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Förord 

Utbildningen på forskarnivå är den högsta akademiska utbildningsnivån vars 

främsta syfte är att utbilda framtidens forskare och universitetslärare. Då 

Sverige har ambitionen att hålla sig i framkant som forskningsnation är en 

god kvalitet på utbildningen på forskarnivå oumbärlig. Stockholms universit-

et, Sveriges största universitet, har därmed en central roll i att driva en ständ-

ig utveckling av utbildningen på forskarnivå i syfte att ligga i framkant i ett 

samhälle i ständig utveckling och en föränderlig omvärld. 

Att utvärdera en utbildning som helhet i termer av dess nytta för såväl in-

dividen som samhället är ingen enkel uppgift utan det blir nödvändigt att 

bryta ner och identifiera mätbara kvalitetsindikatorer. Dessa kan vara rent 

kvantitativa, till exempel bibliometriska data, antalet vetenskapliga artiklar, 

antalet citeringar och tidskrifters genomslag (impact). Det går även att över 

tid se hur väl de som genomgått utbildningen på forskarnivå har lyckats i 

karriärväg, nationellt och internationellt, och i förlängningen, tillsammans 

med andra variabler; Sveriges internationella status som forskningsnation. 

Vidare finns det mer ”mjuka” kvalitetsaspekter på utbildningen på forskar-

nivå som är kopplade till hur doktoranderna trivs med och upplever sin egen 

situation under utbildningens gång. Dessa aspekter kan vara mer problem-

atiska att definiera och mäta objektivt, men nog så viktiga då det finns starka 

kopplingar mellan hur doktorandtiden upplevs och hur väl doktoranden klar-

ar sin utbildning samt inte minst viljan att fortsätta sin forskningskarriär. Ett 

sätt att bilda en uppfattning om det rådande läget är att utföra regelbundna 

enkätundersökningar, där doktoranderna ges möjlighet att själva ranka sin 

situation i ett urval av frågeställningar samt dela med sig av specifika erfar-

enheter. 

Arbetet med enkätundersökningen har initierats, letts och administrerats 

av rapportens författare Fredrik Charpentier Ljungqvist i samarbete med oss 

i Centrala Doktorandrådet (CDR) på Stockholms universitet, där vi framför-

allt har haft en rådgörande funktion. I sin tjänst som doktorandombudsman 

har Fredrik en central roll för utbildningen på forskarnivå på Stockholms 

universitet där han besitter en djup och bred kunskap om utbildningen både 

lokalt och nationellt. Detta tillsammans med en integritetsfylld professional-

itet och ett genuint engagemang gör honom till en stor tillgång för såväl en-
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skilda doktorander som doktorandråden och beslutande personer och organ 

på institutionsnivå ända till den centrala organisationen. En person med 

bättre lämplighet för att utföra detta uppdrag hade inte gått att finna. Arbetet 

med enkäten och dess resultat har för CDR mynnat ut i konstruktiva diskuss-

ioner som styrkt och lett vårt arbete i nya riktningar, med ny kunskap i bag-

aget. Vi tror och hoppas att detta material även ska komma till användning 

för såväl personer som överväger att bli doktorander, blivande och befintliga 

handledare liksom de personer som är inblandande i utvecklingen av utbild-

ningen på forskarnivå, lokalt liksom nationellt. 

Ett tydligt exempel på vikten av denna typ av enkätundersökning och god 

rapportering av dess resultat är det riktade kvalitetsarbetet på Humanistiska 

fakulteten som följde den senaste doktorandenkätstudien på Stockholms 

universitet (Doktorandpulsen, 2003). Dagens undersökning visar på att tyd-

liga förbättringar följde av detta kvalitetsarbete. Vad som också är glädjande 

är att denna studie visar på att doktoranderna på Stockholms universitet arb-

etar under relativt goda förhållanden och generellt trivs väl med sin situation. 

Dock finns det fortfarande ett antal områden med utvecklingsmöjligheter. 

Som ordförande för CDR och forskarstuderande har jag stora förhoppningar 

om att ett utvecklingsarbete kommer ske på dessa identifierade områden med 

fokus på en utbildning på forskarnivå som ställer höga krav på doktorander 

och de avhandlingar som produceras men också levererar den tydlighet, stöd 

och kreativa forskningsmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för att 

dessa krav ska nås. Det är vår fulla övertygelse att det kommer förbättra 

doktorandernas resultat, även mätt i de ”hårda” mer resultatinriktade kvalit-

etsindikatorerna, och i förlängningen stärka Sverige som forskningsnation. 

 

 

 

 

AMBER MACE 

Ordförande för Centrala Doktorandrådet (CDR), 

Stockholms universitets studentkår 
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1. Bakgrund till studien 

1.1. Introduktion 

Utbildning på forskarnivå är såväl vår mest avancerade som vår dyraste ut-

bildning.1 Samtidigt som den skolar den nya generationens forskare fram-

bringar den en stor del av forskningen vid svenska universitet och högskolor. 

Doktoranderna utgör dessutom vid många institutioner en viktig del av lär-

arkåren inom utbildningen på grundläggande nivå. Både med tanke på den 

stora betydelse utbildningen på forskarnivå har för vetenskapssamhället och 

den betydande kostnad som den innebär för skattebetalarna och andra finan-

siärer är det viktigt att tillse att den fungerar så bra som möjligt. Ett sätt att 

tillförsäkra en god kvalitet, och därmed en god resursanvändning, är att ge-

nomföra olika typer av kvalitetsutvärderingar.2 

En ledstjärna för utbildning på forskarnivå bör vara en hög akademisk 

kvalitet i en stimulerande vetenskaplig miljö, präglad av goda och rättssäkra 

villkor för doktoranderna.3 Väl utformade kvalitetsutvärderingar möjliggör 

att identifiera styrkor och svagheter inom utbildningen på forskarnivå och 

ger därmed ett underlag för översyn och eventuella åtgärder. Kvalitetsut-

värderingar kan också vara användbara för att uppmärksamma till exempel 

hur kvinnliga respektive manliga doktorander upplever sin situation eller 

vilka eventuella skillnader som existerar mellan olika ämnesområden eller 

fakulteter. Den typen av kvalitetsutvärderingar av utbildningen på forskar-

nivå – som ofta primärt har karaktären av arbetsmiljöenkäter – har under de 

                                                      
1 Genomgående brukas begreppet ”utbildning på forskarnivå” i enlighet med aktuell benäm-

ning i högskoleförordningen istället för det äldre begreppet ”forskarutbildning”. En bra över-

sikt av utbildningen på forskarnivå internationellt är Stuart Powell & Howard Green (red.), 

The doctorate worldwide (London: SRHE & Open University Press, 2007). 
2 Begreppet ”doktorand” avser här, såvida inget annat särskilt anges, alla personer som är 

antagna till utbildning på forskarnivå även om de enbart ska avlägga licentiatexamen. 
3 Med ”rättssäkerhet” avses, i enlighet med före detta Högskoleverkets definition av begrep-

pet, främst ”förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter”, se HSV 2001:27R: 11–12; HSV 

2003:33R: 10, vilket fordrar att regler ska vara klara och adekvata, vara nedskrivna och till-

lämpas korrekt. 
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senaste cirka 30 åren blivit genomförda både nationellt och vid enskilda 

lärosäten eller fakulteter.4 

Utbildningen på forskarnivå har genomgått betydande förändringar i Sve-

rige, liksom i många andra länder, de senaste två årtiondena. Den mest bety-

dande förändringen trädde i kraft år 1998, ofta kallad ”Tham-reformen”, och 

syftade till att effektivisera och professionalisera utbildningen på forskarnivå 

för att främja ökad genomströmning och förkorta både doktorandernas bru-

tto- och nettostudietid. Denna reform var i praktiken en skarpare implemen-

tering av den reform av utbildningen på forskarnivå som riksdagen redan 

beslutat om år 1969, men som inte genomförts vid framförallt de humanist-

iska och samhällsvetenskapliga fakulteterna.5 Vad reformen framförallt in-

nebar var att endast personer med tryggad finansiering för fyra års heltids-

studier eller åtta års halvtidsstudier nu fick antas till utbildning på forskar-

nivå.6 Därmed kopplades formellt, till skillnad från tidigare, beslut om an-

tagning och finansiering av doktorander samman. Detta betraktades som en 

önskvärd reform eftersom en stor andel doktorander blivit antagna med otill-

fredsställande finansiering, något som fick till följd låg genomströmning och 

många avbrott.7 En kritik som dock har riktats mot Tham-reformen är att 

                                                      
4 Se t.ex. Göran Jense, Forskarutbildning i naturvetenskap. En undersökning om forskarut-

bildningen inom fem institutioner vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Lunds univer-

sitet (Lund: Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet, 1983); Ulrika Postgård & 

Hillevi Upmanis, Doktorand vid Göteborgs universitet. Doktorandernas upplevelse av forsk-

arutbildningen (Göteborg: Kvalitetsrådet, Göteborgs universitet, 2001); Gunilla Jacobsson, 

Per Gillström & Anette Gröjer, Doktorandspegeln 2003, Högskoleverkets rapportserie 

2003:28 R (Stockholm: Högskoleverket, 2003); Gunilla Jacobsson & Per Gillström (red.), 

Doktorandspegeln 2008, Högskoleverkets rapportserie 2008:23 R (Stockholm: Högskole-

verket, 2008); Ola Holmström, Forskarutbildningen vid Lunds universitet. Perspektiv från 

doktorander, doktorandalumner och handledare (Lund: Lunds universitet, 2013). 
5 Den viktigaste vetenskapliga studien av reformen från 1998 är doktorsavhandlingen av 

Jennie Haraldsson, ”Det ska ju vara lite äventyr”. Styrning av svensk forskarutbildning uti-

från reformen 1998 (Göteborg: Göteborgs universitet, 2010). En bra översikt av förändringar-

na i utbildningen på forskarnivå under andra halvan av 1900-talet ges bl.a. i Jan-Eric Deg-

erblad & Sam Hägglund, Tradition och förnyelse i svensk forskarutbildning, Högskoleverkets 

rapportserie 2002:26 R (Stockholm, 2002); Birgitta Odén, Forskarutbildningens förändringar 

1890–1975 (Lund: Bibliotheca Historica Lundensis, 1991); Stig Strömholm, ”Framtidens 

forskarutbildning – mål och vägar”, i SOU 2004:27, En Ny Doktorsutbildning – kraftsamling 

för excellens och tillväxt. Betänkande av forskarutbildningsutredningen (Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer, 2004); Göran Zetterblom, Forskarutbildningen 70- och 80-talet – 

reformer och resultat (Stockholm: Carlsson, 1994). 
6 Kravet på en ordnad studiefinansiering för doktorander framhölls redan i 1987 års forsk-

ningspolitiska proposition, och återspeglades i högskoleförordningens formulering ”godtag-

bara studievillkor i övrigt”, men utan att då resultera i några specifika regler. 
7 SOU 2004:27, s. 194. För en analys av de faktiska konsekvenserna av reformen 1998 avse-

ende genomströmning, se t.ex. Dryler, Helen, Forskarutbildningsreformen 1998 – genom-
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färre personer får möjlighet att påbörja en utbildning på forskarnivå, och 

genom att visa sig duktiga som doktorander småningom kunna få finansi-

ering att fullfölja sina avhandlingsprojekt. Det har även påpekats att doktor-

andseminarierna blivit alltför små, och således saknar kritisk massa, i mindre 

ämnen med begränsade möjligheter till finansiering för att anta doktorander. 

Tidigare doktorandundersökningar vid Stockholms universitet 

Några år efter att reformen från 1998 mer eller mindre blivit implementerad 

vid Stockholms universitet genomfördes en enkätundersökning, Doktorand-

pulsen, av Stockholms universitets studentkår åren 2002–2003.8 Den var 

avsedd som en pilotstudie av doktoranders ekonomiska, fysiska och psyko-

sociala villkor vid Stockholms universitet. Enkäten, som utgick till omkring 

1350 doktorander, besvarades helt eller delvis av 597 stycken doktorander, 

med en högre svarsfrekvens hos kvinnliga doktorander än hos manliga dok-

torander. Ett huvudresultat av rapporten Doktorandpulsen (2003) var att 

kvinnliga doktorander upplevde sin situation som avsevärt sämre än manliga 

doktorander. Många kvinnliga doktorander upplevde sig vidare ha blivit 

utsatta för negativ särbehandling på grund av kön. Ett annat viktigt resultat 

var att de fysiska arbetsvillkoren framträdde som mest bristfälliga vid Hum-

anistiska fakulteten. Så mycket som 40 procent av doktoranderna uppgav 

vidare att de haft problem i relationen med handledaren – en siffra som 

måste sägas vara anmärkningsvärt hög. Samtidigt framträdde också flera 

positiva saker av Doktorandpulsen. Bland annat upplevde doktoranderna 

generellt att handledaren/handledarna visade ett stort intresse för deras av-

handlingsämne. Dessutom uppgav doktoranderna till exempel att de hade 

goda möjligheter att få delta i vetenskapliga konferenser.9 

Eftersom Doktorandpulsen exponerat betydande brister i utbildningen på 

forskarnivå vid Stockholms universitet fick Kvalitetsrådet år 2003 av då-

varande rektor, professor Gustaf Lindencrona, i uppdrag ”att i samverkan 

med Stockholms universitets studentkår följa upp studentkårens arbete med 

en doktorandenkät och föreslå fortsatta insatser”.10 I sin uppföljning beslut-

ade Kvalitetsrådet att fokusera på tre områden som bedömdes vara särskilt 

angelägna: antagning, urval och finansiering av doktorander, handledning 

                                                                                                                             
strömning och examination, Högskoleverkets rapportserie 2007:35 R (Stockholm: Högskole-

verket, 2007).  
8 Stockholms universitets studentkår, Doktorandpulsen – hur är det att vara doktorand på 

Stockholms universitet? (Stockholm: Stockholms universitets studentkår, 2003). 
9 Det måste dock sägas vara något oklart i vilken grad den goda möjligheten att få delta i 

vetenskapliga konferenser var Stockholms universitets förtjänst eftersom finansiering till 

doktoranders konferensdeltagande ofta kommer från privata stiftelser. 
10 Stockholms universitet, ”Organisation av pedagogisk utvecklingsverksamhet vid Stock-

holms universitet”, dnr. SU 56-2844-01. 
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och fysisk arbetsmiljö.11 En viktig skillnad mellan Kvalitetsrådets undersök-

ning och Doktorandpulsen var att Kvalitetsrådets undersökning bestod av 

både en skriftlig enkät och muntliga intervjuer riktade till ansvariga för ut-

bildningen på forskarnivå vid ett antal utvalda institutioner vid de fyra fakul-

teterna.12 

Kvalitetsrådets konstaterade i den efterföljande rapporten Spegel eller 

eko? En undersökning av villkoren för doktorander vid Stockholms univer-

sitet (2005) att kvaliteten inom utbildningen på forskarnivå till stor del är 

avhängig av 1) en noggrant genomförd rekrytering av doktorander, 2) en 

kompetent och tillräcklig handledning och 3) goda finansierings- och arbets-

villkor för doktoranderna. Kvalitetsrådet fann betydande variationer i olika 

kvalitetsindikatorer mellan universitetets fyra fakulteter men framförallt 

variationer mellan de enskilda institutionerna vid varje fakultet. I någon mån 

kunde dessa skillnader spåras till såväl personella och materiella resurser 

som ämnestraditioner. Medan en viss variation är helt naturligt – inte minst 

givet de olika ämnenas karaktär – och inte innebär någon nackdel för en-

skilda doktorander, konstaterade Kvalitetsrådet att en alltför stor avsaknad 

av fastlagda riktlinjer kan innebära en risk för godtycke och bristande trans-

parents.13 

Kvalitetsrådet fann även att det skett betydande förbättringar på många 

håll, på bara några få år, sedan genomförandet av Doktorandpulsen (2003). 

En avsevärd begränsning med Spegel eller eko? var dock att den psykosoc-

iala arbetsmiljön inte behandlades; fokus riktades istället enbart mot doktor-

andernas fysiska arbetsmiljö och strukturen på utbildningen på forskarnivå. 

Detta kan möjligen vara en orsak till den mer positiva bild som framkom i 

Spegel eller eko? i jämförelse med i Doktorandpulsen. Dessutom kan skill-

naderna höra samman med det faktum att Kvalitetsrådets undersökning rikt-

ades till ansvariga för utbildningen på forskarnivå istället för till doktorand-

erna. En vidare uppföljning framstod, enbart av detta skäl, som behövlig. 

                                                      
11 Under arbetets genomförande lyftes också ytterligare en fråga, genomströmningen i utbild-

ningen på forskarnivå. 
12 Kvalitetsrådets enkät sändes ut till 19 institutioner, sex institutioner vardera vid humanist-

isk, samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig fakultet, samt till Juridiska institutionen. 

Institutionerna var valda med hänsyn till att både större och mindre institutioner skulle vara 

representerade. Av de 19 institutioner som enkäten sändes till svarade 16 stycken på enkäten i 

sin helhet eller delvis. Kvalitativa intervjuer genomfördes med företrädare från sju institu-

tioner. Även för detta skedde urvalet av institutioner med hänsyn till att institutioner av olika 

slag skulle vara representerade. 
13 Kerstin Dahlbäck & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Spegel eller eko? En undersök-

ning av villkoren för doktorander vid Stockholms universitet (Stockholm: Kvalitetsrådet, 

Stockholms universitet, 2005), s. 9, 27. 
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Att fokus på doktorandernas psykosociala arbetsmiljö är av central betyd-

else framkom av en undersökning, byggd på djupintervjuer, riktad till kvinn-

liga doktorander vid Stockholms universitet som varit aktuella för arbetslivs-

inriktad rehabilitering inom företagshälsovården. Resultaten från denna und-

ersökning publicerades i rapporten Kvinnliga doktorander och stress? Dju-

pintervjuer med tolv kvinnliga doktorander vid Stockholms universitet vilka 

varit aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering inom företagshälsovården 

(2009). I denna rapport framkom att det ofta låg flera olika faktorer bakom 

att doktorander blev drabbade av utbrändhet. Hälften av doktoranderna lyfte 

fram en problematisk handledarsituation som en viktig orsak. Påfrestningar i 

privatlivet var vanligt både som en bidragande eller som en utlösande faktor. 

Som rekommendationer till åtgärder föreslog rapporten förbättrad handled-

arutbildning, en bättre uppföljning av de individuella studieplanerna och en 

mer formaliserad introduktion för nya doktorander på institutionsnivå. 

Bakgrunden till studentkårens doktorandenkät 2012/2013 

I ljuset av vad som framkommit i Doktorandpulsen (2003) och Spegel eller 

eko? (2005) – och även i Kvinnliga doktorander och stress? (2009) – tedde 

det sig behövligt att göra en uppföljning genom en ny omfattande doktor-

andundersökning som omfattade hela Stockholms universitet. Under år 2010 

beslutade därför Centrala Doktorandrådet (CDR) vid Stockholms universit-

ets studentkår att sträva efter att genomföra en sådan universitetsövergrip-

ande enkätundersökning.14 Målsättningen med en sådan undersökning skulle 

vara att belysa kvaliteten på utbildningen på forskarnivå ur ett doktorand-

perspektiv och därigenom förse ansvariga för utbildningen på forskarnivå 

med ett underlag för kvalitetsutvecklingen. En ny universitetsövergripande 

enkätundersökning skulle också möjliggöra att bättre jämföra villkoren för 

doktoranderna vid universitetets fyra fakulteter. 

Det bedömdes inte som möjligt – och inte heller lämpligt – att utarbeta en 

enkätundersökning som kunde analyseras på institutionsnivå. En sådan 

undersökning skulle göra det svårt att övertyga doktoranderna om att deras 

anonymitet säkerställdes fullt ut. I de inledande diskussioner som fördes 

framhölls det att en doktorandenkät kunde ses som ett led i Stockholms uni-

versitets långsiktiga plan 2011–2015. I denna ges utvecklingen av en hög-

kvalitativ och effektiv utbildning på forskarnivå hög prioritet och målsätt-

ningen där är att doktorandernas allmänna förutsättningar ska vara de bästa 

                                                      
14 Se bland annat protokollen från CDR-sammanträdena 2010-09-07, 2010-11-30, 

2011-02-03, 2011-06-09 och 2011-09-06. 
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möjliga eftersom det främjar hög genomströmning och god kvalitet.15 Det 

bedömdes dock som olämpligt att försöka relatera doktorandenkäten till 

Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverket) nya utvärderings-

system.16 Däremot ansågs det lämpligt att doktorandenkäten, i möjligaste 

mån, var snarlik den enkät som Högskoleverket använde för Doktorandspeg-

eln (2008) för att underlätta en jämförelse av resultaten. Samtidigt framhölls 

vikten av att säkerställa att doktorandenkäten utformades så att den skulle 

kunna fungera som en uppföljning av resultaten i såväl Doktorandpulsen 

(2003) som Spegel eller eko? (2005). 

