 Det kan vara så att dessa
ämnesområden har en svagare tradition för värderingsfrågor. Kanske är det
ändå lite anmärkningsvärt med den låga andelen inom medicin och odontologi. När det handlar om teorier och metoder inom den egna forskningen är
det dock en mycket stor andel inom alla ämnesområden som menar att forskarutbildningen inneburit att man kritiskt har reflekterat.

37. Högskoleverkets rapportserie 2006:29 R. International Postgraduate Students Mirror. Catalonia, Finland, Ireland and Sweden.
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Dimension VII.
Studiemiljö
Relationerna 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. Inom universitetsvärlden bör
denna syn tillämpas på såväl anställda som studerande.
De frågor som ingår i dimensionen (35 l, 35 m, 35 i, 35 n) 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.
Placeringen i dimensionen är varken positiv eller negativ, vilket är samma
svarsmönster som i Doktorandspegeln 2003.
Figur 42. Frågor i dimensionen Studiemiljö
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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 av forskarkollektivet.
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 grad av
medinflytande på institutionen. Svarsmönstret är så gott som identiskt med
Doktorandspegeln 2003.
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Figur 44. Studiemiljö per ämnesområde på en normerad skala med medelvärde
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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 svarar mot 2,9 och det lägsta värdet svarar mot 2,4. Markerade värden anger att de skiljer sig åt mellan åren vid 95 procents konfidensnivå.

Farmaci, följt av skogs- och jordbruksvetenskap, har de högsta värdena i
dimensionen 2008.
Sex av de tolv olika ämnesområdena har lägre placering än genomsnittet,
och lägst ligger samhällsvetenskap. Kvinnorna inom respektive ämnesområde
ligger lägre i dimensionen än männen, utom inom veterinärmedicin. Största
skillnaden mellan könen finner man i teknikvetenskap.
En positiv förändring visar matematik, skogs- och jordbruksvetenskap och
odontologi, medan en negativ förändring kan noteras för rättsvetenskap och
juridik, farmaci, veterinärmedicin och ”övriga forskningsområden”.
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Figur 45. Studiemiljö per studerandegrupp på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall
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Fördelning, totalt och utifrån ämnesområde
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 svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar mot 2,4. Markerade värden anger att de skiljer sig från genomsnittet vid 95 procents konfidensnivå.
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Totalt ligger doktoranderna vid lärosäten utan egen examensrätt under genomsnittet, medan doktorander vid de nationella forskarskolorna och utländska
doktorander ligger över genomsnittet. Inom matematik och naturvetenskap
ligger dock de nationella forskarskolorna under genomsnittet. Inom medicin
är placeringen väsentligt över genomsnittet för både doktorander vid lärosäten
utan egen examensrätt och doktorander vid nationella forskarskolor.

Otydliga krav och stress
Hälften av doktoranderna uppger att de har upplevt kraven på dem som doktorander som otydliga (fråga 35 o). Andelen är ungefär densamma i alla ämnesområden utom ”övriga forskningsområden”, där motsvarande andel var 35
procent.
Nära hälften av doktoranderna uppger att de under läsåret 2006/2007 i hög
utsträckning upplevt stress eller press som gett negativa erfarenheter (fråga
35k). Särskilt uppger fler kvinnor att de ”i mycket hög grad” känt stress eller
press; 22 procent mot männens andel på 16 procent. Dessa resultat är oförändrade jämfört med Doktorandspegeln 2003.
Nära hälften av doktoranderna, 46 procent, uppfattar att forskarstudierna
tar mer tid än vad de förväntade sig (fråga 40). Något fler av kvinnorna tycker
detta; 50 mot 42 procent av männen. Annars anser 50 procent att studierna tar
den tid de förväntade sig och 4 procent att de tar mindre tid.
Bland dem som uppfattar att forskarstudierna tar mer tid än vad de förväntade sig är det 59 procent som i ”hög grad” eller ”mycket hög” upplevt stress
eller press som har gett negativa erfarenheter, vilket kan jämföras med 38 procent bland övriga.
Att uppleva stress eller press tycks inte vara sammankopplat med hur man
är försörjd. Undantagen är de få doktorander med assistenttjänst och studiemedel (CSN) som i högre grad upplever stress eller press.
En ny fråga (36 n) löd: ”I vilken utsträckning har dina forskarstudier inneburit att du upplevt press/stress p.g.a. krav på resultat från externa aktörer”?
Här svarade 30 procent ”i hög grad” eller ”i mycket hög grad”. Högst ligger
teknikvetenskap med 39 procent. Samhällsvetenskap har 30 procent i denna
svarskategori, och naturvetenskap, skogs- och jordbruksvetenskap och medicin har 29 procent.

Missbruk av forskningsresultat
Sex procent av doktoranderna uppger att de upplevt att deras forskningsresultat använts utan att de har angetts som författare eller upphovsman. Inom
humaniora och religionsvetenskap var andelen 4 procent och inom naturvetenskap och odontologi 8 procent.
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Hur upplevs kraven inom forskarutbildningen?
Tre fjärdedelar av doktoranderna uppger att de upplever kraven inom forskarutbildningen som varken för låga eller för höga. Av den resterande gruppen är
det ungefär lika många som upplever kraven som för höga som för låga. Bland
de kvinnliga doktoranderna är det dock en större andel (17 procent) som upplever kraven som för höga jämfört med andelen män (11 procent).
Tittar man närmare på olika ämnesområden finner man att andelen doktorander som finner kraven som för låga är större än gruppen som finner kraven
för höga inom matematik, teknikvetenskap och skogs- och jordbruksvetenskap. Tittar man ännu djupare och jämför kvinnliga och manliga doktorander
finner man att inom alla ämnesområden finns det en större grupp män som
tycker kraven är för låga jämfört med gruppen män som tycker kraven för
höga. Tvärtom förhåller det sig med de kvinnliga doktorandernas svarsmönster. Inom alla ämnesområden finns det en större andel kvinnor som tycker
att kraven är för höga, jämfört med gruppen kvinnor som tycker kraven är
för låga. Motsvarande skillnad mellan kvinnors och mäns syn på kravnivån i
utbildningen framkom också i Studentspegeln 2007, som reflekterade grundutbildningen.38

Arbetsplats
De flesta doktorander, 90 procent, uppger att de har tillgång till en arbetsplats
på institutionen, inklusive dator- utskrifts- och kopieringsmöjligheter. Inom
naturvetenskap är det endast 1 procent som uppger att någon sådan arbetsplats
saknas, medan motsvarande andel för odontologi är 22 procent.

Sjukskrivning
Av samtliga doktorander uppger 8 procent att de har varit sjukskrivna mer
än 14 dagar under läsåret 2006/2007. Andelen är ungefär densamma som i
Doktorandspegeln 2003. Av de kvinnliga doktoranderna uppger 11 procent en
sådan sjukskrivningsperiod, medan andelen för de manliga doktoranderna är
4 procent. Skillnaden är stor mellan kvinnliga och manliga doktorander inom
alla ämnesområden.
Andelen med en lång sjukskrivningsperiod är dubbelt så stor inom humaniora och religionsvetenskap, rättsvetenskap och juridik, samhällsvetenskap
och ”övriga forskningsområden” jämfört med de övriga ämnesområdena.
De som har varit sjukskrivna uppger i högre grad att de upplevt stress eller
press som gett negativa erfarenheter – 67 procent har upplevt detta i ”hög
grad” eller ”mycket hög grad”, mot 46 procent bland dem som inte varit sjukskrivna.

38. Högskoleverkets rapportserie 2007: 20 R. Studentspegeln 2007.
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Reflektioner
Den höga andelen doktorander som inte upplever institutionens miljö som
kreativ är slående. Mot bakgrund av de förhoppningar som knyts till de forskarutbildades bidrag till utveckling och nyskapande borde detta inge oro.
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?
Hur kommer det sig att andelen långa sjukskrivningar är så olika mellan
olika ämnesområden? Kan den kanske förklaras av att trycket på närvaro är
hårdare inom de områden där doktoranden finns i en projektgrupp? Hur ska
skillnaden mellan kvinnornas och männens andelar av de långa sjukskrivningarna förklaras? Andelen kvinnor som varit sjukskrivna mer än 14 dagar under
läsåret 2006/07 är nästan tre gånger så hög som andelen män. Denna skillnad
har ökat jämfört med 2003.
Att närmare hälften av doktoranderna upplever press eller stress som ger
negativa erfarenheter är allvarligt. Dessutom verkar kvinnorna uppleva pres�sen hårdare. Det är också en större andel kvinnor än män som upplever kraven som för höga.
Sammantaget verkar det finnas många områden att arbeta med för att förbättra studiemiljön. En närmare granskning av orsakerna till det mönster som
framträder verkar påkallad.
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Karriär och sammanfattande omdöme
Följande frågor ställdes:
• Om valet skulle ske nu skulle du då välja att påbörja forskarutbildning?
(fråga 45)
• Om du kunde börja om på forskarutbildningen inom samma ämne skulle
du då välja samma universitet? (fråga 46)
• Vill du arbeta vid ditt nuvarande universitet/högskola efter din doktorsexamen? (fråga 47)
• Vill du arbeta vid ett annat universitet/högskola efter din doktorsexamen?
(fråga 48)
• Oroar du dig för att bli arbetslös efter forskarutbildningen? (fråga 52)
• Har du fått stöd från institutionen för en fortsatt forskarkarriär? (fråga 53)
• Vilket sammanfattande betyg skulle du ge din forskarutbildning så här
långt? (fråga 55)
Närmare 80 procent skulle välja samma universitet eller högskola, och ungefär
samma andel svarar också att de än en gång skulle välja att påbörja forskarutbildningen om valet skulle ske nu. Det sammanfattande betyget ”bra” eller
”mycket bra” är det omdöme 81 procent av doktoranderna ger till sin forskarutbildning. Denna svarsbild är densamma som i Doktorandspegeln 2003. Bland
doktorander vid högskolor utan examensrätt är det en lägre andel som skulle
välja samma högskola, men samma höga andel ger betyget ”bra” eller ”mycket
bra”. Bland doktorander inom forskarskolor och bland utländska doktorander är det en ännu större andel som ger omdömet ”bra” eller ”mycket bra”, 84
procent respektive 88 procent. Men även bland de utländska doktoranderna
är det en lägre andel som skulle välja samma högskola.
Mest positiva är doktoranderna inom farmaci och ”övriga forskningsområden”, där 90 respektive 92 procent ger betyget ”bra” eller ”mycket bra”. Något
mindre positiva är doktoranderna inom humaniora och religionsvetenskap
samt veterinärmedicin, där motsvarande andel är ungefär 76 procent.
Andelen kvinnliga doktorander som är osäkra på om de ville påbörja forskarutbildningen, om valet skulle ske nu, är genomgående något högre än
andelen män. Detta gäller inom de flesta ämnesområden.

Doktoranderna efter examen
Hälften av doktoranderna vill arbeta vid sitt nuvarande universitet eller sin
nuvarande högskola efter doktorsexamen. Det är en något större andel av kvinnorna än av männen som vill detta. Skillnaden är stor mellan olika ämnesområden. Bland doktoranderna inom humaniora och religionsvetenskap samt
rättsvetenskap och juridik svarar 60 procent att de ”förmodligen” eller ”defi-
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nitivt” vill arbeta vid sitt nuvarande universitet eller sin nuvarande högskola
efter doktorsexamen. Inom naturvetenskap, teknikvetenskap och farmaci är
motsvarande andel låg. 38 procent av doktoranderna inom naturvetenskap
och 34 procent inom teknikvetenskap vill arbeta kvar, och inom farmaci är
andelen 11 procent.
Tabell 4 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?”

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

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

Totalt

Definitivt inte/förmodligen inte

34

17

51

Definitivt/förmodligen

18

30

49

Totalt

55

45

100

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.
Drygt en av tre doktorander vill varken arbeta på sitt nuvarande eller något
annat lärosäte efter doktorsexamen. Dessa resultat är så gott som identiska
med Doktorandspegeln 2003. Här skiljer doktorandgruppen vid högskolor
utan examensrätt ut sig, där motsvarande andel endast är 16 procent. Detta
kan sannolikt förklaras av att många i denna grupp redan har en lärartjänst
vid högskolan.
Av doktoranderna inom teknikvetenskap är det 51 procent som inte tänker
sig en akademisk framtid. Inom farmaci är motsvarande andel ännu högre,
66 procent.
På frågan om man vill arbeta inom näringslivet efter doktorsexamen svarar
66 procent av männen och 57 procent av kvinnorna förmodligen eller definitivt. Inom samhällsvetenskap är skillnaden mellan kvinnors och mäns svar
ännu större, 56 procent av männen mot 42 procent av kvinnorna. På det stora
hela är skillnaden dock större mellan ämnesområdena än mellan könen. Det
är närmare 90 procent av både kvinnliga och manliga doktorander inom teknikvetenskap som säger sig vilja arbeta inom näringslivet.
En tydlig skillnad mellan kvinnliga och manliga doktoranders svar finner
man i svaret på frågan: ”Vill du starta eget företag efter examen?” ”Förmodligen” eller ”definitivt” svarar 32 procent av männen, medan motsvarande
andel bland kvinnorna är 19 procent. Skillnaderna är inte så stora mellan de
olika ämnesområdena. Högsta andelen som vill starta eget företag återfinns
inom rättsvetenskap och juridik (35 procent) och här är det kvinnorna som i
högre utsträckning vill starta eget. Därnäst kommer teknikvetenskap med 33
procent, men även samhällsvetenskap har många hugade företagare (31 procent).
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Naturvetarna oroar sig mest för arbetslöshet
Drygt 30 procent av doktoranderna oroar sig för arbetslöshet efter examen.
Detta är en ökning jämfört med Doktorandspegeln 2003, då andelen var en
fjärdedel. Bland de utländska doktoranderna är oron ännu högre. Här uppger
45 procent att de oroar sig för att bli arbetslösa. Andelen är mindre bland doktoranderna vid högskolor utan examensrätt (22 procent). Kvinnorna oroar sig
mycket mer än männen. Inom många ämnesområden är kvinnoandelen som
oroar sig för att bli arbetslös dubbelt så stor som andelen män. Inom naturvetenskap svarar 59 procent av de kvinnliga och 37 procent av de manliga doktoranderna att de oroar sig ”ganska mycket” eller ”mycket” för att bli arbetslösa.
Tätt därefter kommer doktoranderna inom humaniora och religionsvetenskap, där 51 procent av kvinnorna oroar sig och 42 procent av männen.

Stöd från institutionen för fortsatt forskarkarriär
Ungefär lika stor andel, tre av tio, svarar ja som nej på frågan om man har stöd
från institutionen för en fortsatt forskarkarriär. För den resterande gruppen
var frågan inte aktuell. Största andelen som svarar ja återfinns inom skogs- och
jordbruksvetenskap och veterinärmedicin.

Förväntningar på kommande arbete
Närmare 80 procent av doktoranderna tror att de kommer att få ett arbete som
kräver forskarutbildning, åtminstone så småningom. En något lägre andel tror
så inom humaniora och religionsvetenskap samt rättsvetenskap och juridik (68
respektive 65 procent). Kvinnor och män är rätt så samstämmiga i sina svar.
Både doktorander inom forskarskolor och doktorander vid lärosäten utan
egen examensrätt har större tilltro till att de ska få ett arbete som kräver forskarexamen.

Reflektioner
Det stora flertalet doktorander ger betyget ”bra” eller ”mycket bra” till sin
forskarutbildning. Däremot är det en femtedel av doktoranderna som ger sin
utbildning betyget ”dåligt” eller ”mycket dåligt” som sammanfattande betyg.
Andelen som svarat att de inte skulle välja samma universitet eller högskola
igen, om valet skulle ske i dag, är lika stor. En ännu något större andel doktorander svarar att de ”definitivt inte” eller ”förmodligen inte” skulle välja att
påbörja forskarutbildningen i dag.
Många av dem som i dag inte skulle välja samma lärosäte eller påbörja en
forskarutbildning ger forskarutbildningen ett dåligt betyg. Ungefär hälften av
dem som svarat ”definitivt inte” eller ”förmodligen inte” ger det sammanfattande betyget ”mycket dåligt” eller ”dåligt”.
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Betydligt fler av doktoranderna vid högskolor utan examensrätt uppger att
lärar- eller forskarkarriär var det huvudsakliga motivet för forskarutbildning
– 36 procent, mot 18 procent bland samtliga doktorander. Många av dessa
doktorander har redan adjunktstjänster vid den egna högskolan, och forskarutbildningen är ett led i högskolans ambitioner att höja andelen disputerade
lärare.
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Negativ särbehandling
och sexuella trakasserier
Högskolelagen omfattar även frågor om jämställdhet och likabehandling.39
Lagen säger att i högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan män och
kvinnor alltid iakttas och främjas. I lagen om likabehandling av studenter i
högskolan finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter
för studenter och sökande oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.40
De frågor som ställts inom detta område i enkäten är följande:
• Har du någon gång under forskarutbildningen upplevt dig negativt särbehandlad på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller
annan uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder av andra forskarstuderande, av lärare eller annan undervisande personal, av handledare
eller av administrativ personal? (fråga 43)
• Har du någon gång under forskarutbildningen upplevt dig sexuellt trakasserad av andra forskarstuderande, av lärare eller annan undervisande
personal, av handledare eller av administrativ personal? (fråga 44)

Negativ särbehandling p.g.a. kön inte ovanligt
Fråga 43 a–d handlar om huruvida doktoranderna någon gång under forskarutbildningen upplevt sig negativt särbehandlade på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan uppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder av andra doktorander, undervisande personal, handledare
eller administrativ personal. Denna fråga var formulerad annorlunda i Doktorandspegeln 2003 varför inga direkta jämförelser kan göras.

39. Högskolelag. Kapitel 1, 5 §.
40. SFS 2003:312.

89

Figur 46. Andel som uppger att de någon gång under studietiden upplevt sig
negativt särbehandlad på grund av könstillhörighet – av antingen andra forskarstuderande och/eller undervisande personal och/eller handledare och/eller administrativ personal
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Andel utifrån ämnesområde och kön. Observera att skalan är bruten vid 40 procent.

Totalt upplevde 25 procent av kvinnorna och 6 procent av männen att de blivit
negativt särbehandlade på grund av könstillhörighet av antingen andra forskarstuderande och/eller undervisande personal och/eller handledare och/eller
administrativ personal (skapad variabel utifrån fyra delfrågor).
Bland de kvinnliga doktoranderna inom rättsvetenskap och juridik samt
inom samhällsvetenskap uppger närmare 35 procent att de någon gång under
sin forskarutbildning upplevt sig negativt särbehandlade på grund av könstillhörigheten. Tittar man närmare på delfrågorna var och en för sig uppger
13 procent av kvinnorna att de blivit negativt särbehandlade av andra forskarstuderandel, 16 procent av lärare eller annan undervisande personal, 11 procent
av handledare och 5 procent av administrativ personal.
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En liten andel forskarstuderande uppger att de blivit negativt särbehandlade
på grund av sexuell läggning eller funktionshinder (under 1 procent). Något
större andel uppger negativ särbehandling på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (6 procent). Inom humaniora och religionsvetenskap uppger 8 procent negativ särbehandling av denna karaktär.