De flesta doktorandundersökningar, både i Sverige och internationellt, har 

visat att kvinnliga doktorander över lag har mer negativa erfarenheter än 

manliga doktorander av sin utbildning på forskarnivå.17 Så var ju, som redan 

nämnts, även fallet med Doktorandpulsen (2003) för Stockholms universitets 

del. Att kvinnliga doktorander över lag är mindre nöjda är ett faktum som 

har diskuterats åtskilligt både i myndighetsrapporter och i den vetenskapliga 

litteraturen både i Sverige och i många andra länder.18 Eftersom skillnaderna 

i upplevelsen av arbetsmiljö och kvalitet på utbildningen på forskarnivå visat 

                                                      
15 Initialt övervägdes det även huruvida doktorandenkäten direkt kunde kopplas till projektet 

”Universitetsövergripande indikatorer för kvalitet i utbildningen” vid Stockholms universitet. 
16 Angående det nya utvärderingssystemet, se främst Generell vägledning för självvärdering i 

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014 (Stockholm: Högskoleverket, 

2011). 
17 Margareta Damm, Från gäst till medlem. Om några kvinnliga doktoranders och forskares 

karriärsutveckling inom en teknisk högskola respektive fakultet (Göteborg: BAS, 1996); Tanja 

Bachar-Hermansson, & Anna, Passert, ”Kvinnliga doktoranders psykosociala arbetsmiljö: Ett 

organisationspsykologiskt perspektiv”, Psykologiexamensuppsats, Institutionen för psykologi, 

Lunds universitet, 2001; Hanna Ridefelt & Åsa M. Frisk, Att nå toppen av berget. Om doktor-

anders arbetsmiljö ur ett genusperspektiv. En studie vid Institutionen för geovetenskaper vid 

Uppsala universitet (Uppsala: Uppsala universitet, Personalavdelningen, Enheten för lika 

villkor, 2010); Elisabet Öhrn & Lisbeth Lundahl (red.), Kön och karriär inom akademin. En 

studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet (Göteborg: Göteborgs universitet, 2013). 
18 För en forskningsöversikt, se Drude Dahlerup, Jämställdhet i akademin – en forskningsö-

versikt (Stockholm: Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ), 2010). Se även bl.a. 

Paula Mählck, Mapping gender in academic workplaces: Ways of reproducing gender 

inequality within the discourse of equality (Umeå: Umeå universitet, 2003); Lis Højgaard, 

”Fælleskab og faglighed – diskurser om forskning og køn”, i Lis Højgaard & Dorte Marie 

Søndergaard (red.), Akademisk tilblivelse. Akademia og dens kønnede befolkning (Köpen-

hamn: Akademisk forlag, 2004): 203–234; Beth Kurtz-Costes, Laura Helmke Andrews & 

Beril Ülkü-Steiner, ”Gender and doctoral studies: the perceptions of Ph.D. students in an 

American university”, Gender & Education 18 (2006): 137–155; Kristen Monroe, Saba 

Ozyurt, Ted Wrigley & Amy Alexander, ”Gender equality in academia: Bad news from the 

trenches, and some possible solutions”, Perspectives on Politics 6 (2008): 215–233; Lena 

Gunnarsson, Gubbar, stress och kaxiga tjejer. En studie av könets betydelse för tiden som 

doktorand vid Örebro universitet (Örebro: Örebro universitet, 2009); Kerstin Alnebratt & 

Birgitta Jordansson, ”Jämställdhet, meritokrati och kvalitet: Ett triangeldrama i den akade-

miska vardagen”, Tidskrift för Genusvetenskap 2–3 (2011): 7–27. 
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sig skilja sig så åt mellan manliga och kvinnliga doktorander var könsaspekt-

en en given komponent att fokusera på i en universitetsövergripande dokto-

randenkät. 

Centrala Doktorandrådet (CDR) enades i sina diskussioner om att i dokt-

orandenkäten bland annat behandla frågor rörande antagning, urval och 

finansiering av doktorander, den individuella studieplanen, handledning, 

psykosocial arbetsmiljö, genomströmning, introduktionen för nya doktorand-

er, olika aspekter av kursdelen på utbildningen på forskarnivå, seminarie-

verksamhet och internationellt utbyte. Det fattades också beslut om att dokt-

orandenkäten skulle utformas så att den gav möjlighet för doktoranderna att 

komma med egna synpunkter och kommentarer. 

Erfarenheter från andra doktorandundersökningar 

Den viktigaste doktorandundersökningen som har företagits under senare år i 

Sverige är Doktorandspegeln (2008) av Högskoleverket. Denna vände sig 

till samtliga aktiva doktorander i Sverige och uppnådde, tack vare utskick 

per post, en svarsfrekvens på hela 66 procent. Frågor som särskilt beaktades 

i Doktorandspegeln är doktorandernas introduktion till utbildningen på fors-

karnivå, professionsutveckling, förhållandet till handledarna och handled-

ningens funktion, kursdelen inom utbildningen på forskarnivå samt doktor-

andernas egen uppfattning av sin utbildning på forskarnivå. Överlag visar 

Doktorandspegeln att doktoranderna är nöjda med de flesta aspekter av sin 

utbildning på forskarnivå och anser att den håller en hög kvalitet. Däremot 

framträder bland annat betydande brister avseende introduktionen till nya 

doktorander, utbildningen i forskningsetik och handledningssituationen vis-

ade sig vara långt ifrån friktionsfri för många doktorander. Även en betyd-

ande oro för arbetslöshet efter disputation – främst bland doktorander vid 

Naturvetenskapliga fakulteten – framkom också av Doktorandspegeln. 

Vid flera enskilda svenska lärosäten har också omfattande doktorand-

enkätundersökningar genomförts under senare år. I synnerhet är resultaten 

från dem från Uppsala universitet och Lunds universitet av stort intresse. Vid 

Uppsala universitet genomfördes en universitetsövergripande doktorand-

enkät år 2008 och resultaten publicerades sedan i rapporten Forskarutbild-

ningen ur doktorandperspektiv år 2010. Syftet med undersökningen var att 

belysa doktorandernas egna uppfattningar som sin utbildning på forskarnivå 

vid Uppsala universitet och doktorandundersökningen var ett led i universit-

etets pågående kvalitetsarbete. Doktorandenkäten vid Uppsala universitet 

besvarades av 943 stycken doktorander, vilket innebar en svarsfrekvens på 
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runt 56 procent.19 Av Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv framgår 

att omkring tre fjärdedelar av doktoranderna som besvarade enkäten vid 

Uppsala universitet huvudsakligen är nöjda med sin utbildning på forskar-

nivå. 

Av Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv vid Uppsala universitet 

framkom det att några större skillnader inte existerade mellan manliga och 

kvinnliga doktorander avseende upplevelsen av utbildningen på forskarnivå. 

Könsskillnaderna var således små. Likväl framkom det att kvinnliga dokt-

orander tenderar att vara mer nöjda med sin egen forskningsinsats, samtidigt 

som de kände sig mer stressade och generellt upplevde en högre arbetsbe-

lastning. Det framkom också att utländska doktorander svarade mycket likar-

tat de svenska doktoranderna, även om de utländska doktoranderna i gemen 

är något mindre nöjda, särskilt avseende den psykosociala arbetsmiljön.20 

Från de multivariabla analyserna som gjordes av svaren i Forskarutbild-

ningen ur doktorandperspektiv framkom det att de fem faktorer som hade 

störst inverkan på hur nöjd en doktorand var med sin utbildning på forskar-

nivå vid Uppsala universitet var (i fallande ordning): 1) stimulans från hand-

ledarna, 2) möjligheterna att åka på konferenser, 3) god psykosocial arbets-

miljö i doktorandgruppen, 4) uppföljning av den individuella studieplanen, 

och 5) god psykosocial arbetsmiljö vid institutionen.21 Den multivariabla 

analysen uppvisade inget samband mellan hur nöjda doktoranderna var och 

till exempel faktorer som omfattningen av handledningen, tillgången till 

doktorandseminarier eller handledarnas uppmuntran till doktoranden att 

presentera sin forskning i olika sammanhang.22 

                                                      
19 Enkäten skickades ut under vårterminen 2008 till de doktorander som hade en rapporterad 

aktivitetsgrad om minst 20 procent under föregående hösttermin. Doktorander som antagits 

före sista juni 1998 exkluderades från undersökningen oavsett aktivitetsgrad. Totalt skickades 

enkäten ut till 1717 stycken doktorander. Utskicken skedde i första hand per e-post som en 

webbaserad enkät via adressuppgifter i Uppsala universitets katalog- och behörighetssystem 

AKKA med en personlig inloggningskod. För de 148 personer som inte gick att nå på detta 

sätt skedde utskick av pappersenkäter. Det är värt att notera att någon analys av eventuella – 

och sannolika – felregistreringar avseende aktivitetsgrad eller adresser inte gjordes. Svarsfre-

kvensen varierade mellan 50 och 73 procent vid olika fakulteter och mellan hela 25 och 92 

procent vid olika institutioner. Vid den bortfallsanalys som gjordes avseende ålder och kön 

visade sig de doktorander som besvarat doktorandenkäten vara normalfördelade avseende 

ålder men med en viss överrepresentation av kvinnliga doktorander. Dessvärre gjordes ingen 

bortfallsanalys avseende ”utländska” respektive ”svenska” doktorander även om en underrep-

resentation av ”utländska” doktorander kan misstänkas på grund av det faktum att endast 88 

personer (9 procent) valde att svara på den engelska versionen av enkäten. 
20 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv, s. 62–63. 
21 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv, s. 64–66 et passim. 
22 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv, s. 7. 
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En ny utvärdering av utbildningen på forskarnivå genomfördes vid Lunds 

universitet under läsåret 2011/2012 och publicerades i rapporten Forskarut-

bildningen vid Lunds universitet. Perspektiv från doktorander, doktoranda-

lumner och handledare (2013). Denna undersökning utgjordes av tre sepa-

rata med ändå sammankopplade delundersökningar. En vände sig till verk-

samma doktorander vid Lunds universitet, en annan till doktorandernas nuv-

arande handledare och en tredje till samtliga personer som hade disputerat 

vid Lunds universitet år 2008.23 Genom att på så sätt vända sig till olika 

grupper kunde undersökningen belysa ett större spektrum av utbildningen på 

forskarnivå än de flesta andra doktorandundersökningar kunnat göra.24 

Doktoranderna vid Lunds universitet uppger över lag att de trivs bättre i 

undersökningen som publicerades år 2013 än vad doktoranderna gjorde i den 

förra undersökningen av samma typ som genomfördes år 2007. Vid Lunds 

universitet anser merparten av doktoranderna – 73 procent – att miljön som 

de verkar i är bra. Detta är en betydande ökning sedan år 2007, då endast 57 

procent uppgav att de trivdes. Förändringen är positiv vid samtliga fakulteter 

vid Lunds universitet men allra mest påtaglig vid Humanistiska fakulteten.25 

                                                      
23 Se Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 15, 20–24 avseende metodfrågor 

för enkäten. I doktorandenkäten som låg till grund för rapporten Forskarutbildningen vid 

Lunds universitet ingick samtliga doktorander som var registrerade som aktiva vid Lunds 

universitet under höstterminen 2011 och som sammanlagt haft aktivitet minst motsvarande en 

termins heltidsstudier sedan de blivit antagna till utbildningen på forskarnivå. Doktorander för 

vilka adressuppgifterna var inaktuella sorterades bort och sammanlagt skickades enkäten ut 

till 1759 doktorander i mars 2012. Enkäten besvarades av 820 doktorander, vilket ger en 

svarsfrekvens på 47 procent (se Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 21 för 

svarsfrekvens vid de olika fakulteterna). Representationen av internationella doktorander 

bedömdes vara ”god” i doktorandundersökningen vid Lunds universitet men någon kvantifi-

ering av en eventuell underrepresentation av utländska doktorander i svaren gjordes inte. Det 

bör nämnas att vid Lunds universitet mottog inte samtliga doktorander både en engelsk och en 

svensk version av enkäten, vilket kan ha resulterat i en lägre svarsfrekvens hos icke-

svenskspråkiga doktorander. Vid Lunds universitet var även svarsfrekvensen något högre 

bland yngre doktorander och bland kvinnliga doktorander än bland andra doktorander. Alla 

handledare i handledarenkäten var handledare till de doktorander som ingick i doktorandund-

ersökningen. Enkäten vid Lunds universitet skickades till 1642 stycken handledare och besva-

rades av 843 stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 51 procent. Enkäten till doktorandalum-

ner skickades per post i december 2011 till 301 personer och besvarades av 240 stycket, vilket 

ger en svarsfrekvens på 60 procent. Kvinnor är överrepresenterade bland de doktorander som 

besvarat doktorandenkäten. 
24 Lunds universitet är det svenska lärosäte som de senaste två årtiondena haft störst utbild-

ning på forskarnivå. År 2012 var drygt 2700 aktiva som doktorander vid Lunds universitet. 

Även antalet nybörjare på utbildningen på forskarnivå är högst vid Lunds universitet och 

uppgick år 2011 till 530 stycken. Genom att även rikta en undersökning till ”doktorandalum-

ner”, som de andra doktorandundersökningarna inte gör, går det i synnerhet att få bättre kun-

skap om hur de nydisputerade etablerat sig på arbetsmarknaden (framförallt arbetsmarknaden 

utanför akademin) och inom vilka sektorer och på vilka positioner de arbetar. 
25 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 60. 
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Även handledarna ger ett mer positivt omdöme av utbildningen på forskar-

nivå än vad de gjorde år 2007. Vid samtliga fakulteter vid Lunds universitet 

är merparten av doktoranderna huvudsakligen nöjda med sin handledning. 

Kvinnliga doktorander upplever emellertid, liksom de gjorde 2007, handled-

ningssituationen som problematisk i högre grad än manliga doktorander. 

Några ord kan också sägas om ett par andra doktorandundersökningar. 

TCO-rapporten Hur mår doktoranden? (2012) fick betydande medial upp-

märksamhet men har något begränsad bäring för denna studie. Utformningen 

av en stor del av frågorna i TCO-rapporten är nämligen inte fullt relevanta 

för universitetsvärlden och rapporten missar också i stora bitar den centrala 

aspekten att doktorander är studerande på utbildning på forskarnivå.26 Det 

kan vara en anledning till att rapportens resultat och rapportskrivarnas slut-

satser i vissa avseenden skiljer sig ganska mycket från dem i andra dokto-

randundersökningar.27 Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde år 2013 

en enkätundersökning, publicerad i rapporten Utländska doktorander 2013, 

riktad till personer klassificerade som utländska doktorander, där det även 

ingick en kontrollgrupp av svenska doktorander. Totalt skickades enkäten 

per papperspost på både svenska och engelska till 4 657 stycken utländska 

doktorander och till 2 780 stycken svenska doktorander. Den höga svarsfre-

kvensen, 58 procent bland de utländska doktoranderna och 68 procent bland 

de svenska doktoranderna, gör denna undersökning särskilt intressant.28 

                                                      
26 I några fall tycks även utformningen av frågorna, och tolkningarna av svaren, vara uttryck 

för brister i förståelsen för den akademiska världen och de villkor som råder där. Bra analyser 

av den akademiska världen som arbetsplats, med tonvikt på just nordiska förhållanden är bl.a. 

Billy Ehn, Universitetet som arbetsplats. Reflektioner kring ledarskap och kollegial profess-

ionalism (Lund: Studentlitteratur, 2001); Anna Bjuremark, Att styra i namn av akademisk 

kollegialitet (Stockholm: HLS Förlag, 2002); Charlotte Bloch, Passion och paranoia. Følel-

ser og følelseskultur i akademia (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2007); Ylva Hassel-

berg, Vetenskapen som arbete: Normer och arbetsorganisation i den kommodifierade veten-

skapen (Möklinta: Gidlund, 2012). Doktoranders ”insocialisering” i den akademiska världen 

behandlas bl.a. av Peder Karlsson, Forskares socialisation. Kunskapssociologisk visit i dokto-

randers livsvärldar (Umeå: Umeå universitet, 2004) och Fredrik Schoug, På trappans första 

steg: Doktoranders och nydisputerade forskares erfarenheter av akademin (Lund: Studentlitt-

eratur, 2004). 
27 Enkäten som låg till grund för TCO-rapporten Hur mår doktoranden? (2012) hade sam-

mansatts med bistånd från SCB och skickades ut till 1000 doktorander, verksamma inom 

olika vetenskapsområden, med 57 procents svarsfrekvens. Vad som skiljer TCO-rapporten 

från i princip alla andra doktorandundersökningar är den låga andel doktorander som uppger 

sig vara intresserade av en fortsatt akademisk karriär. Över lag är också doktoranderna i TCO-

rapporten mer missnöjda med sin utbildning på forskarnivå än i många andra doktorandunder-

sökningar. 
28 En begränsning med enkäten var att endast utländska doktorander som skaffat sig svenskt 

personnummer – vilket är långt ifrån alla – ingick i undersökningen och vidare krävdes en 

folkbokföringsadress i Sverige. Särskilt doktorander från andra länder inom EU/EES kommer 

ofta till Sverige utan att registrera sig hos Migrationsverket. Valet att inkludera i begreppet 
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Rapporten Utländska doktorander 2013 ger i många avseenden en ljusare 

bild av svensk utbildning på forskarnivå än många andra doktorandunder-

sökningar har gjort. 

 

                                                                                                                             
”utländska doktorander” enbart sådana som anlänt till Sverige senast två år före påbörjad 

utbildning på forskarnivå får som, förmodligen oavsedd, konsekvens att de som redan flyttat 

till Sverige för att påbörja en utbildning på avancerad nivå i de flesta fall inte blir inkluderade 

ifall de inte fortlöpande ansökt om uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket. Av den 

anledningen torde en hel del personer som egentligen kanske borde ha kategoriserats som 

utländska doktorander kommit att räknas till svenska doktorander. Metodfrågorna diskuteras 

särskilt på s. 24–27 av rapporten Utländska doktorander 2013. 
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1.2. Metod, urval och frågeställningar 

Utskick, urval, och svarsfrekvens 

Stockholms universitets studentkårs doktorandenkät har genomförts i sin 

helhet av rapportförfattaren, studentkårens doktorandombud, vid sidan av 

hans ordinarie arbetsuppgifter och utan annat logistiskt stöd från studentkår-

en eller universitetet än värdefull feedback från Centrala Doktorandrådet 

(CDR) och viss IT-support från IT & Media.29 Det optimala, för att nå maxi-

mal svarsfrekvens, hade varit att skicka ut enkäten per post till samtliga dok-

torander på deras institutionsadress tillsammans med föradresserade svars-

kuvert för att returnera med universitetets internpost. Av kostnadsskäl var 

den extra arbetsbörda detta förfarande skulle föra med sig, framförallt vid 

sammanställningen av svaren, inte praktiskt möjlig eller realistisk. 

Frågorna, som ställdes både på svenska och engelska, utarbetades i nära 

samråd med CDR och utformades i hög grad likartat dem i Doktorand-

spegeln (2008) av Högskoleverket. Doktorandenkäten omfattar dock många 

frågor som inte fanns med i Doktorandspegeln (2008). Likaså innehöll Dokt-

orandspegeln (2008) ett antal frågor som inte bedömdes som särskilt rele-

vanta att inkludera i doktorandenkäten för Stockholm universitets del. Det 

bedömdes viktigt att frågorna var utformade på ett sådant sätt att svaren 

skulle möjliggöra en uppföljning av Doktorandpulsen (2003). En avvägning 

fick dock göras mellan att inkludera så många frågor att en allsidig belysning 

av utbildningen på forskarnivå vid Stockholms universitet kan ges och att 

enkäten blev så omfattande att det riskerade att sänka svarsfrekvensen 

och/eller orsaka irritation. Enkätens exakta utformning, såsom den skickades 

ut, återges i bilaga 1. 