Sexuella trakasserier
I fråga 44 svarade doktoranderna på om de någon gång under forskarutbildningen upplevt sig sexuellt trakasserade (ovälkommet uppträdande av sexuell
natur) av andra doktorander, undervisande personal, handledare eller administrativ personal. Motsvarande fråga fanns inte i Doktorandspegeln 2003.
Figur 47. Andel som uppger att de någon gång under studietiden upplevt sig sexuellt trakasserad – av antingen andra forskarstuderande och/eller undervisande
personal och/eller handledare och/eller administrativ personal
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Andel utifrån ämnesområde och kön. Observera att skalan är bruten vid 20 procent.
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Totalt upplevde 9 procent av kvinnorna och 2 procent av männen att de någon
gång under studietiden blivit sexuellt trakasserad av antingen andra doktorander och/eller undervisande personal och/eller handledare och/eller administrativ
personal (variabel skapad utifrån fyra delfrågor).
Ser man på delfrågorna var och en för sig var andelen 3 procent av kvinnorna som upplevt att de sexuellt trakasserats av andra doktorander, 5 procent
av lärare eller annan undervisande personal, 2 procent av handledare och 1
procent av administrativ personal.

Reflektioner
Negativ särbehandling på grund av kön samt sexuella trakasserier upplevs
främst av kvinnor inom rättsvetenskap och juridik, samhällsvetenskap samt
veterinärmedicin. När det gäller negativ särbehandling på grund av kön uppger också en förhållandevis stor andel kvinnor inom matematik, naturvetenskap och teknik att de upplevt detta. Andelen kvinnor och män skiljer sig
är mellan dessa utbildningar på så sätt att männen kraftigt dominerar inom
matematik och teknikvetenskap medan kvinnorna är i majoritet inom humaniora och religionsvetenskap, rättsvetenskap och juridik samt samhällsvetenskap. Detta visar att det kan uppstå problem även inom utbildningar med
jämn könsbalans. Lägger man till detta förekomsten av upplevda sexuella
trakasserier är problemen så pass omfattande att utbildningsansvariga måste
ta dem på allvar.
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Summering per ämnesområde
Jämfört med 2003 visar dimensionerna Introduktion till forskarutbildningen,
Dialog med handledare och Reflektion och värdering en förändring i positiv
riktning. En förändring i negativ riktning visar dimensionerna Professionsutveckling och Kurser. Per ämnesområde visas följande bild.
Humaniora och religionsvetenskap

Knappt 10 procent av alla doktorander finns inom humaniora och religionsvetenskap. Andelen kvinnor är 56 procent och det är relativt många av doktoranderna som är 40 år eller äldre (43 procent). Cirka hälften av doktoranderna
uppger att ingen av föräldrarna har examen från universitet eller högskola.
Jämfört med 2003 visar dimensionen Introduktion till forskarutbildningen
en väsentlig positiv förändring. Även placeringen i dimensionerna Dialog med
handledare och Reflektion och värdering visar en positiv förändring.
Humaniora och religionsvetenskap ligger 2008 över genomsnittet i Introduktion till forskarutbildningen, Handledning i funktion och väsentligt över
genomsnittet i Reflektion och värdering. Under genomsnittet ligger placeringarna i dimensionerna Dialog med handledare och Studiemiljö.
Rättsvetenskap och juridik

Endast 1 procent av doktoranderna studerar rättsvetenskap och juridik. Andelen kvinnor är 55 procent, och andelen forskarstuderande som är 40 år eller
äldre är 34 procent. Hälften av doktoranderna uppger att ingen av föräldrarna
har examen från universitet eller högskola.
Jämfört med 2003 visar placeringen i dimensionerna Handledning i funktion
och Kurser en positiv förändring. Placeringen i dimensionerna Introduktion till
forskarutbildningen, Dialog med handledare samt Studiemiljö visar en förändring i negativ riktning och i dimensionen Professionsutveckling och Reflektion
och värderingar en väsentlig förändring i negativ riktning.
Rättsvetenskap och juridik ligger 2008 över genomsnittet i Handledning
i funktion och Reflektion och värdering, men under genomsnittet i Introduktion till forskarutbildningen, Professionsutveckling, Dialog med handledare samt
Kurser.
Samhällsvetenskap

Inom samhällsvetenskap återfinns den tredje största gruppen doktorander, 16
procent. Andelen kvinnor är nära 55 procent och andelen forskarstuderande
som är 40 år eller äldre är 40 procent. 55 procent av doktoranderna uppger att
ingen av föräldrarna har examen från universitet eller högskola.
Jämfört med 2003 visar dimensionerna Introduktion till forskarutbildningen,
Dialog med handledare samt Reflektion och värdering på en positiv förändring.
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Placeringen i dimensionerna Professionsutveckling visar en förändring i negativ riktning.
Samhällsvetenskap ligger 2008 över genomsnittet i Professionsutveckling,
och mycket över genomsnittet i Reflektion och värdering, men under genomsnittet i Kurser och Studiemiljö.
Matematik

Här finns 2 procent av doktoranderna. Relativt många av doktoranderna är
män, 75 procent, och andelen forskarstuderande som är 40 år och däröver är
endast 12 procent. 40 procent av doktoranderna uppger att ingen av föräldrarna har examen från universitet eller högskola.
Jämfört med 2003 visar placeringen i dimensionerna Kurser och Studiemiljö
på en negativ förändring
Matematik ligger 2008 över genomsnittet i Introduktion till forskarutbildningen och Handledning i funktion men betydligt under genomsnittet i Professionsutveckling och Reflektion och värdering.
Naturvetenskap

Med sina 15 procent av doktoranderna är naturvetenskap det fjärde största
forskarutbildningsområdet. Andelen kvinnor är 46 procent, och andelen forskarstuderande som är 40 år eller äldre är endast 7 procent. Andelen doktorander som uppger att ingen av föräldrarna har examen från universitet eller
högskola är 41 procent.
Jämfört med 2003 visar dimensionerna Introduktion till forskarutbildningen
och Reflektion och värdering en positiv förändring. Dimensionerna Professionsutveckling och Kurser visar en negativ förändring.
Naturvetenskap ligger 2008 över genomsnittet i Introduktion till forskarutbildningen och Studiemiljö, men under genomsnittet i Handledning i funktion
samt Reflektion och värdering.
Teknikvetenskap

Teknikvetenskap är det näst största området för forskarutbildning med 23
procent av alla doktorander. Relativt många av doktoranderna är män (70
procent) och andelen forskarstuderande som är 40 år eller äldre är endast 16
procent. Andelen doktorander som uppger att ingen av föräldrarna har examen
från universitet eller högskola är 46 procent.
Jämfört med 2003 visar dimensionerna Introduktion till forskarutbildning,
Dialog med handledare, Handledning i funktion samt Reflektion och värdering
en positiv förändring. Dimensionerna Professionsutveckling och Kurser visar en
negativ förändring.
Teknikvetenskap ligger 2008 över genomsnittet i Kurser och Studiemiljö.
Under genomsnittet återfinns dimensionerna Professionsutveckling, Dialog med
handledare och Reflektion och värdering.
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Skogs- och jordbruksvetenskap

Endast 1 procent av doktoranderna studerar skogs- och jordbruksvetenskap.
Kvinnorna dominerar gruppen och utgör 60 procent. Andelen forskarstuderande som är 40 år eller äldre är endast 21 procent. Andelen doktorander som
uppger att ingen av föräldrarna har examen från universitet eller högskola är
48 procent.
Jämfört med 2003 visar placeringen i dimensionerna Introduktion till forskarutbildningen, Dialog med handledare, Handledning i funktion, Kurser,
Reflektion och värdering samt Studiemiljö en positiv förändring.
Skogs- och jordbruksvetenskap ligger 2008 över genomsnittet i Introduktion till forskarutbildningen, Dialog med handledare, Handledning i funktion,
Kurser, Reflektion och värdering samt Studiemiljö. Under genomsnittet ligger
dimensionen Professionsutveckling.
Medicin

Den största gruppen doktorander finns inom medicin (26 procent). Kvinnorna
dominerar och utgör 61 procent. Andelen forskarstuderande som är 40 år eller
äldre är 36 procent. Andelen doktorander som uppger att ingen av föräldrarna
har examen från universitet eller högskola är 44 procent.
Jämfört med 2003 visar dimensionen Introduktion till forskarutbildning en
positiv förändring. Placeringen i dimensionen Professionsutveckling visar en
förändring i negativ riktning.
Medicin ligger 2008 över genomsnittet i dimensionerna Professionsutveckling
och Dialog med handledare. Under genomsnittet ligger dimensionerna Introduktion till forskarutbildningen samt Reflektion och värdering.
Odontologi

Odontologi är ett litet område inom forskarutbildningen (1 procent). Även här
dominerar kvinnorna, och utgör 67 procent. Andelen forskarstuderande som
är 40 år eller äldre är 52 procent. Andelen doktorander som uppger att ingen
av föräldrarna har examen från universitet eller högskola är 54 procent.
Jämfört med 2003 visar placeringen i dimensionerna Introduktion till forskarutbildningen, Dialog med handledare, Handledning i funktion, Kurser och
Studiemiljö på en positiv förändring.
Odontologi ligger 2008 över genomsnittet i dimensionerna Professionsutveckling, Dialog med handledare, Handledning i funktion och Kurser. Under genomsnittet ligger dimensionerna Introduktion till forskarutbildningen, Reflektion
och värdering samt Studiemiljö.
Farmaci

Även farmaci är ett litet område. Här finns 1 procent av doktoranderna. Här är
fördelningen mellan kvinnor och män 50/50. Andelen forskarstuderande som
är 40 år eller äldre är 2 procent. Andelen doktorander som uppger att ingen av
föräldrarna har examen från universitet eller högskola är 40 procent.
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Jämfört med 2003 visar placeringen i dimensionerna Introduktion till forskarutbildningen, Dialog med handledare, Kurser samt Reflektion och värdering
på en positiv förändring.
Placeringen i dimensionerna Professionsutveckling, Handledning i funktion,
Reflektion och värdering samt Studiemiljö visar på en förändring i negativ riktning.
Farmaci ligger 2008 över genomsnittet i dimensionerna Introduktion till
forskarutbildningen, Professionsutveckling, Dialog med handledare, Kurser och
Studiemiljö. Under genomsnittet ligger dimensionerna Handledning i funktion
samt Reflektion och värdering.
Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är det allra minsta området när det gäller forskarstuderande.
Här finns knappt en halv procent av doktoranderna. Tre fjärdedelar av doktoranderna är kvinnor. Andelen forskarstuderande som är 40 år eller äldre är 14
procent. Andelen doktorander som uppger att ingen av föräldrarna har examen
från universitet eller högskola är 46 procent.
Jämfört med 2003 visar placeringen i alla dimensioner en negativ förändring.
Veterinärmedicin ligger 2008 över genomsnittet i dimensionen Kurser, men
under genomsnittet i övriga dimensioner.
Övriga forskningsområden

”Övriga forskningsområden” består av 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 i detta samlingsområde återfinns inom vårdvetenskap. I gruppen
”övriga forskningsområden” finns 3 procent av alla doktorander. Här finns det
en stark dominans av kvinnor, som utgör 81 procent. Detta forskningsområde
har den största andelen forskarstuderande som är 40 år eller äldre; de utgör
nästan 60 procent. Andelen doktorander som uppger att ingen av föräldrarna
har examen från universitet eller högskola är 65 procent.
Jämfört med 2003 visar placeringen i dimensionerna Professionsutveckling
och Kurser en positiv förändring. En negativ förändring visar dimensionen
Studiemiljö.
”Övriga forskningsområden” ligger 2008 över genomsnittet i samtliga
dimensioner.
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Doktorander som har sin
forskarutbildning förlagd till högskolor
utan relevant vetenskapsområde
Forskarutbildningen har inte samma regionala spridning som högskolans
grundutbildning, men med tillkomsten av nya universitet och högskolor med
rätt att utfärda doktorsexamen inom ett vetenskapsområde finns lärosäten
med forskarutbildning i 17 av landets 21 län. Till det kommer en viss ytterligare spridning genom forskarskolor och genom samverkan mellan lärosäten
med forskarutbildning och lärosäten utan denna rätt.41 Högskolor som inte
äger rätt att examinera i forskarutbildningen är ändå involverade i den genom
bland annat handledning och finansiering av doktorander som är placerade
vid den egna högskolan. Detta ligger också helt i linje med den politiska vilja
som finns uttryckt i till exempel de två forskningspolitiska propositionerna
under 2000-talets inledande år. 42 Av de drygt 18 000 forskarstuderande som
finns i hela riket har ett drygt tusental en stor del av sin verksamhet och
huvuddelen av sin finansiering vid lärosäten som inte själva har rätt att anta
och examinera doktorander. De återfinns inom humaniora och religionsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknikvetenskap, medicin och
”övriga forskningsområden”.
Redan genomsnittsresultatet visar att Introduktion till forskarutbildningen
inte fungerar positivt, och doktorander vid högskolor utan relevant vetenskapsområde har en placering under genomsnittet. Detta gäller alla ämnesområden där de förekommer.
Det genomsnittliga resultatet för samtliga doktorander visar att Professionsutvecklingen, som uttrycker det professionella innehållet i forskarutbildningen,
fungerar tillfredsställande. Doktorander vid högskolor utan relevant vetenskapsområde har en placering över genomsnittet i dimensionen. Detta gäller
också inom fem av de sex ämnesområden som är aktuella.
Alla ämnesområden placerar sig på den positiva sidan i dimensionen Dialog
med handledare. Doktorander vid högskolor utan relevant vetenskapsområde
har en placering nära genomsnittet. Inom humaniora, religionsvetenskap och
naturvetenskap är dock placeringen något över genomsnittet.
Handledning i funktion uppfattas fungera tillfredsställande inom samtliga
ämnesområden. Doktorander vid högskolor utan relevant vetenskapsområde
har en placering något över genomsnittet.

41. Högskoleverkets rapportserie 2008:19 R. Högskoleverkets årsrapport 2008.
42. Proposition 2000/01:3, Forskning och förnyelse, och proposition 2004/05:80, Forskning för
ett bättre liv.
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Doktorander vid högskolor utan relevant vetenskapsområde ligger över
genomsnittet i dimensionen Kurser. Inom medicin är placeringen väsentligt
över genomsnittet.
Doktorander vid lärosäten utan egen examensrätt ligger väsentligt över
genomsnittet i dimensionen Reflektion och värdering, förutom inom teknikvetenskap. Här är placeringen under genomsnittet.
Totalt ligger doktoranderna vid lärosäten utan egen examensrätt något
under genomsnittet i dimensionen Studiemiljö. Inom respektive ämnesområde är det dock en högre placering för doktoranderna inom humaniora och
religionsvetenskap och medicin men lägre inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Betydligt fler av doktoranderna vid högskolor utan examensrätt uppger att
lärar- eller forskarkarriär var det huvudsakliga motivet för forskarutbildning
– 36 procent mot 18 procent bland samtliga doktorander.
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Nationella forskarskolor
År 2001 etablerades 16 nationella forskarskolor med särskilda medel i enlighet
med regeringens förslag i den forskningspolitiska propositionen Forskning
och förnyelse43. Skälen till att forskarskolorna etablerades var att de skulle
främja samverkan i forskarutbildningen och ytterligare förbättra forskarutbildningen.
Varje enskild forskarskola består av en värdhögskola och en eller flera så
kallade partnerhögskolor. Värdhögskolorna har huvudansvaret för verksamheten och samordningen av denna. Även mindre högskolor, som saknar egen rätt
att utfärda doktorsexamina, deltar som partnerhögskolor. Varje forskarskola
leds av en styrgrupp som fattar beslut om verksamheten. Representanter från
såväl värd- som partnerhögskolor ingår i styrgrupperna, likaså doktorandrepresentanter och ibland även externa personer från industrin eller den offentliga sektorn. Föreståndaren har en central funktion i forskarskolorna – han
eller hon ansvarar för den löpande verksamheten, implementerar styrgruppens
beslut och arbetar för att ställda målsättningar uppfylls.44 Forskarskolorna har
i många fall genomfört gemensamma, och ofta nationella, utlysningar av doktorandanställningar. Antalet sökande till såväl projektmedel som doktorandplatser har generellt sett klart överstigit antalet tillgängliga medel och platser.
Det finns således ett högt söktryck. Ett kännetecken för forskarskolorna är
att de i huvudsak antar grupper av doktorander till respektive forskarskola.
Antagningen har varit dubbel i den meningen att forskarskoledoktoranderna
antas till såväl forskarskolan som en institution/lärosäte (med examensrätt i
forskarutbildningen). Cirka 550 doktorander vid nationella forskarskolor har
ingått i denna enkätundersökning.
De 16 nationella forskarskolorna som inrättades 2001 var
• grundläggande datavetenskap vid Linköpings universitet
• naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid Linköpings universitet
• språkteknologi vid Göteborgs universitet
• genomik och bioinformatik vid Göteborgs universitet
• management och IT vid Uppsala universitet
• matematik och beräkningsvetenskap vid Uppsala universitet
• läkemedelsvetenskap vid Lunds universitet
• historia vid Lunds universitet
• pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
• Genusforskarskolan vid Umeå universitet
• telekommunikation vid KTH
• rymdteknik vid Luleå tekniska universitet
43. Prop. 2000/01:3.
44. Högskoleverkets rapportserie 2004:18 R. Uppföljning av 16 nationella forskarskolor– samverkan, rekrytering, handledning och kurser.
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•
•
•
•

materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola
genomik och bioinformatik vid Stockholms universitet
romanska språk vid Stockholms universitet
vård och omsorg vid Karolinska institutet.