E-postadresser till samtliga doktorander, med minst 30 procent registrerad 

aktivitetsgrad under läsåret 2011/2012, erhölls i form av LADOK-utdrag 

från Studentavdelningen. Dessa uppgifter mottogs i form av Excel-ark och 

många personer visade sig finnas dubbelregistrerade och med felaktigt in-

skrivna adresser. Uppgifterna dubbelkollades mot uppgifterna i universitetets 

personalkatalog SUKAT för att komplettera felaktiga uppgifter. LADOK-

utdraget innehöll många felaktiga uppgifter. Hur korrekta uppgifterna är i 

                                                      
29 Arbetet med doktorandenkäten för Stockholms universitets del, och analysen av svaren, 

som ligger till grund för denna rapport har inte getts några ekonomiska och/eller personella 

resurser och har i sin helhet genomförts inom ramen för doktorandombudets ordinarie tjänst. 

Därför har det tyvärr inte varit möjligt att, som i Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 

vid Uppsala universitet år 2010, göra multivariabla analyser (logistisk regression) av svaren. 
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LADOK är beroende av att de enskilda institutionerna för in korrekta uppgif-

ter avseende doktorandernas aktivitetsgrad med mera. Detta sker vanligtvis 

när det gäller doktorander med doktorandanställning eller utbildningsbidrag 

men bristerna synes vara betydande avseende doktorander med annan finans-

iering. 

Det exakta bortfallet på grund av felaktiga eller inte längre aktuella e-

postadresser är svårt att kvantifiera, bland annat eftersom ett felmeddelande 

inte skickas om e-postadressen fortfarande existerar fastän den inte används 

och kontrolleras. Uppskattningsvis så mycket som en fjärdedel av doktoran-

derna vid Stockholms universitet fick inte enkäten på grund av de många 

felkällorna i LADOK. I ett antal fall fick personer enkäten som inte skulle få 

den, eller fick den dubbla gånger, på grund av felaktiga registreringar i LA-

DOK.30 Bristerna i registreringen i LADOK av såväl rätt aktivitetsgrad som 

av aktuella e-postadresser som uppmärksammades i samband med arbetet 

med doktorandenkäten var så omfattande att det är att rekommendera att 

rutinerna ses över. Felkällorna i LADOK har avsevärt minskat antalet dokto-

rander som besvarat doktorandenkäten. Däremot har felkällorna knappast 

sänkt svarsfrekvensen bland dem som verkligen mottagit enkätundersök-

ningen. 

Det webb-baserade enkätprogrammet LUVIT E-Val, med Stockholms 

universitets licens, användes för utskicket av enkäten. Utskicket ägde rum 

genom att e-postadresserna som erhållits från LADOK, och kompletterats 

via SUKAT, importerades i E-Val. Vid utskicket erhöll mottagaren en indi-

viduell länk som vederbörande anonymt kunde följa för att besvara enkäten. 

För de doktorander som inte följt länken och besvarat enkäten skickades 

(upp till) tre påminnelser ut med en knapp månads mellanrum. Under arbe-

tets gång visade det sig emellertid att programmet E-Val inte var särskilt 

driftsäkert och lämpat för en så pass omfattande enkätundersökning som 

doktorandenkäten och för utskick till så pass många mottagare på en gång.31 

Likväl erhölls en uppskattad svarsfrekvens på runt, eller strax över, 50 pro-

cent. 

Trots att utskicksförfarandet inte skedde på ett optimalt sätt, och att den 

önskvärda svarsfrekvensen långt ifrån uppnåddes, verkar svaren – sett till 

faktorer som ålder, kön och utländskt ursprung – vara relativt normalförde-

                                                      
30 Det rör sig bland annat om personer som disputerat för många år sedan men fortfarande, av 

någon anledning, står kvar som doktorander med registrerad aktivitet i LADOK. Andra ex-

empel på sådana brister var att samma person fanns registrerad två gånger med olika stavning 

på efternamnet eller fanns registrerad dels under särskilt tillfälligt ”p-nummer” och under ett 

vanligt personnummer. 
31 Vid första utskicket överbelastades systemet och mottagarna erhöll dessvärre dubbla e-

postmeddelanden med länk och kod för inloggning att svara på enkäten. 
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lade i förhållande till hur doktorandpopulationen ser ut vid Stockholms uni-

versitet.32 Det är värt att notera att svarsfrekvensen är särskilt låg vid Natur-

vetenskapliga fakulteten och till synes inte minst bland doktorander som 

kommer från länder utanför Europa. Även vid Juridiska fakulteten var svars-

frekvensen låg och därför bör alla svar från den fakulteten tolkas med stor 

försiktighet. Med endast 24 doktorander som besvarat enkäten kan skillnad-

erna i svaren mellan Juridiska fakulteten och de andra fakulteterna i de flesta 

fall inte betraktas som statistiskt signifikanta. 

Det kan noteras att antalet doktorander som besvarat doktorandenkäten 

(761 stycken totalt och 711 stycken mer eller mindre fullständigt) var större 

än i Doktorandpulsen (2003) (597 stycken) och svarsfrekvensen var också 

något högre. Vid arbetet med Doktorandpulsen (2003) framkom det att 

svarsfrekvensen var högre bland kvinnliga doktorander än bland manliga 

doktorander.33 Denna undersökning har dock inte varit konstruerad på ett 

sådant sätt att det har gått att lika tydligt utröna skillnader i svarsfrekvens 

mellan könen. Likväl kan det konstateras att svarsfrekvensen är högre vid de 

kvinnodominerade Humanistiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna, 

medan svarsfrekvensen är betydligt lägre vid Naturvetenskapliga fakulteten, 

där andelen manliga (liksom utländska) doktorander är högre. 

Utgångspunkter för analysen av svaren 

En skillnad gentemot många andra doktorandenkäter är att den enkät som 

ligger till grund för denna rapport är något mindre fokuserad kring hur pass 

nöjda doktoranderna är med olika aspekter av sin utbildning på forskarnivå. 

Mer utrymme lämnas åt frågor rörande strukturen på utbildningen på forsk-

arnivå. Intentionen är att även fokusera lika mycket på de positiva som på de 

negativa resultaten som framkommer av svaren från enkätundersökningen. 

Denna utgångspunkt skiljer sig till exempel i någon mån från till exempel 

rapporten Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010 från Uppsala 

universitet, där störst fokus lades vid de positiva resultaten och mindre upp-

märksamhet riktades mot de mer negativa resultaten.  

I denna rapport har i många fall svar som ”mycket dåligt”, ”dåligt”, 

”mycket bra”, ”bra” eller” definitivt inte”, ”förmodligen inte”, ”definitivt”, 

”förmodligen” dikotomiserats till kategorierna ”nöjd” respektive ”missnöjd” 

eller ”förmodligen” respektive ” förmodligen inte” i diskussionerna. En fyr-

gradig svarsskala har använts i likhet med vad Högskoleverket valde att göra 

i Doktorandpulsen (2008). Däremot använde Uppsala universitet sig i sin 

doktorandenkät av en femgradig skala, medan Lunds universitet istället bru-

                                                      
32 Årsredovisning för Stockholms universitet 2013, dnr. SU FV-1.1.8-2704-13, s. 57–59. 
33 Doktorandpulsen (2003), s. 4. 
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kade en tregradig skala. De olika svarsskalorna försvårar naturligtvis en full 

jämförbarhet mellan de olika doktorandundersökningarna. 

Svaren från doktorandenkäten analyserades i första hand avseende fakult-

etstillhörighet, kön, ålder, föräldrarnas utbildningsnivå och genomsnittlig 

veckoarbetstid. Samtliga svar har filtrerats utifrån dessa variabler och när 

intressanta resultat kunnat urskiljas diskuteras dessa i rapporten. Genomgå-

ende i rapporten presenteras alla svar uppdelade dels på kön och dels på 

fakultet. Alla procenttal i tabellerna har avrundats uppåt till närmaste heltal. 

En sådan avrundning medför, som bekant, att den sammanlagda summan av 

procenttalen inte alltid uppgår till 100 jämnt. Resultaten presenteras genom-

gående, för tydlighetens skull, i tabellform istället för i diagramform. Obser-

vera också att inte riktigt alla frågor, som ingick i enkäten (se bilaga 1), pres-

enteras i tabellform och att presentationen delvis sker i annan ordning än i 

den ordning som frågorna var ställda i enkäten. 

En viktig skillnad mellan doktorandundersökningen för Stockholms uni-

versitets del i förhållande till vissa andra doktorandundersökningar, främst 

Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv vid Uppsala universitet år 

2010, är att svaren endast är uppbrutna på fakultetsnivå och inte på institut-

ionsnivå.34 Detta val gjordes, efter en del överväganden, med tanke på att det 

direkt eller indirekt skulle gå att spåra enskilda individer, särskilt vid mindre 

institutioner och sådana institutioner med till exempel skev könsfördelning, 

ifall svaren bröts ned på institutionsnivå. Genom att endast efterfråga fakul-

tetstillhörighet var förhoppningen av inga skulle uppleva att deras anonymi-

tet äventyrades. 

Det bör framhållas att även om svaren från Juridiska fakulteten redovisas 

separat är antalet doktorander som besvarat doktorandenkäten – 24 stycken – 

vid Juridiska fakulteten för litet för att svaren ska kunna sägas vara represen-

tativa. Svängningarna är alltför stora i förhållande till vid de andra fakultet-

erna för att några jämförelser mellan Juridiska fakulteten och de tre övriga 

fakulteterna i de flesta fall ska vara meningsfulla. Ett möjligt alternativt, 

givet det lilla antalet doktorander som besvarat doktorandenkäten (och även 

en relativt låg svarsfrekvens), hade varit att slå ihop svaren från Juridiska 

fakulteten med svaren från Samhällsvetenskapliga fakulteten. Eftersom Juri-

diska fakulteten likväl är en egen fakultet, med egna regler och riktlinjer för 

sin utbildning på forskarnivå, tedde det sig ändå mest korrekt att redovisa 

svaren från Juridiska fakulteten separat. 

 

                                                      
34 Av integritetsskäl var det dock endast vid institutioner med minst 10 svarande doktorander 

som institutionstillhörighet redovisades i Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010. 
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2. Resultat från doktorandenkäten 

2.1. Doktorandgruppen vid Stockholms universitet 

Medianåldern på aktiva doktorander i Sverige är runt 33 år och lika stor an-

del av doktoranderna är män som kvinnor. Över 70 procent av doktorander-

na är gifta eller sammanboende och omkring 40 procent har hemmavarande 

barn under 18 år.35 Dessa siffror stämmer i grova drag även för Stockholms 

universitets del. Vid ett europeiskt storstadsuniversitet som Stockholms uni-

versitet är doktorandgruppen långt mindre homogen än vad som ofta är fallet 

vid regionala universitet och högskolor.36 Ålder, studiebakgrund och erfaren-

heter från tidigare arbeten är högst skiftande, liksom nationellt ursprung och 

social bakgrund. Vissa är uppvuxna i Sverige, andra har kommit för att dokt-

orera vid Stockholms universitet direkt efter en mastersexamen i till exempel 

Kina eller Pakistan och åter andra har påbörjat en utbildning på forskarnivå 

efter många års yrkesverksamhet med inte sällan kvalificerade och höga 

befattningar i näringsliv eller offentlig sektor. Likväl går det att göra vissa 

generaliseringar av doktorandgruppen som gör det möjligt att till exempel 

tala om skillnader gällande doktorandernas ålder, könstillhörighet och nat-

ionella ursprung mellan olika fakulteter. 

Varje år disputerar drygt 200 doktorander vid Stockholms universitet, 

varav drygt hälften kommer från Naturvetenskapliga fakulteten.37 Runt en 

fjärdedel av disputationerna sker vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och 

runt en femtedel vid Humanistiska fakulteten. Endast en handfull personer 

disputerar årligen vid Juridiska fakulteten (som enbart består av Juridiska 

institutionen). Anledningen till att Naturvetenskapliga fakulteten kan ha ett 

större antal doktorander än de andra fakulteterna, trots en relativt sett mindre 

utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt en avsevärt dyrare 

                                                      
35 Enligt Doktorandspegeln (2008), s. 33, är andelen gifta eller sammanboende ungefär 70 

procent och enligt Utländska doktorander 2013: 11 är andelen såg hög som runt 75 procent. 
36 Vid Lunds universitet framkom det i deras doktorandundersökning att det är mindre vanligt 

än vid Stockholms universitet att ha annat modersmål än svenska eller invandrarbakgrund, se 

Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 28. Den internationella rörligheten före-

faller också något lägre vid Lunds universitet, se Forskarutbildningen vid Lunds universitet 

(2013), s. 33. 
37 Årsredovisning 2013, dnr. SU FV-1.1.8-2704-13. 
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utbildning på forskarnivå, hör i första hand samman med en avsevärt större 

extern forskningsfinansiering inom i synnerhet vissa ämnesområden.38 I någ-

on mån, framförallt inom vissa laborativa ämnesområden, har det också varit 

möjligt att anta ett större antal doktorander på grund av ett utbrett bruk av 

finansiering genom utbildningsbidrag istället för anställning som doktorand 

under början på utbildningen på forskarnivå.39 Av de doktorander som besva-

rat studentkårens doktorandenkät är merparten kvinnor med undantag för vid 

Naturvetenskapliga fakulteten (tabell 1). Även om fakultetsfördelningen av 

svaren är god råder det en underrepresentation av doktorander som besvarat 

doktorandenkäten från Naturvetenskapliga fakulteten om hänsyn tas till dess 

storlek. 

Tabell 1: Vid vilken fakultet doktoranderna uppger att de bedriver sin utbildning på 
forskarnivå. 

Fakultet Totalt Män Kvinnor 

Humanistiska 24 % (169) 19 % (58) 28 % (110) 

Juridiska 3 % (24) 2 % (7) 4 % (17) 

Naturvetenskapliga 42 % (301) 52 % (161) 34 % (136) 

Samhällsvetenskapliga 31 % (218) 27 % (83) 33 % (132) 

 

Doktorandernas åldersfördelning vid de olika fakulteterna 

I stort bekräftar resultaten från doktorandenkäten redan kända mönster i 

fråga om faktorer som doktorandernas ålder, könstillhörighet och nationella 

ursprung vid de olika fakulteterna. Skillnaden i genomsnittsålder mellan 

fakulteterna är ganska påfallande, med avsevärt lägre medel- och median-

ålder vid Naturvetenskapliga fakulteten än vid de tre andra fakulteterna (ta-

bell 2). En närmare granskning, utifrån andra källor, av åldersfördelningen 

visar att det framförallt är inom de laborativa ämnena vid Naturvetenskap-

liga fakulteten som många doktorander är under 30 år. 

De flesta doktorander, oaktat fakultetsskillnaderna, är relativt unga och 

antalet aktiva doktorander över 50 år är förhållandevis få, vilket framgår av 

tabell 2. Doktorandenkäten visar tydligt, vilket stämmer med den faktiska 

ålders- och könsfördelningen bland universitetets doktorander, att kvinnliga 

                                                      
38 Enligt årsredovisningen för Stockholms universitet år 2013, dnr. SU FV-1.1.8-2704-13, s. 

59–60, kostar en doktorand per år vid Humanistiska fakulteten i genomsnitt 576 970, vid 

Juridiska fakulteten 610 223, vid Naturvetenskapliga fakulteten 1 033 213 och vid Samhälls-

vetenskapliga fakulteten 537 042. En omfattande utbildning på forskarnivå är i de flesta fall 

beroende av extern finansiering. Hur stor andel av doktoranderna som är externt finansierade 

respektive är finansierade genom fakultetsanslag varierar avsevärt mellan olika institutioner 

vid Stockholms universitet. 
39 Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen 2012-09-28 (nr. 4 2012), § 6. 
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doktorander vid samtliga fakulteter i snitt är något äldre än de manliga dokt-

oranderna. I viss utsträckning är detta ett resultat av att andelen kvinnor är 

lägre vid Naturvetenskapliga fakulteten, med generellt de yngsta doktorand-

erna, men det är enbart en del av förklaringen.40 

Det faktum att doktorander vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stock-

holms universitet är avsevärt yngre än doktoranderna vid de andra fakult-

eterna stämmer väl med mönstret vid andra svenska lärosäten. Skillnaderna 

framträder till och med ännu tydligare vid till exempel Lunds universitet. 

Där har det också konstaterats att vid Naturvetenskapliga fakulteten kom 

mer än sex av tio av doktorander direkt från studier på avancerad nivå, med-

an mindre än en av fem till exempel gjorde det vid Samhällsvetenskapliga 

fakulteten.41 

Den betydligt större andelen doktoranden under 30 år vid Naturveten-

skapliga fakulteten torde ha viss betydelse för karaktären av utbildningen på 

forskarnivå där. Det innebär bland annat att en mindre andel av doktorander-

na har en gedigen yrkeserfarenhet, med de olika färdigheter det kan föra med 

sig, när de påbörjar sin utbildning på forskarnivå. Erfarenheten av själv-

ständigt arbete, prestationskrav under tidspress, projektledning, konflikthant-

ering med mera är följaktligen mindre. Att en betydligt större andel av dok-

toranderna kommer direkt från utbildning på avancerad nivå bidrar förmod-

ligen också till att mer sudda ut skillnaden mellan student och doktorand. 

Generellt betraktas doktorander i större utsträckning som studenter vid Nat-

urvetenskapliga fakulteten, och i lägre grad som kollegor till de disputerade 

forskarna/lärarna, än vid de andra fakulteterna, även om den interna kulturen 

i detta avseende samtidigt skiljer sig avsevärt från institution till institution. 

                                                      
40 Eftersom andelen manliga doktorander är störst vid Naturvetenskapliga fakulteten, med de 

yngsta doktoranderna, och de kvinnliga doktoranderna är flest vid Humanistiska fakulteten 

och Samhällsvetenskapliga fakulteten, med äldre doktorander, blir emellertid den genomsnitt-

liga åldersskillnaden mellan könen mer framträdande än om den bryts ned på fakultetsnivå. 
41 Vid t.ex. Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är andelen doktorander under 

30 år ännu högre: nära 70 procent. Liksom vid Stockholms universitet är samtidigt doktorand-

erna vid Humanistiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten i snitt äldre där, se 

Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 27. 
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Tabell 2: Åldersfördelningen på de doktorander som besvarade enkäten uppdelat 
efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

Ålder Totalt Män Kvinnor 

≤30 42 % (298)  48 % (150) 36 % (143) 

31–40 43 % (310) 40 % (125) 46 % (183) 

41–50 11 % (81) 9 % (28) 13 % (52) 

51–60 3 % (19) 2 % (6) 3 % (13) 

≥61 1 % (4) 0 % (1) 1 % (3) 

Vill ej uppge 0 % (2) – 1 % (2) 

 
Ålder HumFak JurFak NatFak SamFak 

≤30 26 % (44) 29 % (7)  61 % (183) 29 % (64) 

31–40 49 % (82) 46 % (11) 32 % (97) 54 % (118) 

41–50 20 % (33) 25 % (6) 6 % (18) 11 % (24) 

51–60 5 % (8) – 1 % (3) 4 % (8) 

≥61 1 % (2) – – 1 % (2) 

Vill ej uppge – – – 1 % (2) 

 

Doktorandernas könsfördelning vid de olika fakulteterna 

Från SCB:s enkätundersökning Utländska doktorander 2013 framkom det 

att av de doktorander som har genomfört sin utbildning på grundläggande 

nivå i Sverige är majoriteten kvinnor (även om könsfördelningen varierar 

kraftigt mellan ämnesområden). Däremot är en liten majoritet av de ut-

ländska doktoranderna män. Härvidlag framträder emellertid en skillnad 

mellan doktorander som kommer från EU/EES och övriga världen. Medan 

könsfördelningen är jämn bland doktorander som kommer från EU/EES är 

männen i majoritet bland de icke-europeiska doktoranderna. Någon köns-

skillnad av detta slag, beroende på nationellt ursprung, framträder emellertid 

inte av doktorandenkäten för Stockholms universitets del. En sannolik orsak 

till detta är att Stockholms universitet saknar, den vanligtvis mansdomine-

rade, tekniska fakulteten med många icke-europeiska doktorander. 

 En dryg majoritet av de doktorander som besvarade doktorandenkäten är 

kvinnor (tabell 3). Det stämmer väl överens med de faktiska siffrorna över 

aktiva doktorander vid Stockholms universitet. Könsfördelningen varierar 

dock mellan fakulteterna och även i detta avseende stämmer könsfördelning-

en hos de doktorander som besvarat doktorandenkäten väl med den faktiska 

könsfördelningen hos doktoranderna vid de olika fakulteterna. 
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Tabell 3: Könsfördelningen på de doktorander som besvarade enkäten, totalt och 
vid respektive fakultet. Observera att sju individer (1 % av de doktorander som be-
svarat doktorandenkäten) inte ville uppge könstillhörighet. 