Introduktion till forskarutbildningen fungerar inte tillfredsställande inom
något ämnesområde. Doktorander vid nationella forskarskolor ligger dock
över genomsnittet. Inom humaniora och religionsvetenskap samt medicin är
placeringen väsentligt över genomsnittet.
Professionsutvecklingen uppfattas fungera tillfredsställande av en majoritet
av doktorander inom alla ämnesområden. Doktorander vid de nationella forskarskolorna placerar sig högre än genomsnittet. Inom respektive ämnesområde
finner man en högre placering än genomsnittet inom humaniora och religionsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin. Doktoranderna
i forskarskolan i matematik, liksom samtliga doktorander inom matematik,
placerar sig lägst i dimensionen.
Ett svagt positivt medelvärde visar dimensionen Dialog med handledare.
Doktorander inom forskarskolorna har genomsnittligt samma svarsbild som
samtliga doktorander. Inom humaniora och religionsvetenskap, teknikvetenskap och medicin ligger man högre än genomsnittet, medan det motsatta råder
inom naturvetenskap.
Handledning i funktion uppfattas fungera tillfredsställande inom samtliga ämnesområden. Doktoranderna inom forskarskolorna ligger dock under
genomsnittet för samtliga doktorander. Ser man till olika ämnesområden är
det framförallt inom humaniora och religionsvetenskap, samhällsvetenskap
och naturvetenskap som doktorander inom nationella forskarskolor ligger
under genomsnittet. Inom medicin är placeringen över genomsnittet.
Doktorander vid de nationella forskarskolorna, med undantag för matematik och naturvetenskap, ligger över genomsnittet i dimensionen Kurser. Doktorander vid forskarskolan i matematik ligger dock väsentligt under genomsnittet. Över genomsnittet är placeringen inom humaniora och religionsvetenskap,
samhällsvetenskap och medicin.
Doktorander inom de nationella forskarskolorna ligger nära genomsnittet
i dimensionen Reflektion och värdering. Inom samhällsvetenskap och medicin
är placeringen över genomsnittet och inom teknikvetenskap under.
Genomsnittet i dimensionen Studiemiljö är varken positivt eller negativt för
samtliga doktorander. Doktorander vid forskarskolorna ligger nära genomsnittet. Inom respektive ämnesområde är dock placeringen lägre än genomsnittet
inom matematik och naturvetenskap och högre inom humaniora och religionsvetenskap och medicin.
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Utländska doktorander
Av dem som påbörjade en forskarutbildning vid ett svenskt lärosäte under läsåret 2006/07 kom 27 procent från andra länder. Det är ungefär samma andel
som för nybörjare i grundutbildningen, men här är samma andel långt mer
betydelsefull med avseende på hela utbildningsvolymen. Flertalet av doktoranderna från andra länder kommer för en hel utbildning. Detta till skillnad från
vad som gäller i grundutbildningen där en betydande del av de inresande studenterna är utbytesstudenter som bara studerar i Sverige en eller två terminer.
Andelen doktorander från andra länder har nästan fördubblats sedan mitten av
nittiotalet. Könssammansättningen bland de utländska doktoranderna skiljer
sig från övriga doktorander med en högre andel män (59 procent män och 41
procent kvinnor). En jämförelsevis stor andel av de utländska doktoranderna
påbörjar forskarstudier i tekniska, naturvetenskapliga eller jordbruksrelaterade ämnen.45
Utländska doktorander är den mest positiva doktorandgruppen inom
dimensionen Introduktion till forskarutbildningen, sett på totalen och inom
samtliga ämnesområden, utom humaniora och religionsvetenskap.
Uppfattningen om det professionella innehållet i forskarutbildningen,
uttryckt i dimensionen Professionsutveckling, ligger mycket nära genomsnittet
och visar ett tillfredsställande resultat.
Placeringen i dimensionen Dialog med handledare är högre för utländska
doktorander jämfört med medelvärdet för samtliga doktorander. Inom respektive ämnesområde är placeringen högre än genomsnittet inom samhällsvetenskap och teknikvetenskap.
Handledning i funktion uppfattas fungera tillfredsställande inom samtliga ämnesområden när man tittar på svaren för samtliga doktorander. De
utländska doktoranderna har en placering som genomsnittet. Inom respektive
ämnesområde är placeringen över genomsnittet inom samhällsvetenskap, och
under genomsnittet inom humaniora och religionsvetenskap och medicin.
Resultatet i dimensionen Kurser visar ett svagt positivt medelvärde. De
utländska doktoranderna har en placering som genomsnittet.
De utländska doktoranderna ligger över genomsnittet i dimensionen Reflektion och värdering inom naturvetenskap, teknikvetenskap och medicin.
Genomsnittet i dimensionen Studiemiljö är varken positivt eller negativt
för samtliga doktorander. De utländska doktoranderna har en placering som
genomsnittet.

45. Högskoleverkets rapportserie 2008:19 R. Högskoleverkets årsrapport 2008.
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Avslutande kommentar
En angelägen utbildning
Forskarutbildningen har kommit mer och mer i fokus, i takt med de förhoppningar som knyts till den högre utbildningen och dess roll i den globala
konkurrensen. På den europeiska agendan finns sedan en tid begreppet kunskapstriangeln. Begreppet syftar på det önskvärda samspelet mellan utbildning,
forskning och innovation. Forskarutbildningen är en viktig byggsten i denna
triangel. European University Association, EUA, konstaterar att universiteten spelar en nyckelroll för forskning och utveckling, innovation, kunskapsutveckling samt kunskapsförmedling på både regional, nationell, europeisk
och global nivå. Mot denna bakgrund finner man att forskarutbildningens
betydelse ökar. Hur den fungerar, och vad som kan och bör utvecklas, blir en
angelägenhet för varje land.
I Sverige omfattar forskarutbildningen i dag ca 18 000 aktiva doktorander.
Det är en stor gemensam samhällelig satsning, till vilken det knyts stora förhoppningar om bidrag till nyskapande och tillväxt. Forskarutbildningen blir
också individuella kunskapsresor som kräver tid och stort engagemang från
doktorandernas sida.
Enligt både Doktorandspegeln 2003 och denna uppföljare fungerar forskarutbildningen bra för många doktorander. Doktoranderna ger 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.
Svarsmönstren är stabila trots de fem år som förflutit sedan förra undersökningen. Det finns brister i introduktionen, och det finns doktorander som
uppger att de i ringa utsträckning förvärvat kunskaper i vetenskapliga metoder och teorier. Forskningsetik uppfattas inte inta någon framträdande plats
i forskarutbildningen. Handledningen och kursutbudet kunde förbättras och
medinflytandet är svagt. Kvinnorna känner sig mindre accepterade i forskarrollen.
Är forskarskolor en väg att gå? I de frågor som ingått i Doktorandspegeln
visar inte svarsbilden för doktoranderna i de nationella forskarskolorna på
någon avgörande skillnad.
Inte oväntat är det många av frågorna kring handledningen som blottar
problem. Vad är orsakerna? Finns det för lite handledning eller är det strukturen med en, eller i bästa fall två, handledare, som inte fungerar fullt ut?
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 se över handledningsor-
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ganisationen. Kontakten mellan doktoranden, forskare och handledare spelar
en avgörande roll för hur forskarutbildningen upplevs fungera.
Sett till forskarutbildningens innehåll kan det inte vara acceptabelt att
forskningsetiken lyser med sin frånvaro. Inte 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?
Det finns uppenbart utrymme för diskussion om hur forskarutbildningen
bör fungera och vad som kan och bör förändras. Detta inte minst mot bakgrunden att samhället har högt ställda förväntningarna på forskarutbildningens bidrag till samhällsutvecklingen.
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Bilagor
Dimensioner per kön
Figur I. Introduktion till forskarutbildning på en normerad skala med medelvärde
100 samt konfidensintervall
1,8

2,1

2,4

Totalt Kv.
Män
Humaniora och Kv.
religionsvetenskap Män
Rättsvetenskap Kv.
och juridik
Män
Samhällsvetenskap

Kv.
Män

Matematik Kv.
Män
Naturvetenskap Kv.
Män
Teknikvetenskap Kv.
Män
Skogs- och jord- Kv.
bruksvetenskap
Män
Medicin Kv.
Män
Odontologi Kv.
Män
Farmaci Kv.
Män
Veterinärmedicin

Kv.
Män

Övriga forsknings- Kv.
områden
Män
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,1 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls. 2 = liten
grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad). Det högsta värdet svarar mot 2,4 och det lägsta värdet svarar
mot 1,8.
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Figur II. Professionsutveckling på en normerad skala med medelvärde 100 samt
konfidensintervall
2,6

3,2

2,9

Totalt Kv.
Män
Humaniora och Kv.
religionsvetenskap Män
Rättsvetenskap Kv.
och juridik
Män
Samhällsvetenskap

Kv.
Män

Matematik Kv.
Män
Naturvetenskap Kv.
Män
Teknikvetenskap Kv.
Män
Skogs- och jord- Kv.
bruksvetenskap
Män
Medicin Kv.
Män
Odontologi Kv.
Män
Farmaci Kv.
Män
Veterinärmedicin

Kv.
Män

Övriga forsknings- Kv.
områden
Män
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Medelvärdet i dimensionen svarar mot 2,9 på den fasta svarsskalan (1 = mycket liten grad/inte alls. 2 = liten
grad, 3 = hög grad, 4 = mycket hög grad). Det högsta värdet svarar mot 3,2 och det lägsta värdet svarar
mot 2,6.
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Figur III. Dialog med handledare på en normerad skala med medelvärde 100 samt
konfidensintervall
2,5

3,0

2,7

Totalt Kv.
Män
Humaniora och Kv.
religionsvetenskap Män
Rättsvetenskap Kv.
och juridik
Män
Samhällsvetenskap

Kv.
Män

Matematik Kv.
Män
Naturvetenskap Kv.
Män
Teknikvetenskap Kv.
Män
Skogs- och jord- Kv.
bruksvetenskap
Män
Medicin Kv.
Män
Odontologi Kv.
Män
Farmaci Kv.
Män
Veterinärmedicin

Kv.
Män

Övriga forsknings- Kv.
områden
Män
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 3,0 och det lägsta värdet svarar
mot 2,5.
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Figur IV. Handledning i funktion på en normerad skala med medelvärde 100 samt
konfidensintervall
2,8

3,1

3,6

Totalt Kv.
Män
Humaniora och Kv.
religionsvetenskap Män
Rättsvetenskap Kv.
och juridik
Män
Samhällsvetenskap

Kv.
Män

Matematik Kv.
Män
Naturvetenskap Kv.
Män
Teknikvetenskap Kv.
Män
Skogs- och jord- Kv.
bruksvetenskap
Män
Medicin Kv.
Män
Odontologi Kv.
Män
Farmaci Kv.
Män
Veterinärmedicin

Kv.
Män

Övriga forsknings- Kv.
områden
Män
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 3,6 och det lägsta värdet svarar
mot 2,8.
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Figur V. Kurser på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall
2,5

2,7

3,0

Totalt Kv.
Män
Humaniora och Kv.
religionsvetenskap Män
Rättsvetenskap Kv.
och juridik
Män
Samhällsvetenskap

Kv.
Män

Matematik Kv.
Män
Naturvetenskap Kv.
Män
Teknikvetenskap Kv.
Män
Skogs- och jord- Kv.
bruksvetenskap
Män
Medicin Kv.
Män
Odontologi Kv.
Män
Farmaci Kv.
Män
Veterinärmedicin

Kv.
Män

Övriga forsknings- Kv.
områden
Män
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 3,0 och det lägsta värdet svarar
mot 2,5.
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Figur VI. Reflektion och värdering på en normerad skala med medelvärde 100
samt konfidensintervall
2,0

2,5

2,8

Totalt Kv.
Män
Humaniora och Kv.
religionsvetenskap Män
Rättsvetenskap Kv.
och juridik
Män
Samhällsvetenskap

Kv.
Män

Matematik Kv.
Män
Naturvetenskap Kv.
Män
Teknikvetenskap Kv.
Män
Skogs- och jord- Kv.
bruksvetenskap
Män
Medicin Kv.
Män
Odontologi Kv.
Män
Farmaci Kv.
Män
Veterinärmedicin

Kv.
Män

Övriga forsknings- Kv.
områden
Män
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar
mot 2,0.
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Figur VII. Studiemiljö på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall
2,4

2,8

2,5

Totalt Kv.
Män
Humaniora och Kv.
religionsvetenskap Män
Rättsvetenskap Kv.
och juridik
Män
Samhällsvetenskap

Kv.
Män

Matematik Kv.
Män
Naturvetenskap Kv.
Män
Teknikvetenskap Kv.
Män
Skogs- och jord- Kv.
bruksvetenskap
Män
Medicin Kv.
Män
Odontologi Kv.
Män
Farmaci Kv.
Män
Veterinärmedicin

Kv.
Män

Övriga forsknings- Kv.
områden
Män
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar
mot 2,4.
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Dimensioner per lärosäte
Figur VIII. Introduktion till forskarutbildning per lärosäte på en normerad skala
med medelvärde 100 samt konfidensintervall
1,9

2,1

2,2

2008
Totalt 2003
Umeå 2008
universitet 2003
Luleå tekniska 2008
universitet 2003
Uppsala 2008
universitet 2003
Mälardalens 2008
högskola 2003
Örebro 2008
universitet 2003
Stockholms 2008
universitet 2003
Karolinska 2008
institutet 2003
Kungl. Tekniska 2008
högskolan 2003
Linköpings 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Jönköping 2003
Göteborgs 2008
universitet 2003
Chalmers tekniska 2008
högskola 2003
Karlstads 2008
universitet 2003
Lunds 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Kalmar 2003
Växjö 2008
universitet 2003
Sveriges lantbruks- 2008
universitet 2003
Handelshögskolan 2008
i Stockholm 2003
Blekinge tekniska 2008
högskola 2003
Mittuniversitetet 2008
2003
Malmö högskola 2008
2003
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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

2,9

3,1

2008
Totalt 2003
Umeå 2008
universitet 2003
Luleå tekniska 2008
universitet 2003
Uppsala 2008
universitet 2003
Mälardalens 2008
högskola 2003
Örebro 2008
universitet 2003
Stockholms 2008
universitet 2003
Karolinska 2008
institutet 2003
Kungl. Tekniska 2008
högskolan 2003
Linköpings 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Jönköping 2003
Göteborgs 2008
universitet 2003
Chalmers tekniska 2008
högskola 2003
Karlstads 2008
universitet 2003
Lunds 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Kalmar 2003
Växjö 2008
universitet 2003
Sveriges lantbruks- 2008
universitet 2003
Handelshögskolan 2008
i Stockholm 2003
Blekinge tekniska 2008
högskola 2003
Mittuniversitetet 2008
2003
Malmö högskola 2008
2003
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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

2,7

3,1

2008
Totalt 2003
Umeå 2008
universitet 2003
Luleå tekniska 2008
universitet 2003
Uppsala 2008
universitet 2003
Mälardalens 2008
högskola 2003
Örebro 2008
universitet 2003
Stockholms 2008
universitet 2003
Karolinska 2008
institutet 2003
Kungl. Tekniska 2008
högskolan 2003
Linköpings 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Jönköping 2003
Göteborgs 2008
universitet 2003
Chalmers tekniska 2008
högskola 2003
Karlstads 2008
universitet 2003
Lunds 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Kalmar 2003
Växjö 2008
universitet 2003
Sveriges lantbruks- 2008
universitet 2003
Handelshögskolan 2008
i Stockholm 2003
Blekinge tekniska 2008
högskola 2003
Mittuniversitetet 2008
2003
Malmö högskola 2008
2003
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 3,1 och det lägsta värdet svarar mot 2,5.
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Figur XI. Handledning i funktion per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall
3,0

3,1

3,5

2008
Totalt 2003
Umeå 2008
universitet 2003
Luleå tekniska 2008
universitet 2003
Uppsala 2008
universitet 2003
Mälardalens 2008
högskola 2003
Örebro 2008
universitet 2003
Stockholms 2008
universitet 2003
Karolinska 2008
institutet 2003
Kungl. Tekniska 2008
högskolan 2003
Linköpings 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Jönköping 2003
Göteborgs 2008
universitet 2003
Chalmers tekniska 2008
högskola 2003
Karlstads 2008
universitet 2003
Lunds 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Kalmar 2003
Växjö 2008
universitet 2003
Sveriges lantbruks- 2008
universitet 2003
Handelshögskolan 2008
i Stockholm 2003
Blekinge tekniska 2008
högskola 2003
Mittuniversitetet 2008
2003
Malmö högskola 2008
2003
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 3,5 och det lägsta värdet svarar mot 3,0.
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Figur XII. Kurser per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt
konfidensintervall
2,4

2,7

2,9

2008
Totalt 2003
Umeå 2008
universitet 2003
Luleå tekniska 2008
universitet 2003
Uppsala 2008
universitet 2003
Mälardalens 2008
högskola 2003
Örebro 2008
universitet 2003
Stockholms 2008
universitet 2003
Karolinska 2008
institutet 2003
Kungl. Tekniska 2008
högskolan 2003
Linköpings 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Jönköping 2003
Göteborgs 2008
universitet 2003
Chalmers tekniska 2008
högskola 2003
Karlstads 2008
universitet 2003
Lunds 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Kalmar 2003
Växjö 2008
universitet 2003
Sveriges lantbruks- 2008
universitet 2003
Handelshögskolan 2008
i Stockholm 2003
Blekinge tekniska 2008
högskola 2003
Mittuniversitetet 2008
2003
Malmö högskola 2008
2003
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70

80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 2,9 och det lägsta värdet svarar
mot 2,4.
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Figur XIII. Reflektion och värdering per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100 samt konfidensintervall
1,9

2,4

2,8

2008
Totalt 2003
Umeå 2008
universitet 2003
Luleå tekniska 2008
universitet 2003
Uppsala 2008
universitet 2003
Mälardalens 2008
högskola 2003
Örebro 2008
universitet 2003
Stockholms 2008
universitet 2003
Karolinska 2008
institutet 2003
Kungl. Tekniska 2008
högskolan 2003
Linköpings 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Jönköping 2003
Göteborgs 2008
universitet 2003
Chalmers tekniska 2008
högskola 2003
Karlstads 2008
universitet 2003
Lunds 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Kalmar 2003
Växjö 2008
universitet 2003
Sveriges lantbruks- 2008
universitet 2003
Handelshögskolan 2008
i Stockholm 2003
Blekinge tekniska 2008
högskola 2003
Mittuniversitetet 2008
2003
Malmö högskola 2008
2003
50
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80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 2,8 och det lägsta värdet svarar
mot 1,9.
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Figur XIV. Studiemiljö per lärosäte på en normerad skala med medelvärde 100
samt konfidensintervall
2,4

2,5

2,9

2008
Totalt 2003
Umeå 2008
universitet 2003
Luleå tekniska 2008
universitet 2003
Uppsala 2008
universitet 2003
Mälardalens 2008
högskola 2003
Örebro 2008
universitet 2003
Stockholms 2008
universitet 2003
Karolinska 2008
institutet 2003
Kungl. Tekniska 2008
högskolan 2003
Linköpings 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Jönköping 2003
Göteborgs 2008
universitet 2003
Chalmers tekniska 2008
högskola 2003
Karlstads 2008
universitet 2003
Lunds 2008
universitet 2003
Högskolan 2008
i Kalmar 2003
Växjö 2008
universitet 2003
Sveriges lantbruks- 2008
universitet 2003
Handelshögskolan 2008
i Stockholm 2003
Blekinge tekniska 2008
högskola 2003
Mittuniversitetet 2008
2003
Malmö högskola 2008
2003
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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 svarar mot 2,9 och det lägsta värdet svarar
mot 2,4.
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Urvalspopulation, urval och svarsandelar
Urvalspopulation
Totalt Kvinnor Män
Humaniora och
religionsvetenskap
Rättsvetenskap/juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap etc.
Medicin
Odontologi
Farmaci
Veterinärmedicin
Övriga forsknings
områden
Uppgift saknas
Totalt