Kön Antal 

Man 44 % (310)  

Kvinna 56 % (396) 

Vill ej uppge 1 % (7) 

 
Fakultet Totalt Män Kvinnor Vill ej uppge 

Humanistiska 30 % (169) 34 % (58) 65 % (110) 1 % (1) 

Juridiska 4 % (24) 29 % (7) 71 % (17) – 

Naturvetenskapliga 28 % (161) 54 % (136) 45 % (3) 1 % (3) 

Samhällsvetenskapliga 38 % (218) 38 % (83) 61 % (132) 1 % (3) 

 

Andelen doktorander som är gifta/sammanboende eller har barn 

Skillnaden i doktorandernas genomsnittsålder vid de olika fakulteterna har 

även inverkan på hur stor andel av doktoranderna som är gifta eller sam-

manboende och – framförallt – på hur många som har barn och därmed ett 

föräldraansvar och en större försörjningsbörda. Doktorandenkäten visar klart 

att färre doktorander vid Naturvetenskapliga fakulteten än vid de andra fak-

ulteterna är gifta eller sammanboende (tabell 4). Drygt hälften av doktorand-

erna vid Humanistiska fakulteten och Juridiska fakulteten har barn och en 

dryg tredjedel vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Som framgår av tabell 

5 avviker Naturvetenskapliga fakulteten i detta avseende: endast en fjärdedel 

av doktoranderna där har hemmavarande barn under 18 år.42 Dessa skillnader 

hör sannolikt till stor del samman med skillnader i doktorandernas ålder. Det 

kan nämnas att av SCB:s enkätundersökning Utländska doktorander 2013 

framträdde det att utländska doktorander i allmänhet både var avsevärt yngre 

än de svenska doktoranderna och betydligt mer sällan hade familj och barn.43 

Underlaget i doktorandenkäten är emellertid för litet för att säga något om i 

vilken grad detta också äger giltighet för Stockholms universitet. 

                                                      
42 Det kan noteras att en något lägre andel av doktoranderna vid Stockholms universitet angav 

att de var gifta eller sammanboende och att de hade hemmavarande barn under 18 år än det 

nationella genomsnittet i Doktorandspegeln (2008), s. 33–34. Eventuellt reflekterar detta den 

allmänna tendensen till fler ensamhushåll i Stockholm. 
43 Utländska doktorander 2013: 8, 11–12. 
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Tabell 4: Andelen doktorander som uppger att de är gifta eller sammanboende upp-
delat efter kön respektive fakultetstillhörighet.  

  Totalt Män Kvinnor 

Ja 66 % (472) 64 % (193) 69 % (272) 

Nej 32 % (226) 35 % (107) 30 % (119) 

Vill ej uppge 1 % (7) 1 % (4) 1 % (2) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 68 % (113)  78 % (18) 62 % (186) 71 % (154) 

Nej 32 % (53) 22 % (5) 37 % (110) 27 % (58) 

Vill ej uppge 1 % (1) – 1 % (2) 2 % (4) 

 

Tabell 5: Andelen doktorander som uppger att de har hemmavarande barn under 18 
år uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja 34 % (239) 26 % (81) 40 % (157) 

Nej 66 % (470) 74 % (227) 60 % (236) 

Vill ej uppge 0 % (1) – 0 % (1) 

  
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 42 % (71) 54 % (13) 25 % (75) 36 % (79) 

Nej 58 % (97) 46 % (11) 75 % (224) 63 % (137) 

Vill ej uppge – – – 0 % (1) 

 

Doktorandenkäten berörde inte doktorandernas boendesituation. Därmed går 

det heller inte att diskutera vilka eventuella skillnader som kan existera i 

detta avseende gällande ålder, kön eller fakultetstillhörighet. En tidigare 

studie som studentkåren genomfört visar emellertid att den vanligaste boen-

deformen är egen bostadsrätt, oftast tillsammans med en partner, i en förort 

eller närförort till Stockholm och att doktoranderna ofta har relativt stora 

bostadslån. Många tar bostadslån och köper bostadsrätt i samband med att de 

blir antagna till utbildning på forskarnivå och därmed får anställning som 

doktorand (eller utbildningsbidrag). Studien visade att relativt få doktorander 

levde i den förhållandevis otrygga (och ofta kostsamma) boendesituation 

som andrahandskontrakt innebär – som så ofta studenter i Stockholm är hän-

visade till – men uppenbarade samtidigt att en stor del av inkomsten (inte 

sällan betydligt mer än hälften efter skatt) ofta gick till att täcka boendekost-

nader. Det framkom vidare att doktorander med utbildningsbidrag eller stip-
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endier hade en markant sämre boendesituation än de med anställning som 

doktorand.44 

Andelen doktorander med högutbildade föräldrar 

Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, både i Sverige och inter-

nationellt, är ett välkänt faktum.45 Det är också känt att den sociala snedrek-

ryteringen ökar ju högre upp i utbildningssystemet man kommer. För att 

belysa social snedrekrytering ställdes i doktorandenkäten frågan huruvida 

någon eller bägge doktorandens föräldrar studerat vid universitet eller högs-

kola. Detta har visat sig vara en avsevärt viktigare faktor för övergången till 

studier vid universitet eller högskola än till exempel föräldrarnas inkomst 

och bostadsort.46 

Förekomsten av en social snedrekrytering till utbildningen på forskarnivå 

vid Stockholms universitet framträder, föga förvånande, av svaren från dokt-

orandenkäten. Någon mer nämnvärd skillnad mellan fakulteterna framträder 

inte; mellan en tredjedel och en fjärdedel av doktoranderna saknar förälder 

med utbildning från universitet eller högskola (tabell 6). Det kan dock note-

ras att en något högre andel av doktoranderna vid Naturvetenskapliga fakult-

eten och Samhällsvetenskapliga fakulteten enbart har en förälder eller ingen 

förälder med utbildning från universitet eller högskola än vid Humanistiska 

fakulteten och Juridiska fakulteten. Den sociala snedrekryteringen till utbild-

ning på forskarnivå vid Stockholms universitet blir ännu mer påfallande ifall 

vi ser till andelen doktorander som uppger att någon eller bägge av deras 

föräldrar har en doktorsexamen (tabell 7). Mer än en tiondel av doktorander-

na vid samtliga fakulteter uppger detta, vilket ska ställas i relation till att 

långt mindre än en procent av befolkningen har en doktorsexamen.47 Uppen-

                                                      
44 Se Fredrik Charpentier Ljungqvist, En lön och en egen härd. Rapport om doktoranders 

ekonomiska situation och etablering på bostads- och bolånemarknaden (Stockholm: Stock-

holms universitets studentkår, 2008). 
45 Helen Dryler, Forskarutbildning och forskarkarriär – betydelsen av kön och socialt ur-

sprung, Högskoleverkets rapportserie 2006:2 R (Stockholm: Högskoleverket, 2006). Även 

utgiven på engelska som: Helen, Dryler, Postgraduate studies and research career. The signi-

ficance of gender and social background, Högskoleverkets rapportserie 2007:54 R (Stock-

holm: Högskoleverket, 2007). 
46 Se t.ex. Eva Ranehill, Social snedrekrytering till högre studier. En litteraturöversikt 

(Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 2002) och Nikolay Angelov et al., Välja fritt och 

välja rätt. Drivkrafter för rationella utbildningsval (Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspo-

litisk utvärdering (IFAU), 2008). Se även Erikson Robert & Jan O. Jonsson, Ursprung och 

utbildning. Social snedrekrytering till högre studier. Huvudbetänkande från Utredningen om 

den sociala snedrekryteringen till högre studier, SOU 1993:85 (Stockholm: Fritze, 1993). 
47 Liksom vid Stockholms universitet har över 60 procent av doktoranderna vid Lunds univer-

sitet vuxit upp i ett hem med föräldrar med högskoleutbildning. Hela 10 procent har minst en 
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bart influerar – eller kanske snarare inspirerar – föräldrar med utbildning på 

forskarnivå kraftigt sina barn att följa samma bana. 

En könsskillnad som framträder av svaren i doktorandenkäten för Stock-

holms universitets del avseende föräldrarnas utbildningsnivå är värd särskild 

uppmärksamhet. Doktorandenkäten visar att det är mer än dubbelt så vanligt 

bland kvinnliga doktorander att endast deras mor har utbildning från univer-

sitet eller högskola än bland manliga doktorander. Detta är i själva verket en 

av de mest påtagliga könsskillnaderna som framträder i hela doktorandenkät-

en. Uppenbart är moderns utbildningsnivå avsevärt viktigare för huruvida 

kvinnor ska påbörja utbildning på forskarnivå än för huruvida män ska göra 

det. Om det endast är fadern eller modern som har en utbildning från univer-

sitet eller högskola visar sig nämligen sakna betydelse för huruvida män ska 

påbörja en utbildning på forskarnivå. 

Andelen doktorander vid Stockholms universitet med föräldrar med ut-

bildning från universitet eller högskola är högre än vid många andra lärosä-

ten i Sverige om vi ser till vad som framkom av Doktorandspegeln (2008).48 

Det finns flera tänkbara anledningar till detta. Delvis kan det reflektera den 

allmänt högre utbildningsnivån i Stockholm men det måste också tas i beak-

tade att det gått ett antal år sedan Doktorandspegeln genomfördes och att 

andelen högutbildade i befolkningen stadigt har vuxit. Doktorandenkäten 

visar att det är avsevärt vanligare att yngre doktorander än äldre doktorander 

har föräldrar med utbildning från universitet eller högskola. I första hand är 

detta faktum nog ett utslag av en successivt mer välutbildad befolkning sna-

rare än att personer med föräldrar utan utbildning från universitet eller högs-

kola påbörjar sin utbildning på forskarnivå senare i livet. Med en högre andel 

högutbildade i befolkningen såväl i Sverige som internationellt är det bara att 

förvänta sig att andelen doktorander med högutbildade föräldrar ökar desto 

yngre doktoranderna är. 

 Det framträder inte någon skillnad av doktorandenkäten i hur stor andel 

av doktoranderna vid Stockholms universitet som har föräldrar med hög-

skoleutbildning mellan de doktorander som tagit sin gymnasieexamen i Sve-

rige, i övriga Europa eller i ett land utanför Europa. Detta kan jämföras med 

att i SCB:s enkätundersökning Utländska doktorander 2013 framträdde det 

att en ungefär lika hög andel av de utländska som de svenska doktoranderna 

hade högutbildade fäder. Däremot var andelen som hade högutbildade möd-

rar lägre bland doktorander från länder utanför EU/EES.49 SCB:s enkät-

                                                                                                                             
förälder med doktorsexamen. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är siffran i själva verket 

hela 20 procent, se Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 27–28. 
48 Doktorandspegeln 2008, s. 34–35. 
49 Utländska doktorander 2013: 13. 
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undersökning visade vidare att omkring 11 procent av doktoranderna hade 

en fader med doktorsexamen och 5 procent en moder med doktorsexamen. 

Andelen utländska doktorander som hade föräldrar med doktorsexamen var 

densamma som för svenska doktorander.50  

Tabell 6: Andelen doktorander som uppger att någon eller bägge av deras föräldrar 
har studerat vid universitet eller högskola uppdelat efter kön respektive fakultetstill-
hörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja, båda 44 % (315) 47 % (147)  42 % (163) 

Ja, endast pappa 14 % (96) 14 % (44) 13 % (50) 

Ja, endast mamma 11 % (78) 7 % (21) 15 % (57) 

Nej 30 % (214) 29 % (91) 31 % (122) 

Vet ej/vill ej uppge 1 % (9) 3 % (8) 0 % (1) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja, båda 50 % (85) 25 % (6) 43 % (128) 43 % (94) 

Ja, endast pappa 10 % (17) 25 % (6) 17 % (51) 10 % (22) 

Ja, endast mamma 11 % (18) 17 % (4) 11 % (32) 11 % (24) 

Nej 28 % (48) 25 % (6)  28 % (85) 34 % (75) 

Vet ej/vill ej uppge 1 % (1)  8 % (2) 2 % (5) 1 % (1) 

 

Tabell 7: Andelen doktorander som uppger att någon eller bägge av deras föräldrar 
har en doktorsexamen uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja, båda 2 % (16) 2 % (6) 2 % (9) 

Ja, endast pappa 9 % (61) 8 % (23) 10 % (38) 

Ja, endast mamma 2 % (16) 3 % (9) 2 % (6) 

Nej 87 % (619) 89 % (271) 87 % (342) 

Vet ej/vill ej uppge 0 % (2) 0 % (1) 0 % (1) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja, båda 2 % (3) 4 % (1) 3 % (8) 2 % (4) 

Ja, endast pappa 7 % (12) 13 % (3) 9 % (28) 8 % (18) 

Ja, endast mamma 2 % (4) – 2 % (6) 3 % (6) 

Nej 88 % (149) 79 % (19) 86 % (260) 87 % (189)  

Vet ej/vill ej uppge 1 % (1) 4 % (1) – – 

 

Doktorandernas nationella ursprung 

Utländskt ursprung är en variabel som framförallt har undersökts genom att 

fråga efter i vilken region doktoranden taget sin gymnasieexamen. Doktor-

andenkäten skilde på dem som tagit sin gymnasieexamen i Sverige, i ett 

                                                      
50 Utländska doktorander 2013: 13. 
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annat europeiskt land och de som tagit den i ett land utanför Europa.51 Avsik-

ten med denna fråga är att mäta huruvida någon bott i Sverige åtminstone 

sedan tonåren, även om det ska framhållas att en felkälla här är att även en 

individ född i Sverige kan ha tagit sin gymnasieexamen utomlands. 

Det är något vanligare att manliga doktorander tagit sin gymnasieexamen 

i ett annat europeiskt land eller i ett land utanför Europa än att kvinnliga 

doktorander gjort det (tabell 8). Därmed framgår det att en större andel av de 

manliga doktoranderna hade en utländsk bakgrund än de kvinnliga dokto-

randerna. Det är framförallt vid Naturvetenskapliga fakulteten, med en högre 

andel manliga doktorander än de andra fakulteterna, som nästan hälften av 

doktoranderna tagit sin gymnasieexamen i ett annat europeiskt land eller i ett 

land utanför Europa, medan siffran är runt en fjärdedel på de tre andra fakul-

teterna. Andelen doktorander som tagit sin gymnasieexamen i Sverige ökar 

med stigande ålder. Detta är dock delvis ett utslag av en högre andel in-

resande unga doktorander vid Naturvetenskapliga fakulteten, men torde även 

vara ett utslag av dels högre mobilitet bland yngre personer och dels en 

högre andel med utländsk bakgrund i den yngre befolkningen.  

Från doktorandenkäten framträder en relativt liten skillnad mellan könen 

gällande om doktoranderna har tagit sin examen på avancerad nivå utom-

lands eller vid ett annat svenskt lärosäte än Stockholms universitet (tabell 9). 

Däremot är skillnaden mellan fakulteterna mer framträdande. En avsevärt 

lägre andel av doktoranderna vid Naturvetenskapliga fakulteten har tagit sin 

examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet. Sålunda är både den 

nationella och den internationella mobiliteten högre vid den fakulteten. Med-

an den större internationella mobiliteten, åtminstone delvis, kan förklaras av 

att arbetsspråket på många naturvetenskapliga institutioner är engelska kan 

inte den högre nationella mobiliteten förklaras därigenom.52 

SCB:s enkätundersökning Utländska doktorander 2013 visade att om-

kring 35 procent av de utländska doktoranderna hade en examen på avanc-

erad nivå från Sverige och det gällde framförallt doktorander från länder 

utanför EU/EES.53 Resterande hade det från sitt hemland eller från något 

annat land. Totalt sett utgör utländska doktorander, definierade som personer 

som flyttat till Sverige senast två år före påbörjad utbildning på forskarnivå, 

runt en tredjedel av alla doktorander i Sverige och en ännu något högre andel 

                                                      
51 En möjlig felkälla här är dock att begreppet ”Europa” kan ha tolkats olika av olika doktor-

ander som besvarat doktorandenkäten. Vissa doktorander kan ha satt ett likhetstecken mellan 

Europa och EU/EES-regionen. 
52 I SCB:s enkätundersökning Utländska doktorander 2013: 8–9 framträdde det dock att 

doktorander som kom från länder utanför EU/EES som grupp i högre grad uppgav sämre 

kunskaper i såväl svenska som engelska än doktorander från Sverige eller övriga EU/EES. 
53 Utländska doktorander 2013: 17. 
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av de som nu påbörjar en utbildning på forskarnivå.54 Vid Uppsala univers-

itet, enligt Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv, uppvisade Naturvet-

enskapliga fakulteten störst andel doktorander som genomgått sin tidigare 

utbildning utomlands.55 

Tabell 8: Land som doktoranderna har tagit sin gymnasieexamen i uppdelat efter 
kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

I Sverige 67 % (475) 64 % (195) 70 % (276)  

I ett annat europeiskt land 20 % (138) 21 % (64) 18 % (72) 

I ett land utanför Europa 13 % (92) 15 % (46) 11 % (44) 

  
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

I Sverige 74 % (121) 71 % (17)  56 % (169) 78 % (167) 

I ett annat europeiskt land 21 % (34) 13 % (3) 26 % (78) 10 % (22) 

I ett land utanför Europa 6 % (9) 17 % (4) 18 % (53) 12 % (26) 

 

Tabell 9: Land och lärosäte som doktoranderna har tagit sin examen på avancerad 
nivå i uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. Observera att vissa doktor-
ander har flera examina på avancerad nivå och att vissa doktorander inte har någon 
examen på avancerad nivå. 

Examensort Totalt Män Kvinnor 

På Stockholms universitet 44 % (312) 41 % (124)  47 % (185)  

På ett annat lärosäte i Sverige 36 % (255) 39 % (118) 34 % (134) 

Utomlands 24 % (171) 25 % (75) 24 % (94) 

Har ej någon examen på avancerad nivå 5 % (36) 6 % (18) 5 % (18) 

   
Examensort HumFak JurFak NatFak SamFak 

På Stockholms universitet 54 % (90) 67 % (16) 33 % (99) 49 % (106) 

På ett annat lärosäte i Sverige 32 % (54) 21 % (5) 39 % (118) 36 % (77) 

Utomlands 23 % (38) 25 % (6) 30 % (91) 17 % (36)  

Har ej någon examen på avancerad nivå 3 % (5) – 4 % (12) 9 % (19) 

 

Var doktoranderna befinner sig i sin utbildning på forskarnivå 

För att kunna bedöma doktorandernas svar är det att intresse att veta hur 

långt de har kommit i sin utbildning på forskarnivå. Kunskap om detta kan 

också möjliggöra att urskilja eventuella skillnader i doktorandernas upplev-

elser boende på hur länge som de har varit doktorander. De doktorander som 

besvarat doktorandenkäten verkar vara representativa avseende hur långt de 

har kommit i sin utbildning på forskarnivå (tabell 10). Det går inte heller att 

                                                      
54 Utländska doktorander 2013: 7. 
55 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 14. 
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se några fakultetsskillnader avseende hur stor del av sin utbildning på forsk-

arnivå som de doktorander som besvarat doktorandenkäten har avklarat.56 

Doktorandenkäten tycks därmed ha kunnat fånga upp svar i lika hög grad 

från doktorander som kommit olika långt i sin utbildning på forskarnivå och 

därmed väl kunnat belysa förhållandena för doktorander som befinner sig 

olika långt i sin utbildning på forskarnivå. 

Tabell 10: Hur stor andel (i procent) av utbildningen på forskarnivå som doktorand-
erna avklarat vid utgången av vårterminen 2012 uppdelat efter kön respektive fakult-
etstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

≤20 22 % (158) 25 % (78) 20 % (78) 

21–40 19 % (132) 21 % (65) 17 % (67) 

41–60 22 % (158)  21 % (63) 23 % (91) 

61–80 20 % (143)  20 % (60) 21 % (82) 

≥81 17 % (117)  14 % (42) 19 % (74) 

   
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

≤20 22 % (37) 26 % (6) 25 % (75) 18 % (39) 

21–40 20 % (33) 17 % (4) 20 % (59) 16 % (35) 

41–60 21 % (36) 17 % (4) 21 % (63) 26 % (55) 

61–80 20 % (33) 13 % (3) 20 % (59) 22 % (48) 

≥81 18 % (30) 26 % (6) 14 % (43) 18 % (38) 

 

Doktorandernas aktivitetsgrad 

Omkring hälften anger att de har en aktivitetsgrad på mellan 81 och 100 

procent (tabell 11). Viss försiktighet är dock påkallad i tolkningen av svaren. 