Totalt

Urval
Kvinnor

Män

Svarsandel (%)
Totalt Kvinnor Män

1 461
166
2 501
337
2 344
3 641

815
646
92
74
1 387 1 114
84
253
1 085 1 259
1 077 2 564

1 012
163
1 924
282
1 554
2 299

560
452
90
73
1 081
843
84
198
729
825
798 1 501

66
58
67
60
67
61

71
61
72
69
71
67

62
53
61
58
64
60

198
3 961
155
116
56

118
80
2 423 1 538
104
51
58
58
42
14

191
1 871
155
116
56

111
1 077
104
58
42

80
794
51
58
14

72
67
69
74
68

81
72
75
76
71

60
57
57
72
57

292
96
73
91
5 099 5 076

79
52
66

81
53
71

70
51
60

509
164
15 609

413
96
388
73
91
164
7 771 7 838 10 175
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Doktorandspegeln 2007

Följebrev

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 – en uppföljning av motsvarande undersökning som utfördes
2003. Du är en av 10 000 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 utbildningen.
Doktorandspegeln utgår från doktorandernas perspektiv. Undersökningen är
tänkt att belysa om och i vilken utsträckning forskarutbildningen svarar mot
de övergripande målen. Syftet 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 erfarenheter av studierna.
Den information som undersökningen ger kan göra det lättare för universitet
och högskolor att se inom vilka områden förbättringar behövs. På så sätt kan
deras kvalitetsarbete underlättas. Resultaten kommer att sammanställas dels
per universitet/högskola dels per nationellt forskningsämne. Resultat kommer
även att redovisas för doktorander vid lärosäten utan egen examensrätt och för
doktorander inom forskarskolor. Resultaten för den senare gruppen kommer
också att ingå i den utvärdering som pågår av de 16 nationella forskarskolorna.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt
Statistiska Centralbyrån (SCB) svarar för insamling, dataregistrering och
sammanställning av svaren. Dina uppgifter skyddas av sekretesslagen och
personuppgiftslagen. Statistiksekretessen innebär bl.a. att all personal på SCB
har tystnadsplikt. Kön, ålder, grundutbildningsexamen, universitet/högskola,
forskningsämne, starttermin och licentiatexamen hämtas från Universitets- och
högskoleregistret. Adress, födelseland och invandringsår hämtas från Registret
över totalbefolkningen. Efter undersökningens slut avlägsnas personnummer,
namn och adress på en fil som överlämnas till Högskoleverket för fortsatt
bearbetning. Att medverka i undersökningen är frivilligt men vi hoppas att 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.
Tack på förhand för Din medverkan!

Anders Flodström
Universitetskansler

Vill du veta mer?

www.scb.se

På www.hsv.se/doktorandspegeln finner Du mer information om
Doktorandspegeln. På www.doktorandhandboken.nu finner Du
information om rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarutbildningen. Du kan också vända dig till projektledare Gunilla Jacobsson
08-56308616 (gunilla.jacobsson@hsv.se) eller projektmedarbetare Per
123 på SCB är
Gillström 08-56308516 (per.gillstrom@hsv.se) Kontaktperson
Harald Theorin 019-176937 (harald.theorin@scb.se).

A Mirror for Postgraduate Students 2007
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 – a follow-up of the corresponding study carried out in
2003. You are one of about 10,000 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. The results will also be
shown for postgraduate students enrolled at higher education institution
without entitlement to award their own postgraduate degrees and for those
enrolled in graduate schools. The results for the latter group will also be
included in the current evaluation of the 16 national graduate schools.

Your responses will remain completely confidential

You will find more information about the Mirror for Postgraduate Students at
www.hsv.se/doktorandspegeln. At www.doktorandhandboken.nu/english
you will find information about rights, obligations and the conditions that
apply to postgraduate programmes. 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) who also are involved in the
project. The contact person at Statistics Sweden is Harald Theorin, 019-176937
(harald.theorin@scb.se).
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Would you like to know more?

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590

Statistics Sweden will be responsible for collecting the data, and registration
and analysis of the responses. Your responses are subject to the Swedish
Secrecy Act. This means that the staff at Statistics Sweden are not allowed to
divulge any information. Data such as your sex, age, undergraduate degree,
higher education institution and research subject, enrolment semester and the
date of the award of a licentiate degree have been taken from the Higher
Education Register. Your address, country of birth and year of immigration
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.

Enkät med svarsfördelning

Doktorandspegeln
Kvalitetsaspekter på lärande vårterminen 2007

De feta siffrorna i enkäten visar den procentuella
svarsfördelningen för respektive fråga.

d) institutionens intro-

1. Vilken aktivitetsgrad (i procent) hade du på
forskarutbildningen vårterminen 2007?
05

1–9 5

10–40 11

41–60 12

61–80 15

81–100 53

2. Deltog du i forskarutbildning innan du formellt blev
antagen?

60

ja, 1–6 månader innan

19

ja, 7–12 månader innan

9

ja, mer än ett år innan

12

3a. Till vilken examen var du antagen vårterminen 2007?
doktorsexamen

86 fortsätt till fråga 4

licentiatexamen

10
3 fortsätt till fråga 5

3b. Vill du som antagits till licentiatstudier genomgå en hel
utbildning till doktorsexamen?

ja 69

nej 11

e) du fick god inblick i

38

25

4

33

40

23

4

18

31

40

11

dina rättigheter och
skyldigheter som
forskarstuderande

f) antagningskraven till

nej

jag hade avlagt examen

33

duktion för nyantagna
till forskarutbildningen
var tillfredsställande

vet ej 20

forskarutbildningen
var tydliga

7. Var bedriver du merparten av din forskarutbildning?
9
13

annan plats

8. Har du inom ramen för din forskarutbildning tillfälligt
studerat vid annat lärosäte?
i Sverige 14

utomlands 19

nej 83 fortsätt till fråga 5

ja 17

4b. Var möjligheten att delta i en forskarskola avgörande
för ditt val att påbörja en forskarutbildning?

ja 38

nej 62

5. Vilket var ditt huvudsakliga motiv för forskarutbildning?
51

eget ämnesintresse
lärar-/forskarkarriär inom högskolan

18

forskarkarriär utanför högskolan

11

annan yrkeskarriär

12
8

annat

9. Vilken huvudsaklig försörjningsform hade du:

doktorandanställning

34

2

6

utbildningsbidrag

7

19

studiemedel CSN

0

2

stipendium

6

13

adjunktstjänst

5

4

anställning utanför högskolan
(med tid för egen forskning)

10

10

anställning utanför högskolan
(utan tid för egen forskning)

6

5

annan finansiering

8

8

10. Var du nöjd med din försörjningsform vt 2007?
nej 17

11. Var du nöjd med din försörjningsform under din första

mycket liten grad/
inte alls

liten grad

hög grad

mycket
hög grad

30

28

27

15

stimulans från dina
lärare på grundutbildningen att gå vidare till
forskarutbildningen

termin som forskarstuderande?

ja 71

nej 29

12. Har du varit sjukskriven mer än 14 dagar under läsåret
2006/07?
40

36

19

5

stimulans från andra på
grundutbildningen att
gå vidare till forskarutbildningen
tionen om forskarutbildningen var tillfredsställande

55

ja 83

förhandsinformation och introduktion när det gäller din
forskarutbildning?

c) förhandsinforma-

under din första
termin som forskarstuderande?

assistenttjänst

6. I vilken utsträckning stämmer följande om stöd,

b) du fick stöd och

nej 70

under vårterminen 2007?

4a. Deltar du i en nationell forskarskola?

a) du fick stöd och

78

vid universitetet/högskolan där du är antagen
vid annat lärosäte

28

45

24

3

ja 8

nej 92

ja 73

nej 27

13. Är du gift/sammanboende?

14. Har du hemmavarande barn under 18 år?
125

ja 40

nej 60

15. I vilken utsträckning uppfattar du att föräldraledighet
är allmänt accepterat inom din forskarutbildning?

23. Vilket språk skriver du på?
svenska

14

mycket liten grad/
inte alls

liten grad

hög grad

mycket
hög grad

vet ej

engelska

76

3

12

32

33

21

både och

4

annat

1

har ej börjat skriva

4

16. Har någon av dina föräldrar examen från universitet
eller högskola eller högskoleutbildning om minst 120
poäng?
ja, båda

29

ja, endast pappa

13
9

ja, endast mamma

47

nej

1

vet ej

forskarutbildning?

21–40 35

41–60 32

61–80 15

18. I vilken utsträckning stämmer följande om kursdelen
av din forskarutbildning?

mycket liten grad/
inte alls

a) kvaliteten på kurserna

mycket
hög grad

liten grad

hög grad

4

25

63

8

5

24

61

10

är genomgående god

b) avvägningen mellan
kurspoäng och avhandlingsarbetet är bra

c) kurserna har relevans

4

29

54

12

32

44

18

6

för mitt avhandlingsarbete

d) kurserna har huvudsakligen bestått av studier
utan undervisning

e) kursutbudet överens-

45
53
3

avhandlingsämne ännu ej valt

25. Hur bedrivs din forskarutbildning?
58

huvudsakligen i en forskningsgrupp

15

huvudsakligen i nära samarbete med handledare

27

26. Har du en huvudhandledare?
ja, en man

75

ja, en kvinna

24
1

nej

27. Har du biträdande handledare?
54

ja, enbart man/män
ja, enbart kvinna/kvinnor

17

ja, både och

10

nej

19

28. Har du på eget initiativ bytt handledare?
10

37

47

6

19

29

29

24

16

35

40

10

12

31

47

10

stämmer med mina önskemål och behov

f) kurserna har hållits på

huvudsakligen själv
genom förslag från institutionen/handledare

huvudsakligen individuellt

17. Hur många poäng omfattar kursdelen i din totala
≤ 20 18

24. Hur valde du avhandlingsämne?

ja 12

29. Kommer din/dina handledare enbart från din
institution?

ja 59

engelska

g) kurserna har behandlat
kvantitativa metoder

h) kurserna har behandlat
kvalitativa metoder

i) kurserna har behandlat

22

annan

21

36

36

7

31. Uppskatta hur många timmar handledning du fått

9

under vårterminen 2007.