Många av de doktorander som besvarat doktorandenkäten har sannolikt – 

felaktigt – inkluderat även institutionstjänstgöring (oftast undervisning) i sin 

angivna aktivitetsgrad. Oavsett eventuella sådana felkällor framträder det 

tydligt av tabell 11 att de flesta doktorander har sin utbildning på forskarnivå 

som huvudsaklig sysselsättning. Den aktivitetsgrad som doktoranderna upp-

ger i doktorandenkäten för Stockholms universitets del är jämförbar med, 

eller till och med något högre än, den nationellt genomsnittliga aktivitets-

graden enligt Doktorandspegeln (2008).57 

                                                      
56 Medan andelen kvinnliga doktorander och andelen manliga doktorander är lika stor bland 

de doktorander som genomfört under 40 procent av sin utbildning på forskarnivå, ökar kvinn-

ors andel med ökad andel genomförd utbildning på forskarnivå. Bland de doktorander som 

genomfört minst 80 procent av sin utbildning på forskarnivå är bland de doktorander som 

besvarat doktorandenkäten de kvinnliga doktoranderna nästa 30 procentenheter fler än de 

manliga doktoranderna. 
57 Jmf med Doktorandspegeln (2008), s. 23. 
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Vi vet att den genomsnittliga aktivitetsgraden varierar från institution till 

institution men också att den tenderar att vara högre vid Naturvetenskapliga 

fakulteten än vid de andra fakulteterna.58 Det kan även noteras att det är nå-

got vanligare att ha en lite lägre aktivitetsgrad vid Humanistiska fakulteten 

än vid de tre andra fakulteterna. Låg aktivitetsgrad är däremot, just vid 

Stockholms universitet, ovanligare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.59 

Skillnaden i aktivitetsgrad mellan könen är däremot påfallande liten (tabell 

11). Föga förvånande har dock doktorander med barn i avsevärt högre ut-

sträckning än andra doktorander en lägre aktivitetsgrad. Vidare är skillnad-

erna i aktivitetsgrad mycket små i relation till hur stor del andel av utbild-

ning på forskarnivå som doktoranden genomfört. Det går dock att notera en 

tendens till högst aktivitetsgrad bland de doktorander som genomfört 41–60 

procent av sin utbildning på forskarnivå. 

Tabell 11: Vilken aktivitetsgrad på utbildningen på forskarnivå (i procent) doktor-
anderna uppger att de hade under vårterminen 2012 uppdelat efter kön respektive 
fakultetstillhörighet. 

Aktivitetsgrad Totalt Män Kvinnor 

0 % 5 % (37) 6 % (19)  5 % (18) 

1–20 %  3 % (24) 4 % (12) 4 % (11) 

21–40 %  4 % (27) 3 % (10) 4 % (17) 

41–60 % 10 % (69) 8 % (23) 12 % (46) 

61–80 % 25 % (175) 23 % (71) 26 % (102) 

81–100 %  53 % (375) 56 % (169) 51 % (201) 

 
Aktivitetsgrad HumFak JurFak NatFak SamFak 

0 % 5 % (9) 8 % (2) 7 % (21) 2 % (5) 

1–20 %  1 % (2) 8 % (2) 5 % (14) 3 % (6)  

21–40 %  4 % (6) 4 % (1) 5 % (14) 3 % (6) 

41–60 % 17 % (28) 4 % (1) 5 % (15) 12 % (25) 

61–80 % 27 % (45) 21 % (5) 23 % (69) 26 % (56) 

81–100 %  46 % (78) 54 % (13) 55 % (164) 55 % (118) 

 

Storleken på kursdelen inom utbildningen på forskarnivå 

Utbildningen på forskarnivå består dels av avhandlingsarbetet och dels av en 

– större eller mindre – kursdel. I de flesta fall är en kursdel mer eller mindre 

nödvändig för att det ska vara möjligt att uppfylla examensmålen för utbild-

                                                      
58 Jmf Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 28. 
59 I någon mån kan den generellt lägre andelen doktorander med låg aktivitetsgrad vid Sam-

hällsvetenskapliga fakulteten kopplas samman med den större svårigheten att få tjänstledig-

heter/studieuppehåll för doktorander på heltid eller deltid vid den fakulteten, ett problem som 

närmare behandlas längre fram i denna rapport. 
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ningen på forskarnivå. Kursdelen får högst uppta hälften av studietiden men 

är oftast avsevärt mindre omfattande än så.60 Skillnaderna i kursdelens stor-

lek – liksom i dess inriktning och omfång – varierar avsevärt mellan olika 

ämnesområden, samt även inom ett och samma ämne mellan olika lärosäten. 

Till stor del är storleken på kursdelen avhängig av traditioner och av skilda 

uppfattningar om vad utbildningen på forskarnivå bör innehålla och syfta till. 

Även internationellt skiljer det sig huruvida, och i vilken utsträckning, ut-

bildningen på forskarnivå innefattar en kursdel.61 Behovet, och relevansen, 

av en mer omfattande kursdel har ifrågasatts i samband med att den tvååriga 

mastersutbildningen infördes.62 Någon enighet har inte uppnåtts i den frågan, 

även om tendensen gått mot en långsamt minskande kursdel, men det torde 

vara ett oomtvistat faktum att det är den självständiga forskningen, avhand-

lingsarbetet, som har ett meritvärde och åtminstone vid ett akademiskt kar-

riärval är vad som bedöms vid tilldelningen av forskningsanslag och anställ-

ningar. 

Merparten av de doktorander som besvarat doktorandenkäten uppger att 

antalet kurspoäng inom ramen för deras utbildning på forskarnivå är mellan 

31–90 högskolepoäng. Hur pass korrekta vissa av svaren i doktorandenkäten 

är avseende storleken på kursdelen kan på goda grunder ifrågasättas. Till 

exempel har Juridiska fakulteten ingen allmän studieplan som anger att dokt-

orander ska läsa mer än 90 högskolepoäng i kurser. Det finns heller inga 

studieplaner vid Humanistiska fakulteten som innehåller mindre än 30 hög-

skolepoäng i kurser. Ändå har vissa doktorander uppgett just detta i sina 

svar. Trots dessa reservationer framträder det med stor tydlighet att Sam-

hällsvetenskapliga fakulteten har en betydligt mer omfattande kursdel inom 

utbildningen på forskarnivå än de andra fakulteterna, vilket också de all-

männa studieplanerna bekräftar vara fallet. 

En så pass omfattande kursdel som vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 

kan presumtivt vara problematisk eftersom det medför en risk att en stor del 

av den finansierade studietiden tas i anspråk för kurser, samtidigt som dokto-

                                                      
60 I högskoleförordningen stadgas ”För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskap-

lig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd.” . Jmf Föreskrifter 

för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet fastställda av rektor 2014-03-27 (dnr. 

SU FV-1.1.2-0138-14). 
61 En god översikt av utbildning på forskarnivå runt om i Europa ges bl.a. i Conor O’Carroll, 

Lewis Purser, Magdalena Wislocka, Sinead Lucey & Nina McGuinness, ”The PhD in Europe: 

Developing a System of Doctoral Training That Will Increase the Internationalisation of 

Universities”, i Adrian Curaj, Peter Scott, Lazăr Vlasceanu & Lesley Wilson (red.), European 

Higher Education at the Crossroads. Between the Bologna Process and National Reforms 

(Dordrecht: Springer, 2012): 461–484. Se även Amber Dance, ”Graduate students: Structured 

study”, Nature 493 (2013): 259–261. 
62 SOU 2004:27. 
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randen likväl de facto förväntas skriva en lika vetenskapligt gedigen och 

omfattande doktorsavhandling som i ämnen där kursdelen är mindre. Det 

kan av den anledningen vara väl värt att överväga huruvida det är nödvänd-

igt för alla ämnen att behålla den nuvarande omfattningen på kursdelen. 

Flera av de öppna svaren i doktorandenkäten vittnar om ett missnöje med 

utbudet av kurser och/eller att valet av kurser var alltför styrt från institution-

ens eller handledernas sida. Vidare framkom det att många kurser egentligen 

var avsedda för studerande på avancerad nivå och därmed inte uppvisade 

någon progression från doktorandens tidigare studier. Det framkom också en 

kritik mot att kursdelen var alltför omfattande och inkräktade negativt på 

avhandlingsarbetet, samt att kurserna var alltför utspridda under utbildningen 

på forskarnivå och på så vis var hindrande för fokus på avhandlingsarbetet. 

Från svaren i doktorandenkäten går det inte att se någon åldersskillnad avse-

ende hur nöjda doktoranderna är med kurserna inom ramen för sin utbildning 

på forskarnivå eller huruvida avvägningen mellan kurspoäng och avhand-

lingsarbete är bra. Även vid andra lärosäten har det framträtt i doktorand-

enkäter att en hel del doktorander är missnöjda med kursutbudet samtidigt 

som de allra flesta tenderar att vara ganska nöjda med kvaliteten på de kurser 

som väl erbjuds.63 

Tabell 12: Hur många högskolepoäng doktoranderna uppger att deras utbildning på 
forskarnivå omfattar uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

Högskolepoäng Totalt Män Kvinnor 

 ≤30 7 % (48) 8 % (26) 6 % (22) 

31–60  45 % (318) 49 % (151) 42 % (165) 

61–90  39 % (279) 33 % (101) 44 % (173) 

≥91  9 % (63) 10 % (31) 8 % (32) 

  
Högskolepoäng HumFak JurFak NatFak SamFak 

 ≤30 2 % (3) 70 % (16)  9 % (27) 0 % (1)  

31–60  62 % (104) 13 % (3) 64 % (191) 9 % (20) 

61–90  33 % (56) – 22 % (65) 73 % (157) 

≥91  3 % (5) 17 % (4) 5 % (16) 18 % (38) 

 

Antagning och urval till utbildningen på forskarnivå 

Söktrycket till utbildningen på forskarnivå varierar avsevärt mellan olika 

ämnesområden; antalet aktiva doktorander skiljer sig också kraftigt åt från 

institution till institution. Möjligheten för en sökande att bli antagen varierar 

sålunda betydligt. En rättssäker och transparent rekrytering till utbildningen 

på forskarnivå har stor betydelse för att rekrytera de bäst lämpade doktorand-

                                                      
63 Se t.ex. Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 55–56. 
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erna.64 Antagning till utbildning på forskarnivå bör därför ske vid kända till-

fällen och urvalet av sökande ska ske efter i förväg fastställda och välmot-

iverade kriterier. Att doktorander blir antagna utan att ha genomgått en form-

ell antagningsprocess i konkurrens med andra sökande är otillfredsställande 

ur kvalitets- eller rättssäkerhetssynpunkt annat än undantagsvis, när det finns 

särskilda skäl till det. 

Det har allmänt sett varit vanligare med fasta ansökningstider och tydliga 

urvalskriterier till utbildningen på forskarnivå inom humaniora, samhällsvet-

enskap och juridik, medan det har varit mindre vanligt inom vetenskapsom-

rådena medicin, naturvetenskap och teknik.65 Så har tidigare även varit fallet 

vid Stockholms universitet.66 Numera är emellertid fasta ansökningstider och 

tydliga urvalskriterier en rådande norm vid samtliga fakulteter vid Stock-

holms universitet. Även vid till exempel Uppsala universitet tycks numera 

ett professionaliserat antagningsförfarande klart dominera på det stora hela 

taget, även om vissa doktorander upplever motsatsen.67 Också vid Lunds 

universitet anser merparten av doktoranderna att antagningsprocessen 

präglas av öppenhet och tydlighet och att de kände att det var klart hur ansö-

kan skulle utformas. Tydligheten i detta avseende tycks dessutom ha ökat 

jämfört med den undersökning som gjordes år 2007.68 

Urvalet till utbildning på forskarnivå ska göras efter ”förmågan att till-

godogöra sig forskarutbildningen” hos de sökande.69 Olika innebörd kan 

läggas i denna öppna skrivning. På grund av de skiftande färdigheter och 

egenskaper som erfordras för att bedriva forskning i olika ämnen är det nöd-

vändigt att kriterierna för urval av sökande preciseras på institutionsnivå.70 

Vad som är viktigt är att urvalskriterierna – oavsett vilka de nu är – är tydligt 

dokumenterade och tillgängliga för de sökande.71 Det har tidigare framkom-

                                                      
64 I t.ex. SOU 2004:27: 91 et passim framhölls hur central antagnings- och urvalsprocessen är 

för ett bra resultat i utbildningen på forskarnivå. 
65 SOU 2004:27, s. 165. 
66 Spegel eller eko? Kvalitetsrådet fann så sent som år 2005 att vid en institution vid Stock-

holms universitet antogs i princip inga doktorander genom formella ansökningar och istället 

endast genom rekommendationer från forskare. 
67 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 16–18. Vid Uppsala universitet är 

hälften av doktoranderna nöjda med antagningen till utbildningen på forskarnivå och runt en 

tiondel uttalat missnöjda med antagningen och dess transparens. 
68 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 45. 
69 Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i HF 7 kap. 34–41 §§. Se 

även bestämmelser för anställning som doktorand i HF 5 kap. 1–7 §§. 
70 Detta ställningstagande framträder även i förarbeten till gällande regleringar såsom i SOU 

1981:29: 106 och prop. 1992/93:1, s. 50–51. 
71 Kvalitetsrådet rekommenderade i Spegel eller eko? att antagningsprocessen till utbildning-

en på forskarnivå vid Stockholms universitet ska vara transparent och att alla doktorander bör 
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mit att olika institutioner vid Stockholms universitet lägger tonvikten vid 

olika typer av meriter hos de sökande. En bedömning av den vetenskapliga 

kvaliteten och originaliteten på examensarbeten/mastersuppsatser och på 

eventuella andra självständiga vetenskapliga arbeten är en vanlig urvalsprin-

cip. Kvaliteten på projektbeskrivningar av det tänkta avhandlingsämnet kan 

vara den viktigaste urvalsgrunden vid andra institutioner. Beaktande av be-

tyg, referenser och intervjuer förekommer också. Som huvudsaklig urvals-

metod ter sig de sistnämnda alternativen som något opålitliga och en urvals-

process främst baserad på kvaliteten på examensarbeten/mastersuppsatser 

och på eventuella andra självständiga vetenskapliga arbeten och/eller pro-

jektbeskrivningar av det tänkta avhandlingsämnet torde vara att föredra. En 

sådan urvalsmodell ligger ju också närmast vad som är standard vid tillsätt-

ningen av tjänster för disputerade forskare och vid ansökan om forsknings-

medel från olika forskningsråd. 

Vid Stockholms universitet ska antagning till utbildning på forskarnivå i 

normalfallet avse utbildning som leder till doktorsexamen. Endast om sär-

skilda skäl föreligger ska antagning enbart kunna leda fram till licentiatexa-

men.72 Endast 4 procent av doktoranderna vid Stockholms universitet – det 

gäller både män och kvinnor – uppger att de är antagna till utbildning på 

forskarnivå som enbart leder till licentiatexamen (tabell 13). Vad som vidare 

är intressant att notera är att antagning till bara licentiatexamen är lika van-

ligt – eller rättare sagt ovanligt – vid alla fakulteterna.73 

Det fåtal doktorander som uppger att de är antagna till enbart licentiat-

examen indikerar att det inte sker några nämnvärda avsteg från intentionen 

att inte bruka antagning till enbart licentiatexamen för att undvika ett fyraå-

rigt finansieringsansvar eller kunna ”ompröva” en doktorand halvvägs.74 

Resultatet för Stockholms universitets del överensstämmer väl med vad som 

framkom vid Lunds universitet, där numera endast 3 procent är antagna till 

utbildning som leder licentiatexamen.75 Däremot var andelen doktorander 

                                                                                                                             
antas i konkurrens efter ett öppet utlysningsförfarande. Det konstaterades att ett sådant förfar-

ande ingalunda förhindrar skiftande urvalsgrunder för olika ämnen. 
72 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, dnr. SU 40-

0364-09. Det framhålls särskilt i de inledande bestämmelserna till antagningsordningen: 

”Förhållandet att studiefinansiering bedöms kunna säkras för tid motsvarande uppnåendet av 

kraven för licentiatexamen men inte för doktorsexamen utgör i sig inte ett särskilt skäl.” 
73 Juridiska fakulteten har inga antagna till utbildning på forskarnivå som enbart leder till 

licentiatexamen. 
74 Doktorandombudet har i sitt arbete heller inte fått några indikationer på att något missbruk 

av antagning enbart till licentiatexamen skulle förekomma. 
75 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 33. 
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avsevärt högre nationellt som uppgav att de blivit antagna till utbildning på 

forskarnivå till enbart licentiatexamen i Doktorandspegeln (2008).76 

Tabell 13: Andelen doktorander som är antagna till utbildning på forskarnivå för 
doktorsexamen eller enbart för licentiatexamen uppdelat efter kön respektive fakult-
etstillhörighet. 

Examen Totalt Män Kvinnor 

Till doktorsexamen 96 % (684) 96 % (297) 96 % (379) 

Till licentiatexamen 4 % (27) 4 % (12) 4 % (15) 

  
Examen HumFak JurFak NatFak SamFak 

Till doktorsexamen 96 % (163) 100 % (24) 96 % (287) 96 % (208) 

Till licentiatexamen 4 % (6) – 4 % (13) 4 % (8) 

 

 

Tidpunkten doktoranderna intresserat sig för utbildning på forskarnivå 

Det skilde sig avsevärt mellan de doktorander som besvarat doktorandenkät-

en vid vilken tidpunkt de uppgav att de hade bestämt sig för att de ville dokt-

orera (tabell 14). En tiondel av doktoranderna hade redan innan de påbörjat 

sina universitetsstudier en önskan att i framtiden bli forskare. De flesta be-

stämde sig dock för att de ville doktorera under sina studier på antingen 

grundläggande eller avancerad nivå. Hos en tredjedel av de doktorander som 

besvarat doktorandenkäten uppkom dock intresset att söka sig till utbildning 

på forskarnivå efter att de hade avlagt examen på avancerad nivå och avslut-

at sina universitetsstudier. 

Vad som är påfallande från svaren i doktorandenkäten är hur många som 

blivit intresserade att doktorera redan i ett tidigt eller relativt tidigt skede. En 

svag tendens till att kvinnliga doktorander bestämt sig för att vilja doktorera 

senare än manliga doktorander är dock skönjbar (tabell 14). En fakultets-

skillnad framträder också av tabell 14. Doktoranderna vid Naturvetenskap-

liga fakulteten svarar nämligen oftare än doktoranderna vid de andra fakult-

eterna att de bestämt sig för att de ville doktorera just under sin utbildning på 

avancerad nivå. 

Ett intressant resultat, som framträder av svaren från doktorandenkäten, är 

att det inte går att se någon skillnad avseende vid vilken tidpunkt doktorand-

erna bestämde sig för att de ville doktorera mellan doktorander som har för-

äldrar med högskoleutbildning och de som inte har det. Föräldrarnas utbild-

ningsnivå är därmed inte en faktor av betydelse för vid vilken tidpunkt nå-

gon bestämmer sig för att vilja genomgå utbildning på forskarnivå. Det går 

inte heller att utifrån föräldrarnas utbildningsnivå se någon skillnad i moti-

                                                      
76 Doktorandspegeln (2008), s. 22–23. 
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ven till valet att söka sig till utbildning på forskarnivå (även om, som vi tidi-

gare diskuterat, det är mycket vanligare att söka sig till utbildning på fors-

karnivå med högutbildade föräldrar). Vad som också framkommer – och 

möjligen kan te sig oväntat – är att stöd och stimulans från lärarna inte fram-

träder som viktigare för personer vars föräldrar inte har högskoleutbildning 

än för dem med det för att gå vidare till utbildning på forskarnivå. 

Tabell 14: Vid vilken tidpunkt doktoranderna uppgav att de hade bestämt sig för att 
de var intresserade av att doktorera uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörig-
het. 

Tidpunkt Totalt Män Kvinnor 

Innan universitetsstudier 9 % (61) 11 % (33) 7 % (27) 

Under utbildning på grundläggande nivå 22 % (157) 20 % (62) 23 % (92) 

Under utbildning på avancerad nivå 38 % (271) 41 % (125) 36 % (143) 

Efter utbildning på avancerad nivå 31 % (219) 28 % (87) 33 % (131) 

 
Tidpunkt HumFak JurFak NatFak SamFak 

Innan universitetsstudier 6 % (10)  8 % (2) 12 % (35)  7 % (14) 

Under utbildning på grundläggande nivå 27 % (45) 13 % (3) 17 % (52) 27 % (57) 

Under utbildning på avancerad nivå 35 % (59) 21 % (5) 45 % (136) 33 % (71) 

Efter utbildning på avancerad nivå 32 % (54) 58 % (14) 26 % (78) 33 % (71) 

 

Motiv till att doktorera 

Vid samtliga fakulteter vid Stockholms universitet uppgav över 80 procent 

av de doktorander som besvarat doktorandenkäten att ett av de huvudsakliga 

motiven till att de valt att doktorera var ett eget ämnesintresse och/eller ett 

intresse för forskning i största allmänhet (tabell 15). En tredjedel av de dokt-

orander som besvarat doktorandenkäten förenade detta med att de var intres-

serade av en framtida lärar- och forskarkarriär inom universitetsvärlden eller 

alternativt – något mindre vanligt förekommande – en forskarkarriär utanför 

universitetsvärlden. Det framträder därmed ytterst tydligt att valet att söka 

sig till utbildning på forskarnivå nästan uteslutande är genuint drivet av ett 

starkt ämnesintresse och en önskan att forska. Sällan anges andra anledning-

ar, såsom en annan yrkeskarriär, som anledning till valet att söka sig till ut-

bildning på forskarnivå.77 Föga förvånande är det med ökande ålder vid en 

allt senare tidpunkt som de doktorander som besvarat doktorandenkäten 

bestämmer sig för att de vill börja doktorera. De som tidigt i livet varit in-

                                                      
77 Förutom att doktorander över 61 år uteslutande doktorerar för sitt eget ämnesintresses skull 

och/eller intresse för forskning generellt och inga doktorander över 51 år anger en yrkeskarr-

iär utanför universitetsvärlden som skäl till att doktorera går det inte att se några åldersskill-

nader i de uppgivna motiven till att ha påbörjat en utbildning på forskarnivå. 
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ställda på att börja doktorera skulle ju sannolikt åtminstone ha försökt att 

komma in på utbildning på forskarnivå redan som yngre. 

Detta ämnes- och forskningsintresse, som motiverar merparten av doktor-

anderna, är väsentligt att ta i beaktande när andra variabler av utbildningen 

på forskarnivå vid Stockholms universitet analyseras och diskuteras. Även i 

Doktorandspegeln (2008) var ämnesintresse eller intresse för forskning det 

vanligaste motivet till att påbörja utbildning på forskarnivå. Skälet till att 

andelen som uppgav detta likväl var något lägre i Doktorandspegeln måste 

åtminstone delvis förstås i ljuset att det endast var möjligt att ange ett svar på 

frågan, till skillnad från i doktorandenkäten som tillät ett eller flera svar på 

frågan. 

Även på nationell nivå är det, dock i något lägre grad än vid Stockholms 

universitet, en lärar- och forskarkarriär inom högskolesektorn och/eller eget 

ämnesintresse som är de vanligaste motiven till att påbörja utbildning på 

forskarnivå.78 I detta sammanhang kan det också framhållas att SCB:s enkät-

undersökning Utländska doktorander 2013 visade att utländska doktorander 

tenderade i högre grad att vara karriärinriktade än svenska doktorander. Det 

var framförallt karriär som forskare/lärare inom universitet/högskola som 

eftersträvades.79 I vilken utsträckning graden av karriärinriktning speglar 

skillnader mellan olika ämnesområden – Stockholms universitet saknar ju 

både medicinsk och teknisk fakultet – blev emellertid inte analyserat. 

                                                      
78 Se Utländska doktorander 2013: 19. Det bör noteras att i Utländska doktorander 2013 var 

doktoranderna tvungna att göra ett val mellan lärar- och forskarkarriär inom högskolan och 

eget ämnesintresse, medan det i doktorandenkäten vid Stockholms universitet var möjligt att 

ange flera svarsalternativ. 
79 Utländska doktorander 2013: 19. 
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Tabell 15: Vilka huvudsakliga motiv doktoranderna uppger att de hade för att börja 
doktorera uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. Observera att doktor-
anderna kunde ange flera olika motiv. 

Motiv till att börja doktorera Totalt Män Kvinnor 

Eget ämnesintresse eller intresse för forskning 83 % (592) 84 % (255) 83 % (329) 

Lärar-/forskarkarriär inom universitetet 33 % (231) 36 % (111) 29 % (116) 

Forskarkarriär utanför universitetet 14 % (102) 17 % (53) 12 % (49) 

Annan yrkeskarriär 13 % (94) 7 % (48) 12 % (46) 

Annat 10 % (69) 5 % (32) 9 % (36) 

 
Motiv till att börja doktorera HumFak JurFak NatFak SamFak 

Eget ämnesintresse eller in-
tresse för forskning 

86 % (145) 100 % (24) 81 % (243) 82 % (178) 

Lärar-/forskarkarriär inom 
universitetet 

37 % (62) 50 % (12) 32 % (95) 28 % (62) 

Forskarkarriär utanför universi-
tetet 

7 % (11) 8 % (2) 19 % (56) 15 % (32) 

Annan yrkeskarriär 11 % (18) 13 % (3) 13 % (40) 15 % (33) 

Annat 5 % (8) 4 % (1) 11 % (33) 12 % (27) 

 

Upplevelsen av stimulans att fortsätta till utbildningen på forskarnivå 

En tämligen hög andel av doktoranderna uppger att de fått stimulans i ”hög 

grad” eller ”mycket hög grad” som studenter att gå vidare till utbildning på 

forskarnivå (tabell 16). Det är dock viktigt att framhålla att detta inte primärt 

visar i vilken utsträckning lärare vid Stockholms universitet har varit de som 

stimulerat dem till detta. Eftersom många av doktoranderna kommer från ett 

annat svenskt eller utländskt lärosäte kan den lärare som gett stöd och stim-

ulans under utbildning på grundläggande och/eller avancerad nivå att gå 

vidare till utbildning på forskarnivå ha varit verksam vid något helt annat 

lärosäte. Det är dock intressant att notera att kvinnliga doktorander i högre 

grad än manliga doktorander uppger att de fått stöd och stimulans att fort-

sätta till utbildning på forskarnivå (tabell 16). Huruvida det är ett utslag av 

att kvinnliga studenter i gemen får ett större sådant stöd och stimulans eller 

om det generellt krävs mer stimulans för att kvinnor ska ta steget att söka sig 

till utbildning på forskarnivå låter sig vara osagt. Det skulle emellertid vara 

en intressant fråga för framtida studier. 

En betydligt högre andel av doktoranderna uppger i doktorandenkäten för 

Stockholms universitets del (se tabell 16) än nationellt i Doktorandspegeln 

(2008) att de fått stöd och stimulans från sina lärare under sin utbildning på 

grundläggande och/eller avancerad nivå att fortsätta till utbildning på forsk-

arnivå.80 I vilken utsträckning detta uttrycker skillnader mellan ämnes-

                                                      
80 Doktorandspegeln (2008), s. 40. 
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områden, en positiv förändring över tid eller mer stimulerande lärare vid 

Stockholms universitet är dock inte möjligt att utläsa från svaren. I Forskar-

utbildningen vid Lunds universitet (2013) framkom det att uppmuntran från 

uppsatshandledare eller andra lärare var en viktig faktor för att någon skulle 

söka sig till utbildning på forskarnivå.81 Det finns forskning som visar att 

spridande av information om vad utbildningen på forskarnivå innebär, kom-

binerat med personlig uppmuntran till ambitiösa studenter att söka till ut-

bildning på forskarnivå, är ett effektivt instrument för att gynna rekrytering 

ur underrepresenterade grupper.82 Som redan diskuterats verkat detta dock 

inte gälla för Stockholms universitets del utifrån vad som går att utläsa av 

svaren från doktorandenkäten. 

Tabell 16: Andelen doktorander som uppger att de fått stöd och stimulans från sina 
lärare under sin utbildning på grundläggande och/eller avancerad nivå att gå vidare 
till utbildning på forskarnivå uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 20 % (138) 16 % (49) 23 % (91) 

Hög grad 41 % (286) 38 % (119) 41 % (162) 

Liten grad 29 % (203) 33 % (101) 26 % (102) 

Inte alls 11 % (80) 14 % (42) 9 % (37) 

  
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 21 % (35) 25 % (6) 14 % (43) 25 % (53) 

Hög grad 52 % (87) 38 % (9) 39 % (115) 35 % (75) 

Liten grad 20 % (34) 13 % (3) 35 % (104) 28 % (61) 

Inte alls 7 % (12) 25 % (6) 12 % (36) 12 % (26) 

 

Förekomst av skuggdoktorander 

I Doktorandpulsen (2003) framträdde relativt starka indikationer på en viss 

förekomst av skuggdoktorander vid Stockholms universitet.83 Även Kvalit-

etsrådet fann i Spegel eller eko? (2005) tecken på en relativt utbredd före-

komst av skuggdoktorander.84 Fram till för cirka tio år sedan tycks det ha 

varit relativt vanligt att doktorander först antogs efter en ”prövotid” vid ett 

                                                      
81 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 42. 
82 Se framförallt Kirsten Reisby, Susanne V. Knudsen & Helene Sørensen, Kønsblik på forsk-

errekruttering i universitetsuddannelser (Köpenhamn: Danmarks Pædagogiske Universitet, 

1999). 
83 Doktorandpulsen, s. 4, 16. 
84 Spegel eller eko? (2005), s. 14–15; t.ex. framkom det där att åtminstone en institution ofta 

”anställer” studenter för projekt för att ”pröva” dem innan något beslut fattas huruvida veder-

börande ska bli antagen till utbildning på forskarnivå. Denna uppfattade det som positivt för 

både institutionen och den blivande doktoranden med en ”prövotid”. 
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par institutioner. Numera kommer dock doktorandombudet vid Stockholms 

universitets studentkår mycket sällan i kontakt med en förekomst av skugg-

doktorander.85 Det har dock länge varit doktorandombudets uppfattning att 

fenomenet skuggdoktorander, så vitt det går att bedöma, är ett tämligen be-

gränsat problem vid Stockholms universitet.86 

Begreppet ”skuggdoktorand” är i sig svårdefinierat. Rektor har fastslagit 

att följande definition av skuggdoktorand ska gälla vid Stockholms univers-

itet, en definition som studentkåren och CDR ställt sig bakom: ”En skugg-

doktorand är en student som, utan att vara antagen till forskarutbildningen, 

följer forskarutbildningskurser och/eller utför avhandlingsrelaterat forsk-

ningsarbete samtidigt som institutionen ställt i utsikt att studenten senare ska 

antas till forskarutbildning.”87 Likväl är gråzonerna många. Är det till exem-

pel rimligt att någon som får en projektanställning som forskningsassistent i 

ett forskningsprojekt, och senare blir antagen till utbildning på forskarnivå, 

inte ska få använda delar av den forskning som bedrivits inom projektan-

ställning som forskningsassistent i sin avhandling?88 Doktorandspegeln 

(2008) visade att det nationellt var betydligt vanligare med skuggdoktoran-

der än doktorandenkäten har visat att det är vid Stockholms universitet. En-

ligt Doktorandspegeln hade nämligen mer än en av tre av de verksamma 

doktoranderna i Sverige varit skuggdoktorand åtminstone ett tag.89 Vid 

Lunds universitet var andelen doktorander som varit skuggdoktorander, om 

vid undantar medicinsk och teknisk fakultet som ju saknas vid Stockholms 

universitet, jämförbart med vad som framkommit i doktorandenkäten för 

Stockholms universitets del.90 

                                                      
85 I princip uppkom fenomenet – och begreppet – efter 1998 års forskarutbildningsreform som 

minskade möjligheten att anta och finansiera doktorander på prov. Till inte ringa del utgörs 

dagens ”skuggdoktorander” av samma grupp som före forskarutbildningsreformen år 1998 

var formellt antagen till utbildning på forskarnivå men ofinansierad. 
86 På grund av den tystnadsplikt som doktorandombudet omfattas av går det inte vidare här 

kommentera karaktären av dessa skuggdoktorandsärenden. 
87 R 2006-06-08, dnr. SU 50-1264-06. Se även Paul P. Agnidakis, Att forska i det fördolda – 

drömmar och vardag bland skuggdoktorander, Högskoleverkets rapportserie 2005:34R 

(Stockholm: Högskoleverket, 2005). 
88 Denna definition har vissa svagheter genom att ingen åtskillnad till exempel görs mellan 

den som bara läser en enstaka kurs på forskarnivå och den som bedriver utbildning på fors-

karnivå som sin huvudsakliga sysselsättning, men utan att vara antagen, i syfte att i framtiden 

erhålla en doktorsexamen. 
89 I Högskoleverkets nationella Doktorandspegeln (2003) uppgav 45 procent av doktorander-

na att de varit skuggdoktorander och i Doktorandspegeln (2008) var andelen 40 procent. 
90 Skuggdoktorander förekommer framförallt inom vetenskapsområdena medicin, odontologi 

och farmaci – vid Lunds universitet hade tre av fyra doktorander varit det vid Medicinska 

fakulteten, se Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 43. 
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Anledningen till att förekomsten av skuggdoktorander är problematisk är 

bland annat att skuggdoktoranden saknar formella rättigheter, och därmed 

står i totalt beroende till sina ”skugghandledare”, och ofta saknar tryggad 

finansiering. Minst lika allvarligt är det att bruket av skuggdoktorander bid-

rar till ett godtyckligt antagningsförfarande. Rättssäkerheten vid antagningen 

till utbildning på forskarnivå sätts ur spel och det meritokratiska system som 

akademin bör vila på. Ett incitament till att ha skuggdoktorander är ett upp-

levt behov av att ”pröva” presumtiva doktorander som forskare innan de 

formellt blir antagna. Viljan kan vara förståelig men behovet kan elimineras 

genom en noggrannare och bättre rekryteringsprocess. Ett annat möjligt inci-

tament till att det förekommer skuggdoktorander är hur finansieringssyst-

emet är utformat. Beroendet av extern finansiering är stort och den externa 

finansieringen är ofta högst treårig, medan utbildningen på forskarnivå pågår 

i (minst) fyra år. 

Enligt svaren i doktorandenkäten förekommer skuggdoktorander vid 

Stockholms universitet men inte i någon särskilt omfattande utsträckning 

(tabell 17). Det går inte att se någon könsskillnad i hur vanligt det är att ha 

varit skuggdoktorand. Främst verkar skuggdoktorander förekomma vid Nat-

urvetenskapliga fakulteten och vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (tabell 

17). I de flesta fall rör det sig om att doktoranderna uppger att de deltog i 

utbildning på forskarnivå innan de formellt blivit antagna som doktorander 

under mindre än sex månader. Vissa av de doktorander som besvarat dokto-

randenkäten uppger dock att de gjort det i över ett år. Eftersom det är svårt 

att distinkt definiera vem som är skuggdoktorand, såsom diskuterats ovan, 

och olika doktorander kan ha uppfattat frågan på olika sätt, ska svaren be-

dömas med stor försiktighet. Likväl indikerar svaren i doktorandenkäten, 

redovisade i tabell 17, en viss förekomst av skuggdoktorander vid Stock-

holms universitet. Samtidigt framträder knappast några indikationer på något 

systematiskt kringgående av gällande bestämmelser som i dagsläget gör det 

nödvändigt att följa upp frågan vidare. 
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Tabell 17: Andelen doktorander som uppger att de deltog i utbildning på forskar-
nivå innan de formellt blivit antagna som doktorander – alltså varit ”skuggdoktor-
ander” – uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

Tidpunkt  Totalt Män Kvinnor 

Nej 83 % (588) 83 % (254)  83 % (328) 

Ja, 1–6 månader innan 10 % (71) 10 % (30) 10 % (39) 

Ja, 7–12 månader innan 3 % (20) 3 % (8) 3 % (12) 

Ja, mer än ett år innan 4 % (31) 5 % (14) 4 % (17) 

  
Tidpunkt HumFak JurFak NatFak SamFak 

Nej 89 % (150) 100 % (24) 79 % (237) 80 % (175) 

Ja, 1–6 månader innan 4 % (7) – 13 % (39) 12 % (25) 

Ja, 7–12 månader innan 1 % (2) – 3 % (10) 4 % (8) 

Ja, mer än ett år innan 5 % (9) – 4 % (13) 4 % (9) 

 

Uppfattningen av introduktionen för nya doktorander 

Brister i institutionernas introduktion för nyantagna doktorander är ett av de 

tydligaste tillkortakommandena som doktorandenkäten uppmärksammar i 

utbildningen på forskarnivå vid Stockholms universitet. Doktorander är gen-

erellt missnöjda eller mycket missnöjda med introduktionen de får (tabell 

18). Det gäller oavsett kön, fakultetstillhörighet, ålder eller om vederbörande 

studerat tidigare vid Stockholms universitet eller inte. Bristen på en god in-

troduktion – inte minst till den ”tysta kunskapen” och till dagliga rutiner vid 

institutionen – kan bidra till att nya doktorander dels känner sig mindre väl-

komna och inkluderade och dels till att det tar längre tid innan de effektivt 

kan komma igång med sitt forskningsarbete. Eftersom en förbättrad introd-

uktion är något som är ganska lät att ombesörja är det något som bör ges 

prioritet att åtgärda. Även introduktionen på fakultetsnivå kan behöva för-

bättras och framförallt är det viktigt att tillse att fler nyantagna doktorander 

verkligen deltar i den. 

Även vid Uppsala universitet är doktoranderna överlag ganska missnöjda 

med introduktionen de får till utbildningen på forskarnivå. I Forskarutbild-

ningen ur doktorandperspektiv fanns det fem svarsalternativt, inklusive ett 

neutralt, till skillnad från i doktorandenkäten som bara gav fyra svarsaltern-

ativ och saknade ett neutralt sådant alternativ. Resultatet för Uppsala univer-

sitets del var att runt 30 procent var missnöjda och 40 procent nöjda med 

introduktionen till utbildningen på forskarnivå.91 Många doktorander fram-

förde önskemål om en bättre introduktion.92 Rapporten från doktorandunder-

                                                      
91 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 23. Det innebar att fyra av tio är 

uttalat nöjda med introduktionen för nya doktorander, medan tre av tio är uttalat missnöjda. 
92 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 55. 
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sökningen vid Lunds universitet framhöll med emfas att introduktionskurser 

för nyantagna doktorander är väldigt viktiga och ett prioriterat utvecklings-

område inom utbildningen på forskarnivå. Det kan vidare framhållas att av 

de doktorander vid Lunds universitet som deltagit i en introduktionskurs var 

kunskapen avsevärt större om var de kunde vända sig vid problem och de var 

också mer insatta i sina rättigheter och skyldigheter som doktorand.93 

Ett intressant resultat i sammanhanget som framträder av SCB:s enkät-

undersökning Utländska doktorander 2013 är att utländska doktorander i 

högre grad än svenska doktoranderna uppgav att de fått en bättre introdukt-

ion till utbildningen på forskarnivå och dessutom fått mer information om 

doktoranders rättigheter och skyldigheter.94 I vilken utsträckning detta speg-

lar lägre ställda förväntningar i detta avseende bland utländska doktorander 

eller högre ställda förväntningar bland svenska doktorander, eller är uttryck 

för en genuin skillnad i faktisk information är inte möjligt att avgöra utifrån 

underlaget. Det går inte heller utifrån SCB:s enkätundersökning att uttala sig 

om denna skillnad mellan utländska och svenska doktorander även föreligger 

vid Stockholms universitet. 

 

Tabell 18: Andelen doktorander som ansåg att institutionens introduktion för nyan-

tagna doktorander var tillfredställande. 

  Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 5 % (36) 9 % (28) 4 % (14) 

Hög grad 30 % (211) 34 % (105) 26 % (104) 

Liten grad 43 % (303) 41 % (128) 44 % (173) 

Inte alls 22 % (155) 16 % (50) 26 % (102) 

 

 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 5 % (9) – 5 % (16) 5 % (11) 

Hög grad 32 % (53) 29 % (7) 29 % (88) 29 % (62) 

Liten grad 35 % (59) 46 % (11) 47 % (140) 44 % (93) 

Inte alls 28 % (46) 25 % (6) 18 % (55) 22 % (47) 

                                                      
93 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 8, 48. 
94 Utländska doktorander 2013: 20–21. 
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2.2. Avhandlingsform och andra vetenskapliga aspekter 

Till skillnad från de flesta andra undersökningar beträffande hur doktorander 

upplever arbetsmiljö och studievillkor har doktorandenkäten för Stockholms 

universitets del också undersökt en del variabler som kan sägas vara av vet-

enskaplig natur. Doktorandernas arbetsmiljö måste nämligen sättas in i – och 

i hög grad förstås utifrån – den vetenskapliga verksamhetens specifika förut-

sättningar och villkor. Utan att förstå den vetenskapliga miljön och de veten-

skapliga kraven och förväntningarna är risken stor att svaren från en doktor-

andenkät feltolkas. Dessutom är det av intresse att jämföra skillnader i de 

vetenskapliga villkoren med skillnader i arbetsmiljöindikatorer eftersom 

denna koppling sällan gjorts. 