21–40 7

41–60 3

61–80 1

81–100 1

institutionsarbete vårterminen 2007 (procent av heltid)?
21–40 3

41–60 2

61–80 1

81–100 1

1–5 19

6–10 22

forskarstuderande/lärare?

ja 44

11–15 16

16–20 13

> 20 25

32. I vilken utsträckning har din/dina handledare
mycket liten grad/
inte alls

liten grad

hög grad

mycket
hög grad

7

19

43

31

4

19

46

31

c) diskuterat metodfrågor
med dig

9

30

41

20

d) diskuterat teori med dig
e) gett konstruktiv kritik

10

34

38

18

7

23

43

27

f) diskuterat dina framtids- 23
planer med dig

37

27

12

g) diskuterat litteraturval 24
för din avhandling med dig

41

26

8

styra valet av avhandlingsämne

b) visat intresse för dina
forskarstudier

21. Har du deltagit i någon pedagogisk utbildning för
nej 56

22. Vilken typ av avhandling tänker du lägga fram?
monografi

29

sammanläggningsavhandling

71

126

06

a) låtit dina egna intressen

20. I vilken utsträckning utförde du annat
1–20 34

69

biträdande handledare
5

2007 (procent av heltid)?

0 60

huvudhandledare

27

19. I vilken utsträckning undervisade du under vårterminen
1–20 45

30. Vem har du i praktiken fått mest handledning av?

38

vetenskapsteori

0 44

nej 41

30

forskningsetik

j) kurserna har behandlat

nej 88

på ditt forskningsarbete

33. Har din individuella studieplan följts upp under läsåret
2006/07?

ja, jag är nöjd med uppföljningen

57

ja, men jag är inte nöjd med uppföljningen

13

nej

24
7

har ingen individuell studieplan

34. Har du under läsåret 2006/07 deltagit i någon av
följande aktiviteter?

a) deltagit i någon/några nationella konferenser

ja

nej

51

49

med relevans för din forskarutbildning

b) deltagit i någon/några internationella konferenser

64

36

med relevans för din forskarutbildning

c) presenterat din forskning i populärvetenskapligt

mycket liten grad/
inte alls

a) att du uppnått en
b) att du uppnått en ökad

hög grad

mycket
hög grad

5

25

51

20

19

37

32

12

8

28

46

18

22

42

27

9

26

40

24

10

2

14

54

30

3

20

50

27

1

11

51

37

8

44

39

9

18

39

35

8

2

18

55

25

3

19

53

25

1

12

56

30

31

38

21

10

71

22

5

2

förståelse för människor
med annan kulturell/etnisk
bakgrund än din egen

c) att du reflekterat över
egna värderingar

d) att du engagerat dig i
samhällsutvecklingen

e) att du fått ökad för-

37

63

73

27

f) att du förvärvat kunska-

och konferenser

liten grad

breddad allmänbildning

ståelse för sociala och
kulturella skillnader mellan
könen

sammanhang

d) presenterat din forskning i publikationer

36. I vilken utsträckning har dina forskarstudier inneburit:

per i vetenskaplig metod

e) lagt fram delar av din forskning vid någon form

67

33

av seminarium vid din institution

g) att du förvärvat kunskaper i vetenskapliga teorier

f) utfört forskningsuppdrag för andra än universitet

18

82

h) att du förvärvat

eller högskola

förmåga att självständigt
bedriva forskning

35. I vilken utsträckning har du inom dina forskarstudier

i) att du förvärvat kunska-

under läsåret 2006/07

mycket liten grad/
inte alls

a) deltagit i högre semina-

24

liten grad

hög grad

42

27

mycket
hög grad

8

rier/forskningsseminarier
utanför dina kurser

b) arbetat så självständigt

9

53

36

11

26

42

21

l) att du ökat din förmåga

11

att presentera ditt material
klart och begripligt muntligt

20

38

30

utanför handledningssituationen

e) befunnit dig i en

58

26

10

7

stress pga. krav på resultat
från externa aktörer
37

36

18

9

o) att du upplevt att dina
forskningsresultat använts
utan att du angetts som
författare eller upphovsman

15

39

39

7

71

14

7

8

verksamheten varit
givande/stimulerande

h) allvarligt övervägt att
byta handledare

i) upplevt forskarutbild-

5

22

51

22

10

31

43

16

ning som positiv och
stimulerande

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

k) upplevt press/stress

37. Hur upplever du kraven inom forskarutbildningen?
alldeles
för låga

något
för låga

varken för låga
eller för höga

för höga

2

11

72

12

14

38

29

19

15

40

38

7

8

24

50

18

n) haft medinflytande på

forskarstudier en normal vecka under vårterminen 2007?

o) upplevt att kraven på
dig som doktorand varit
tydliga

10–19 9

20–29 11

30–39 19

40–49 28

50–59 14

≥ 60 7

40. Hur uppfattar du tidsåtgången för dina forskarstudier?
De tar mindre tid än vad jag förväntade mig

27

43

24

6

12

39

42

6

institutionen

nej 10

39. Hur många timmar arbetade du med dina
0–9 12

accepterad medlem av
forskarkollektivet

2

inklusive dator-, utskrifts- och kopieringsresurser?

institutionen som kreativ

m) känt dig som en

alldeles
för höga

38. Har du haft tillgång till arbetsplats på institutionen
ja 90

som gett negativa
erfarenheter

l) upplevt miljön på

rat över teorier och metoder inom din egen forskning

n) att du upplevt press/

ledningen som varit till hinder i ditt forskningsarbete

g) upplevt att seminarie-

att skriva klart och
begripligt

m) att du kritiskt reflekte-

beroendesituation i relation till din handledare
som känts besvärande

f) upplevt brister i hand-

k) att du ökat din förmåga

2

omfattning du önskat

d) träffat din handledare

j) att du fördjupat dina
insikter i forskningsetik

som du önskat

c) fått handledning i den

per i metoder och teorier
som används inom andra
områden

4

De tar den tid jag förväntade mig

50

De tar mer tid än vad jag förväntade mig

46

127

41. Hur många timmar totalt arbetade du en normal vecka
under vårterminen 2007?
0–9 4

10–19 2

20–29 3

30–39 13

40–49 44

50–59 23

≥ 60 11

42. Hur stor andel (i procent) av din forskarutbildning hade
du genomfört t.o.m. vårterminen 2007?
≤ 20 8

21–40 19

41–60 22

61–80 23

≥ 81 28

43. Har du någon gång under forskarutbildningen upplevt
dig negativt särbehandlad:

ja

nej

a) av andra forskarstuderande p.g.a.
könstillhörighet

8

92

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

4

96

sexuell läggning

1

99

funktionshinder

1

99

b) av lärare eller annan undervisande personal p.g.a

48. Vill du arbeta vid ett annat universitet/högskola efter
din doktorsexamen?

8

definitivt inte
förmodligen inte

44

förmodligen

37

definitivt

11

49. Vill du arbeta inom offentlig sektor (utanför
universitet/högskola) efter din doktorsexamen?

10

definitivt inte
förmodligen inte

35

förmodligen

42

definitivt

13

50. Vill du arbeta inom näringslivet efter din
doktorsexamen?

9

definitivt inte
förmodligen inte

29

könstillhörighet

9

91

förmodligen

41

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

3

97

definitivt

21

sexuell läggning

0

100

funktionshinder

0

100

könstillhörighet

6

94

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

2

98

c) av handledare p.g.a

sexuell läggning

0

100

funktionshinder

0

100

könstillhörighet

3

97

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

2

98

sexuell läggning

0

100

funktionshinder

0

100

d) av administrativ personal p.g.a

44. Har du någon gång under forskarutbildningen upplevt
dig sexuellt trakasserad (ovälkommet uppträdande av
sexuell natur)?
ja

a) av andra forskarstuderande
b) av lärare eller annan undervisande personal
c) av handledare
d) av administrativ personal

51. Vill du starta eget företag efter din doktorsexamen?
definitivt inte

26

förmodligen inte

48

förmodligen

20
6

definitivt

52. Oroar du dig för att bli arbetslös efter
forskarutbildningen?
inte alls

36

ganska lite

33

ganska mycket

18

mycket

13

53. Har du stöd från institutionen för en fortsatt
nej

forskarkarriär?

2

98

ja

31

3

97

nej

28

1

99

frågan är inte aktuell

41

1

99

54. Tror du att du kommer att få ett arbete som kräver
forskarutbildning efter din doktorsexamen?

45. Om valet skulle ske nu skulle du då välja att påbörja
forskarutbildning?

4

definitivt inte
förmodligen inte

18

förmodligen

38

definitivt

39

46. Om du kunde börja om på forskarutbildningen inom
6
14

förmodligen inte
förmodligen

47

definitivt

33

47. Vill du arbeta vid ditt nuvarande universitet/högskola
efter din doktorsexamen?
definitivt inte

13

förmodligen inte

38

förmodligen
definitivt

128

32
47

nej

22

55. Vilket sammanfattande betyg skulle du ge din
forskarutbildning så här långt?
mycket dåligt

samma ämne skulle du då välja samma universitetet/
högskola?
definitivt inte

ja, ganska direkt efter min examen
ja, så småningom

34
15

4

dåligt

16

bra

62

mycket bra

19

Har du några ytterligare erfarenheter du vill
förmedla? Gå in på www.hsv.se/doktorandspegeln