Monografiavhandlingar respektive sammanläggningsavhandlingar 

En doktorsavhandling kan antingen bestå av en sammanhängande bok, en så 

kallad monografiavhandling, eller en samling vetenskapliga artiklar med en 

inledande sammanfattning (”kappa”), en så kallad sammanläggningsavhand-

ling.95 Att skriva sammanläggningsavhandlingar är närmast ett krav vid Nat-

urvetenskapliga fakulteten. Monografiavhandlingar dominerar däremot av 

tradition vid Humanistiska fakulteten och Juridiska fakulteten, liksom vid 

delar av Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Som framgår av tabell 19 är merparten av alla doktorsavhandlingar vid 

Stockholms universitet sammanläggningsavhandlingar. Andelen samman-

läggningsavhandlingar har tenderat att öka under senare år. Vid Naturveten-

skapliga fakulteten är i princip samtliga avhandlingar numera sammanlägg-

ningsavhandlingar och vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är andelen 

sammanläggningsavhandlingar och monografiavhandlingar ungefär lika stor. 

Även om monografiavhandlingar är starkt dominerande vid Humanistiska 

fakulteten och Juridiska fakulteten ökar inslaget av sammanläggningsav-

handlingar långsamt. Så mycket som en tredjedel av doktoranderna vid Hu-

manistiska fakulteten uppger att de skriver sådana.  

Ju yngre doktoranderna är, desto större andel skriver en sammanlägg-

ningsavhandling istället för en monografiavhandling. Detta hänger dock 

främst samman med att Naturvetenskapliga fakulteten har flest yngre doktor-

ander. Av doktorandenkäten framgår det att kvinnliga doktorander skriver 

monografiavhandlingar i högre utsträckning än manliga doktorander men en 

                                                      
95 För en diskussion om olika typer av avhandlingar och olika normer kring dem, se bl.a. 

Thomas Sandstedt & Martin Stigmar, Om kriterier för avhandlingar. Form, struktur, innehåll 

och socialisation (Stockholm: Liber, 2007). 
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närmare analys av detta visar att det är ett resultat av den sneda könsfördel-

ningen mellan ämnesområdena. 

Tabell 19: Andelen doktorander som uppger att de skriver en monografiavhandling 
respektive en sammanläggningsavhandling uppdelat efter kön respektive fakultets-
tillhörighet. 

Avhandlingsform Totalt Män Kvinnor 

Monografi 38 % (268) 28 % (86) 45 % (179) 

Sammanläggningsavhandling 62 % (442) 72 % (222) 55 % (215) 

 
Avhandlingsform HumFak JurFak NatFak SamFak 

Monografi 77 % (129) 96 % (23) 9 % (24) 34 % (74) 

Sammanläggningsavhandling 33 % (39) 4 % (1) 91 % (257) 66 % (143) 

 

Avhandlingsspråk 

Engelska har, som bekant, blivit det globalt dominerande vetenskapsspråket. 

Det har fullständigt marginaliserat tidigare starka vetenskapsspråk, såsom 

tyska och franska, och även konkurrerat ut olika nationella språk som 

svenska. Engelskans dominans varierar dock fortfarande mellan olika äm-

nesområden. Över tid har det blivit allt vanligare att doktorsavhandlingar – 

det gäller både monografiavhandlingar och sammanläggningsavhandlingar – 

skrivs på engelska. Endast i någon mån hänger detta samman med den ökade 

andelen utländska doktorander. Samtidigt har avhandlingar skrivna på till 

exempel tyska och franska blivit allt ovanligare. Frågan huruvida det är posi-

tivt eller negativt att fler avhandlingar skrivs på engelska är samtidigt en 

omdebatterad fråga, kopplad till frågan om svenskans ställning som ett fort-

satt vitalt vetenskapsspråk.96 Detta är emellertid något som faller utanför 

ramen för denna rapport att diskutera vidare. 

                                                      
96 För uppdaterade vetenskapliga studier angående språkfrågan vid svenska universitet och 

högskolor, se bl.a. Kingsley Bolton & Maria Kuteeva, ”English as an academic language at a 

Swedish university: parallel language use and the ‘threat’ of English”, Journal of Multilingual 

and Multicultural Development 33 (2012): 429–447; John Airey & Maria Kuteeva, ”Discip-

linary differences in the use of English in higher education: reflections on recent language 

policy developments”, Higher Education 67 (2014): 533–549; Beyza Björkman, ”Language 

ideology or language practice? An analysis of language policy documents at Swedish univer-

sities”, Multilingua 33 (2014): 335–363; Maria Kuteeva & Lisa McGrath, ”Taming Tyranno-

saurus rex: English use in the research and publication practices of humanities scholars in 

Sweden”, Multilingua 33 (2014): 365–387. För samma fråga för dansk del, se t.ex. Christian 

Jensen et al., ”Students’ attitudes to lecturers’ English in English-medium higher education in 

Denmark”, Nordic Journal of English Studies 13 (2013): 87–112. För samma fråga för norsk 

del, se t.ex. Ragnhild Ljosland, ”English as an Academic Lingua Franca. Language policies 

and multilingual practices in a Norwegian university”, Journal of Pragmatics 43 (2011): 991–

1004. 
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Från doktorandenkäten framgår det att det finns en generell tendens till att 

engelska slår igenom alltmer som vetenskapsspråk även inom humanistisk 

och juridisk forskning och runt hälften av alla avhandlingar vid dessa två 

fakulteter vid Stockholms universitet skrivs numera på engelska (tabell 20). 

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten skrivs mer än tre av fyra avhandlingar 

på engelska och vid Naturvetenskapliga fakulteten kan antalet avhandlingar 

skrivna på andra språk räknas på fingrarna. Situationen är likartad vid till 

exempel Lunds universitet. Även där ökar antalet avhandlingar inom human-

iora skrivna på engelska och uppgår nu till 47 procent, en siffra jämförbar 

med vad som doktorandenkäten visar för Stockholms universitets del.97 

Tabell 20: Andelen doktorander som uppger att de skriver sin avhandling på sven-
ska, engelska respektive annat språk uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörig-
het. 

Avhandlingsspråk Totalt Män Kvinnor 

Svenska 15 % (105) 9 % (28) 19 % (75)  

Engelska 79 % (559) 89 % (275) 70 % (278) 

Både på svenska och engelska 4 % (25) 0 % (1) 6 % (24) 

Annat språk 2 % (16) 1 % (2) 4 % (14) 

Inte bestämt än 1 % (7) 1 % (2) 1 % (5) 

  
Avhandlingsspråk HumFak JurFak NatFak SamFak 

Svenska 33 % (56) 46 % (11) 1 % (3) 16 % (34) 

Engelska 51 % (86) 50 % (12) 98 % (293) 77 % (167) 

Både på svenska och engelska 4 % (6) – 1 % (3) 7 % (16) 

Annat språk 10 % (16)  – –  – 

Inte bestämt än 2 % (4) 4 % (1) 0 % (1) 0 % (1) 

 

Graden av självständighet i valet av avhandlingsämne 

Vid Humanistiska fakulteten och vid Juridiska fakulteten är det normala att 

doktoranden självständigt väljer och utarbetar sitt avhandlingsämne (tabell 

21). Däremot bestämmer handledare och/eller institution oftast i hög grad 

avhandlingsämnet för doktorander vid Naturvetenskapliga fakulteten. Det 

beror framförallt på att det vid den fakulteten är mycket vanligare att dels 

arbeta i större forskningsprojekt och dels att en större del av doktoranderna 

är finansierade med externa medel inom ett specifikt forskningsprojekt. Vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten liknar situationen mer Humanistiska fakul-

teten och Juridiska fakulteten än Naturvetenskapliga fakulteten men det är 

ändå något vanligare att doktoranderna forskar inom projekt där ämnet är 

mer styrt. Dessa fakultetsskillnader avseende hur doktoranderna väljer sitt 

                                                      
97 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 33. 
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avhandlingsämne är kända sedan länge och bekräftas av svaren från doktor-

andenkäten presenterade i tabell 21. 

En närmare analys företogs för att se huruvida det gick att se skillnader, 

till exempel avseende hur nöjda doktoranderna var med utbildningen på 

forskarnivå, mellan de doktorander som själva valt sitt avhandlingsämne och 

de som inte gjort det. Det visade sig intressant nog att det inte gick att se 

några som helst skillnader mellan dessa två grupper. Ett intressant resultat 

som framträder av svaren är att doktorander vid Stockholms universitet som 

valt avhandlingsämne själva varken var mer eller mindre nöjda med de olika 

variabler som blivit undersökta i doktorandenkäten än de som inte gjort det. 

Inte gick det heller att se någon skillnad avseende hur stor andel av doktor-

anderna som trodde sig kunna bli klar inom finansierad studietid. 

 

Tabell 21: På vilket sätt doktoranderna valde sitt avhandlingsämne. 

 Totalt Män Kvinnor 

Huvudsakligen själv eller 
helt själv 

50 % (371) 47 % (152)  53 % (216)  

Genom förslag från institut-
ion eller handledare 

41 % (312) 45 % (148) 39 % (162) 

Avhandlingsämne ännu ej 
valt 

2 % (12) 2 % (7) 1 % (4)  

På annat sätt 7 % (51) 6 % (19) 7 % (29)  

 

 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Huvudsakligen själv eller helt 
själv 

82 % (143) 81 % (25) 18 % (58) 66 % (149) 

Genom förslag från institution 
eller handledare 

12 % (21) 16 % (5) 72 % (230) 25 % (56) 

Avhandlingsämne ännu ej valt – – 3 % (8) 2 % (4) 

På annat sätt 6 % (10) 3 % (1) 7 % (23) 8 % (17) 

 

Uppfattningen av den vetenskapliga kvaliteten på kurserna 

Merparten av de doktorander som har besvarat doktorandenkäten anser i 

”hög grad” att kvaliteten på doktorandkurserna genomgående är god (tabell 

22). Likväl är det en stor andel av doktoranderna som inte instämmer i detta. 

Någon mer märkbar skillnad med avseende på kön eller fakultetstillhörighet 

framträder inte. Merparten av doktoranderna anser vidare att avvägningen 

mellan att avvägningen mellan kurspoäng och avhandlingsarbete är bra (ta-

bell 23). Inte heller i detta avseende framträder mer påtagliga köns- och fa-

kultetsskillnader. En hel del doktorander uppger emellertid att de inte tycker 

avvägningen är bra. Från de öppna svaren framgår det att de anser att kurs-

delen är alltför omfattande. 
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En närmare analys visar att ju längre doktoranderna har kommit på sin ut-

bildning på forskarnivå, desto mindre nöja tenderar de att vara nöjda med 

kursernas kvalitet och relevans för dem. Däremot framträder inte någon 

skillnad i uppfattning huruvida avvägningen mellan kurspoäng och avhand-

lingsarbete är bra. Det faktum att doktoranderna blir alltmer kritiska till kurs-

ernas kvalitet och relevans desto längre de kommit i avhandlingsarbetet får 

tas som en indikation på att kritiken inte beror på en iver att komma igång 

med forskningsarbete istället för att läsa kurser eller på en bristande förstå-

else för på vilket sätt kurserna kommer vara till nytta för avhandlingsarbetet.  

Det bör framhållas att ett missnöje med kursdelen inom utbildningen på 

forskarnivå, som framkommer av svaren i doktorandenkäten, inte är något 

specifikt för Stockholms universitet. Vid till exempel Uppsala universitet 

ansåg nästan 60 procent av doktoranderna att utbudet på doktorandkurser var 

”bristfälligt” och i synnerhet doktorander vid Humanistiska fakulteten var 

missnöjda. Många Uppsala-doktorander efterfrågar ett större utbud av kursen 

inom ramen för utbildningen på forskarnivå.98 Å andra sidan menade merpar-

ten av doktoranderna vid Uppsala universitet att de blivit examinerade på ett 

grundligt sätt och fått värdefulla kunskaper. 

 

                                                      
98 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 40–41, 54. 
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Tabell 22: Andelen doktorander som instämmer i påståendet att kvaliteten på dokt-
orandkurserna genomgående är god och att kurserna är relevanta för dem uppdelat 
efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 7 % (46) 7 % (22) 6 % (23) 

Hög grad 56 % (393) 57 % (174) 55 % (217) 

Liten grad 34 % (237) 31 % (94) 35 % (139) 

Inte alls 4 % (31) 5 % (15) 4 % (15) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 4 % (7) – 8 % (23) 7 % (15) 

Hög grad 57 % (96) 63 % (15) 58 % (172) 50 % (109) 

Liten grad 35 % (58) 37 % (9) 30 % (89) 37 % (81) 

Inte alls 4 % (7) – 4 % (12) 6 % (12) 

 

Tabell 23: Andelen doktorander som instämmer i påståendet att avvägningen mellan 
kurspoäng och avhandlingsarbete är bra, uppdelat efter kön respektive fakultetstill-
hörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 10 % (73) 10 % (32) 10 % (41) 

Hög grad 56 % (394) 57 % (175) 55 % (215) 

Liten grad 29 % (202) 27 % (83) 30 % (117) 

Inte alls 6 % (39) 6 % (17) 5 % (20) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 11 % (18) 21 % (5) 11 % (34) 7 % (16) 

Hög grad 55 % (93) 29 % (7) 61 % (181) 52 % (112) 

Liten grad 29 % (48) 46 % (11) 25 % (75) 31 % (67) 

Inte alls 5 % (9) 4 % (1) 3 % (9) 9 % (20) 

 

Nationellt och internationellt vetenskapligt utbyte 

Ungefär en tredjedel av doktoranderna uppger i doktorandenkäten att de 

vistats åtminstone en gång vid ett annat lärosäte under sin doktorandtid (tab-

ell 24). Vissa av de doktorander som besvarat doktorandenkäten kan också 

ha gjort det flera gånger och dessutom både ha vistats vid ett eller flera olika 

lärosäten i Sverige och utomlands. Detta går inte att se såsom svarsalternati-

ven var utformade. Som framgår av tabell 24 har kön eller fakultetstillhörig-

het ingen markant betydelse för andelen doktorander som uppger att de und-

er kortare eller längre tid vistats vid ett annat lärosäte i Sverige och/eller 

utomlands. Andelen doktorander som vistats vid ett annat lärosäte ökar, föga 

förvånande, med hur länge de varit doktorander. Omkring hälften av doktor-
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anderna som genomfört mer än 60 procent av sin utbildning på forskarnivå 

har vistats vid ett annat lärosäte. 

Det är avsevärt vanligare att ha vistats som gästforskare vid ett lärosäte 

utomlands än att ha gjort det i Sverige och även i detta avseende skiljer sig 

inte svaren hos doktoranderna avseende kön eller fakultetstillhörighet. Ett 

intressant – och något överraskande resultat – är att doktorander med hem-

mavarande barn under 18 år i lika hög grad som andra doktorander har vist-

ats vid ett annat svenskt eller utländskt lärosäte under sin doktorandtid.99 

Andelen som under längre eller kortare tid ha vistats under sin doktorandtid 

vid ett utländskt lärosäte minskar däremot med stigande ålder, samtidigt som 

andelen som vistats under sin doktorandtid vid ett annat svenskt lärosäte 

istället ökar med stigande ålder. 

För att sätta det nationella och internationella vetenskapliga utbytet hos 

doktoranderna vid Stockholms universitet i ett bredare perspektiv kan det 

konstateras att en större andel av doktoranderna vid Stockholms universitet 

vistats vid ett utländskt lärosäte under sin doktorandtid än det nationella 

genomsnittet enligt Doktorandspegeln (2008).100 Vid till exempel Lunds 

universitet framträder fakultetsskillnader i detta avseende, något som inte går 

att se vid Stockholms universitet, med flest doktorander vid Naturvetenskap-

liga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten som vistats som forsk-

are vid ett utländskt lärosäte (24 procent respektive 23 procent).101 En slutsats 

som kan dras av detta är att Stockholms universitet, åtminstone när det gäller 

doktoranderna, har ett ovanligt gott internationellt utbyte inom samtliga fak-

ulteter. 

 En fråga som inte ställdes i doktorandenkäten var doktorandernas tillgång 

till bra nationella och internationella vetenskapliga kontakter och nätverk. 

Det var emellertid något som undersöktes i doktorandenkäten vid Uppsala 

universitet. Endast hälften av doktoranderna där uppgav att de hade tillgång 

till bra sådana kontakter och nätverk. Däremot var över 70 procent av dokt-

oranderna nöjda med tillgången till seniora forskare på universitetet, förutom 

sina handledare.102 Dock uppgav bara knappt hälften av doktoranderna vid 

Lunds universitet att de är nöjda med hur de har blivit introducerade till 

forskarnätverk utanför universitetet.103 

                                                      
99 Det ska dock noteras att vistelsen i en del fall kan ha ägt rum innan doktoranden fick barn. 
100 Doktorandspegeln (2008), s. 31–32. 
101 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 31. 
102 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 39. 
103 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 53. 
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Tabell 24: Andelen doktorander som uppger att de under sin doktorandtid under en 
kortare eller längre tid vistats minst en gång vid ett annat lärosäte uppdelat efter kön 
respektive fakultetstillhörighet. Observera att en och samma doktorand kan ha vist-
ats både vid ett eller flera lärosäten i Sverige och utomlands. 

 Totalt Män Kvinnor 

I Sverige 10 % (72) 8 % (23) 12 % (47) 

Utomlands 29 % (203) 30 % (90) 28 % (112) 

Nej 66 % (468) 68 % (206) 65 % (257) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

I Sverige 11 % (19) – 9 % (29) 11 % (24) 

Utomlands 26 % (46) 25 % (6) 29 % (92) 26 % (59) 

Nej 63 % (110) 75 % (18) 62 % (195) 63 % (143) 

 

Vetenskaplig och populärvetenskaplig aktivitet 

Doktoranderna vid Stockholms universitet är över lag aktiva både som del-

tagare i vetenskapliga konferenser och inom den så kallade ”tredje uppgif-

ten” (tabell 25). Några skillnader avseende kön och fakultet framträder inte 

avseende deltagandet i nationella eller internationella vetenskapliga konfe-

renser. Den högre andelen manliga doktorander som publicerat vetenskap-

liga artiklar under läsåret 2011/2012 är ett utslag för att andelen manliga 

doktorander är högre vid Naturvetenskapliga fakulteten, där sammanlägg-

ningsavhandlingar är den dominerande avhandlingsformen. Som framgår av 

tabell 25 är doktorander vid Humanistiska fakulteten och Juridiska fakulteten 

mest aktiva som populärvetenskapliga skribenter. Däremot har doktorander-

na vid de andra fakulteterna i nästan lika hög grad presenterat sin forskning, 

till exempel genom föredrag, i populärvetenskapliga sammanhang. Att 

skriva populärvetenskapliga artiklar är nästan fyra gånger så vanligt vid 

Humanistiska fakulteten och Juridiska fakulteten som vid Naturvetenskap-

liga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

En närmare analys av svaren visar att det inte framträder några tydliga ål-

dersskillnader avseende varken andelen doktorander som deltagit i nationella 

eller internationella vetenskapliga konferenser, presenterat sin forskning i 

populärvetenskapliga sammanhang, publicerat vetenskapliga artiklar, publi-

cerat populärvetenskapliga artiklar, lagt fram delar av sin forskning vid nå-

gon form av seminarium eller som har utfört forskningsuppdrag åt andra än 

universitetet. Nyantagna doktorander deltar däremot i mindre utsträckning i 

nationella eller internationella vetenskapliga konferenser och är i lägre grad 

aktiva i populärvetenskapliga sammanhang än doktorander som varit an-

tagna under en längre tid. 
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Tabell 25: Andelen doktorander som uppger att under läsåret 2011/2012 ha gjort 
något av nedanstående uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. Observera 
att en och samma doktorand vanligtvis har gjort flera av nedanstående saker under 
läsåret. 

Aktivitet Totalt Män Kvinnor 

Deltagit i några nationella vetenskapliga konfe-
renser 

44 % (310) 45 % (138) 42 % (167) 

Deltagit i några internationella vetenskapliga 
konferenser 

63 % (450) 65 % (197) 63 % (248) 

Presenterat din forskning i populärvetenskapligt 
sammanhang 

28 % (200) 29 % (87)  28 % (111) 

Publicerat vetenskapliga artiklar 38 % (267) 46 % (139)  32 % (126) 

Publicerat populärvetenskapliga artiklar 11 % (77) 12 % (37) 10 % (40) 

Lagt fram delar av forskning vid någon form av 
seminarium på institutionen 

69 % (487) 68 % (208) 70 % (277) 

Utfört forskningsuppdrag åt andra än universite-
tet 

12 % (87) 15 % (47) 9 % (37) 

 
Aktivitet HumFak JurFak NatFak SamFak 

Deltagit i några nationella veten-
skapliga konferenser 

46 % (77) 54 % (13) 42 % (125) 43 % (93) 

Deltagit i några internationella 
vetenskapliga konferenser 

60 % (100) 58 % (14) 67 % (200) 63 % (135) 

Presenterat din forskning i popu-
lärvetenskapligt sammanhang 

36 % (60) 29 % (7) 27 % (82) 23 % (50) 

Publicerat vetenskapliga artiklar 26 % (43) 50 % (12) 49 % (147) 30 % (65) 

Publicerat populärvetenskapliga 
artiklar 

24 % (40) 21 % (5) 6 % (19) 6 % (13) 

Lagt fram delar av forskning vid 
någon form av seminarium på 
institutionen 

80 % (135) 42 % (10) 68 % (205) 63 % (136) 

Utfört forskningsuppdrag åt andra 
än universitetet 

9 % (15) 13 % (3) 14 % (43) 12 % (26) 

 

Förmågan att självständigt bedriva forskning 

Utbildningen på forskarnivå syftar till ge doktoranden förmåga att bedriva 

självständig forskning av hög kvalitet. En fråga ställdes därför i doktorand-

enkäten angående doktorandernas egen uppfattning i vilken grad de, genom 

sin utbildning på forskarnivå, förvärvat förmågan att självständigt bedriva 

forskning. Merparten ansåg att det gjort det men förhållandevis många upp-

gav samtidigt att de inte gjort det (tabell 26). Varken kön eller fakultetstill-

hörighet har någon större inverkan på hur stor andel av doktoranderna som 

instämde i påståendet att deras utbildning på forskarnivå inneburit att de 

förvärvat förmåga att självständigt bedriva forskning. Det går däremot att se 

en större spridning i svaren med ökad ålder. Vad som framträder som oro-

väckande är att även bland de doktorander som fullgjort minst 80 procent av 
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sin utbildning på forskarnivå uppger så mycket som en femtedel av de i ”lit-

en grad” eller ”inte alls” förvärvat förmåga att självständigt bedriva forsk-

ning. 

Tabell 26: Andelen doktorander som instämmer i påståendet att deras utbildning på 
forskarnivå inneburit att de förvärvat förmåga att självständigt bedriva forskning 
uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 22 % (155) 23 % (69) 21 % (83) 

Hög grad 54 % (382) 55 % (169) 54 % (210) 

Liten grad 22 % (152) 21 % (63) 22 % (88) 

Inte alls 2 % (17) 2 % (5) 3 % (11) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 22 % (36) 25 % (6) 29 % (95) 27 % (48) 

Hög grad 58 % (96) 42 % (10) 44 % (146) 59 % (128) 

Liten grad 16 % (27) 29 % (7) 26 % (84) 16 % (34) 

Inte alls 4 % (7) 4 % (1) 1 % (4) 2 % (5) 

 

Erfarenheter av vetenskaplig oredlighet 

Vetenskaplig oredlighet är ett betydande hot mot tilltron till forskning och 

till forskare. Dessutom kan vetenskaplig oredlighet innebära att fel personer 

får anställningar och forskningsanslag, samtidigt som andra hindras att få det 

erkännande som de förtjänar för sitt arbete. Från svaren i doktorandenkäten 

framgår det att en inte obetydlig del av doktoranderna upplevt att deras 

forskningsresultat använts utan att de angetts som författare eller upphovs-

män och att en hel del inte vet huruvida så skett eller inte (tabell 27). Det 

måste sägas vara oroväckande. Någon märkbar skillnad i detta avseende 

framträder inte mellan fakulteterna eller mellan kvinnliga och manliga dokt-

orander. Det går inte av svaren i doktorandenkäten att avgöra om det är 

handledarna som otillbörligt använt doktorandernas forskningsresultat eller 

om det till exempel är andra doktorander som gjort det. Saken är värd fort-

satt bevakning och bör ske inom ramen för universitetets allmänna arbete för 

att höja den vetenskapliga etiken och motverka förekomsten av plagiat och 

andra former av vetenskaplig oredlighet.104 

 I de öppna svaren förekom vaga antydningar till en förekomst av veten-

skaplig oredlighet hos seniora forskare som går ut över doktorander. Denna 

                                                      
104 Se ”Riktlinjer för hanteringen av frågor om vetenskaplig ohederlighet”, rektorsbeslut vid 

Stockholms universitet 2011-06-30 som ersätter tidigare riktlinjer från 2010-10-07, dnr. SU 

309-1571-10. För en specifik behandling av etniska riktlinjer inom de humanistiska och sam-

hällsvetenskapliga ämnena, se främst Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002). 
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oredlighet bestod främst i att skaffa sig medförfattarskap på vetenskapliga 

artiklar som vederbörande forskare inte bidragit till. Omfattningen av prob-

lemet är det dock omöjligt att uttala sig om med ledning av de öppna svaren. 

Likväl kan själva förekomsten av sådana fenomen som oriktiga medförfatt-

arskap vara ett bekymmer i sig eftersom det kan verka som ett dåligt före-

döme för doktorander och andra juniora forskare och leda till en acceptans 

för ett ohederligt vetenskapligt beteende. 

Tabell 27: Andelen doktorander som upplevt att deras forskningsresultat använts 
utan att de angetts som författare eller upphovsman uppdelat efter kön respektive 
fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja 8 % (54) 7 % (22) 8 % (30)  

Nej 79 % (558) 81 % (245) 78 % (307) 

Vet ej 13 % (92) 12 % (36) 14 % (56) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 8 % (13)  9 % (2) 10 % (29) 5 % (10) 

Nej 79 % (132) 83 % (19) 79 % (236) 79 % (170) 

Vet ej 13 % (22) 9 % (2) 11 % (33) 16 % (35) 

 

Upplevelsen av kravnivån inom utbildningen på forskarnivå 

I Doktorandpulsen (2003) framkom det att så mycket som fyra av tio doktor-

ander vid Stockholms universitet inte ansåg att den arbetsinsats som krävdes 

för att bli färdig inom finansierad tid var att betrakta som ”rimlig”.105 Kvali-

tetsrådet höll i Spegel eller eko? (2005) det för troligt att de informella krav 

som ställs vid många institutioner på en doktorsavhandling är alltför höga i 

förhållande till den begränsade finansierade tid som står till förfogande. En 

låg genomströmning i utbildningen på forskarnivå konstaterades i Spegel 

eller eko? (2005) till viss del bero på alltför högt ställda krav på vad som 

betraktas som en ”bra” avhandling från såväl doktorander som handledare.106 

Doktorandenkäten visar att merparten av doktoranderna vid Stockholms 

universitet uppger att de upplever kraven inom utbildningen på forskarnivå 

som lagom högt ställda (tabell 28). Det är vidare ungefär en lika hög andel 

av doktorander som anser att kraven är för högt som för lågt ställda. Uppen-

barligen upplever de flesta doktorander – trots att de ofta inte blir klara inom 

finansierad studietid – kraven som ställs på dem som doktorander som lagom 

                                                      
105 Doktorandpulsen, s. 11. 
106 Spegel eller eko?, s. 17. Se vidare Anna Peixoto, De mest lämpade. En studie av doktor-

anders habituering på det vetenskapliga fältet (Göteborg: Göteborgs universitet, 2014). 
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höga. Svaren skiljer sig inte härvidlag mellan doktoranderna vid de olika 

fakulteterna. 

Om någon skillnad mellan fakulteterna går att skönja är det en tendens till 

att doktoranderna vid Humanistiska fakulteten betraktar kraven som något 

för lågt ställda i högre utsträckning än doktoranderna vid de tre andra fakult-

eterna. Det får ses som ett intressant resultat i ljuset av att relativt få dokto-

rander just vid den fakulteten blir klara inom ramen för finansierad studie-

tid.107 Det går också att se av tabell 28 en tendens till att kvinnliga doktoran-

der i något högre utsträckning upplever kraven som alltför högt ställda än 

manliga doktorander. En närmare analys visar även att yngre doktorander i 

något större utsträckning än äldre doktorander upplever att kraven är för högt 

ställda. Däremot är det inte möjligt att se någon skillnad mellan doktorander 

med hemmavarande barn under 18 år och andra doktorander avseende upp-

levelsen av kravnivån. Skillnaderna i upplevelsen av kravnivån är dock väld-

igt små och knappast statistiskt signifikanta. Det kan också konstateras att 

doktorander som har föräldrar utan högskoleutbildningen inte heller upplev-

er kraven som högre ställda, eller som mer otydliga, än doktorander med 

föräldrar med utbildning från universitet eller högskola. 

Kraven på en doktorand är ofta outtalade och svåra att tydligt definiera. 

Det hör forskningens natur till. Att en så stor andel av doktoranderna ändå 

uppger att kraven är tydliga i ”hög grad” får därmed ses som positivt. 

Mindre än en tiondel av doktoranderna uppger att de upplever kraven på 

dem som doktorander som inte alls tydliga. Den individuella studieplanen är 

ett av de allra viktigaste verktygen för att tydliggöra och konkretisera vilken 

kraven är. Av doktorandenkäten vid Uppsala universitet framkom det att 

många doktorander skulle vilja se en större tydlighet i vad för prestationer 

som förväntas av dem som doktorander.108  

Andelen doktorander som instämmer i påståendet att de upplevt att krav-

en på dem som doktorander varit tydliga är oberoende av kön eller fakultets-

tillhörighet (tabell 29). En analys av svaren visar att kraven upplevs som mer 

tydliga desto längre doktoranderna kommit på sin utbildning på forskarnivå. 

Särskilt bland dem som närmar sig slutet upplevs tydligheten som förhåll-

andevis stor. Med ökad ålder hos de doktorander som besvarat doktoranden-

käten går det att se en större spridning i svaren i andelen doktorander som 

anser att kraven på dem som doktorander är tydliga.  

Många doktorander antyder i de öppna svaren att de upplever det som 

problematiskt att kraven är alltför lågt ställda eller åtminstone att förvänt-

ningarna på doktorandernas prestation är för låga. I de öppna svaren anger 

                                                      
107 Se årsredovisning för Stockholms universitet 2013, dnr. SU FV-1.1.8-2704-13, s. 57. 
108 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 54. 
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även vissa av de doktorander som besvarat doktorandenkäten att de upplevde 

den vetenskapliga stimulansen vid sin institution som ganska medioker. Sär-

skilt framhölls det att de vetenskapliga förväntningarna på doktorsavhand-

lingarna var alltför låga. Ett livfullare akademiskt samtal om pågående 

forskning och en mer vital seminariekultur var något som efterfrågades. 

Samtidigt angav andra doktorander, sannolikt från andra institutioner, i de 

öppna svaren exakt motsatsen och framhöll en excellent vetenskapliga miljö 

vid deras institutioner. Generellt måste dock den vetenskapliga kvaliteten på 

doktorsavhandlingar från Stockholms universitet sägas vara hög. Det visar 

sig inte minst av den relativt höga andel nydisputerade som erhåller forsk-

ningsanslag och som får anställningar på utländska universitet med högt 

anseende. 

Av rapporten Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013) framgår 

det, intressant nog, att doktorander och handledare generellt gör samma be-

dömning av hur väl det vetenskapliga samtalet och tankeutbytet fungerar. De 

likvärdiga bedömningarna mellan doktorander och handledare gäller också 

vid samtliga fakulteter.109 Kvinnliga doktorander vid Lunds universitet är 

dock i något mindre grad nöjda med öppenheten i det vetenskapliga samtalet 

och graden av stöd och uppmuntran som de får.110 Av detta kan vi dra slut-

satsen, som förmodligen också är giltig för Stockholms universitets del, att 

doktorander och seniora forskare upplever den vetenskapliga miljön på ett 

likvärdigt sätt. 

                                                      
109 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 51–52. 
110 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 53–55. 
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Tabell 28: Hur doktoranderna upplever kraven inom utbildningen på forskarnivå 
uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

Nivån på kraven Totalt Män Kvinnor 

Alldeles för låga 2 % (13) 2 % (7)  2 % (6) 

Något för låga 9 % (63) 9 % (27) 9 % (34) 

Varken för låga eller för höga 74 % (523) 77 % (236) 72 % (283) 

För höga 13 % (94) 11 % (33) 15 % (60) 

Alldeles för höga 2 % (17) 1 % (4) 3 % (12) 

 
Nivån på kraven HumFak JurFak NatFak SamFak 

Alldeles för låga 2 % (4) 8 % (2) 1 % (4) 1 % (3) 

Något för låga 15 % (25) 8 % (2) 8 % (24) 6 % (12) 

Varken för låga eller för höga 73 % (122) 63 % (15) 73 % (219) 76 % (165)  

För höga 10 % (16) 21 % (5) 14 % (43) 14 % (30)  

Alldeles för höga 0 % (1) – 3 % (10) 3 % (6) 

 

Tabell 29: Andelen doktorander som instämmer i påståendet att de upplevt att krav-
en på dem som doktorander varit tydliga under läsåret 2011/2012 uppdelat efter kön 
respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 5 % (38) 5 % (15) 6 % (22) 

Hög grad 51 % (357) 53 % (160) 50 % (194) 

Liten grad 35 % (245) 34 % (105) 35 % (138) 

Inte alls 9 % (65) 8 % (25) 10 % (38) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 4 % (6) 9 % (2) 4 % (11) 9 % (19) 

Hög grad 50 % (83) 30 % (7) 54 % (161) 49 % (105) 

Liten grad 39 % (65) 44 % (10) 32 % (96) 34 % (73) 

Inte alls 8 % (13) 17 % (4) 10 % (29) 9 % (19) 

 

Uppfattningen om forskarseminarierna 

Doktorandseminarier och andra forskarseminarier är ett tillfälle att utbyta 

vetenskapliga idéer och få kommentarer på textutkast och egna forsknings-

idéer. Av tradition är den typen av seminarier vanligast förekommande inom 

de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Att doktorand-

seminarier – och andra typer av forskarseminarier för den delen – fungerar 

väl och verkar stimulerande är viktigt för kvaliteten på utbildningen på for-

skarnivå. 

I doktorandenkäten uppger kvinnliga doktorander, oavsett fakultetstillhör-

ighet, i lägre grad än manliga doktorander att de upplever de interna forskar-

seminarierna som givande (tabell 30). Skillnaden mellan könen i detta avse-

ende är så pass stor att den måste anses vara påfallande men doktorandenkät-
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en kan tyvärr inte, som den är utformad, belysa orsakerna till denna skill-

nad.111 Att kvinnliga doktorander är mindre nöjda i detta avseende stämmer 

också väl med vad som tidigare framkommit på andra håll. Andelen doktor-

ander som uppger att de deltar i interna forskarseminarier, som de upplever 

som givande, är lägst vid Naturvetenskapliga fakulteten. Doktoranderna vid 

Humanistiska fakulteten och Juridiska fakulteten är mest nöjda i detta avse-

ende. Detta resultat stämmer väl överens med vad som framkom av doktor-

andundersökningen vid Uppsala universitet, där också doktorander inom de 

humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena över lag 

var mest nöjda med seminarierna.112 Sannolikt hör detta, åtminstone delvis, 

samman med att det är inom dessa vetenskapsområden där traditionen med 

doktorandseminarier och andra forskarseminarier är mest etablerad. Vid 

Naturvetenskapliga fakulteten sker istället det vetenskapliga samtalet mer 

under andra former. 

Tabell 30: I vilken grad doktoranderna, uppdelat efter kön respektive fakultetstill-
hörighet, anser sig ha deltagit i interna forskarseminarier som de upplevt varit giv-
ande under läsåret 2011/2012.  

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 6 % (45) 6 % (17) 7 % (27) 

Hög grad 35 % (245) 33 % (99) 37 % (145) 

Liten grad 45 % (319) 46 % (140) 45 % (176) 

Inte alls 14 % (98) 16 % (49) 12 % (46) 

  
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 6 % (10) 9 % (2) 6 % (19) 7 % (14) 

Hög grad 42 % (70) 48 % (11) 31 % (92) 32 % (70) 

Liten grad 44 % (73) 30 % (7) 46 % (137) 47 % (102) 

Inte alls 8 % (13) 13 % (3) 17 % (51) 14 % (31) 

 

Doktorandernas känsla av acceptans som forskare 

Majoriteten av doktoranderna uppger att de känner sig accepterade som 

forskare (tabell 31). Andelen som svarar att de gör det är dock något lägre 

bland kvinnliga doktorander än bland manliga doktorander. Vad som kan te 

sig något förvånande är att inte fler doktorander känner sig accepterade som 

forskare bland dem som avklarat en stor del av sin utbildning på forskarnivå 

än dem som är nyantagna. Skillnaderna mellan fakulteterna är inte stor men 

                                                      
111 Vid Uppsala universitet framkom det att många doktorander på grund av tidsbrist inte 

aktivt deltog i seminarieverksamhet, se Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 

33. 
112 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 35. 
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störst andel doktorander vid Humanistiska fakulteten uppger att de känner 

sig accepterade som forskare, medan lägst andel doktorander vid Naturvet-

enskapliga fakulteten uppger att de känner sig accepterade som forskare. En 

närmare analys visar att det även går att skönja en svag minskning av andel-

en som upplevt sig accepterade som forskare med stigande ålder.  

Tabell 31: I vilken utsträckning doktoranderna känt sig accepterade som forskare 
under läsåret 2011/2012 uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 9 % (60) 10 % (29) 7 % (29) 

Hög grad 51 % (358) 54 % (166) 49 % (190) 

Liten grad 36 % (254) 33 % (101) 38 % (150) 

Inte alls 5 % (33) 3 % (10) 6 % (22) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 9 % (15) 13 % (3) 7 % (20) 10 % (22) 

Hög grad 60 % (100) 48 % (11) 47 % (145) 47 % (102) 

Liten grad 28 % (47) 39 % (9) 40 % (118) 37 % (79) 

Inte alls 3 % (5) – 5 % (15) 6 % (13) 
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2.3. Finansieringssituationen för doktoranderna 

Det råder numera näst intill full enighet om att en tryggad finansiering är av 

stor betydelse för att doktorander ska kunna disputera inom ramen för en 

nettostudietid på fyra år och denna insikt har satt avtryck i det förnyade reg-

elverk som tillkom 1998: 

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan 
erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har stud-
iefinansiering enligt 36 §. HF 7:34 (2006:1053). Högskolan får till utbildning 
på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som bevil-
jas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta sökande som 
har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finan-
sieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så 
stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år vad gäller 
licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.”113 

 

Så lyder bestämmelserna i högskoleförordningen om att endast sökande med 

en säkrad studiefinansiering får antas till utbildning på forskarnivå. Det är 

upp till lärosätet att avgöra vad som innefattas i ”annan form av studiefinans-

iering”. I vilken utsträckning till exempel privatförmögenhet accepteras som 

”annan form av studiefinansiering” har till exempel visat sig variera mellan 

olika institutioner vid Stockholms universitet.114  

Finansieringsformer vid Stockholms universitet och nationellt 

Det har sedan länge varit ett vanligt önskemål från doktorandhåll att huvud-

regeln ska vara att alla doktorander ska bli anställda som doktorander redan 

från början av sin utbildning på forskarnivå. Generellt har finansieringssitu-

ationen för doktorander – i synnerhet vid Humanistiska fakulteten, Juridiska 

fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten – avsevärt förbättrats under 

2000-talet. Vid Naturvetenskapliga fakulteten har finansieringssituationen i 

hög grad varit tillfredställande redan tidigare, om vi bortser från att utbild-

ningsbidrag istället för doktorandanställning har varit normen de två första 

året. 

                                                      
113 Högskoleförordningen 7:36. 
114 Kvalitetsrådet vid Stockholms universitet har, angående ”annan form av studiefinansie-

ring”, framhållit vikten av att egen finansiering inte får fungera som ett urvalskriterium, sam-

tidigt som de funnit det olämpligt att helt förbjuda bruket av egen finansiering, se Spegel eller 

eko?, s. 13–14. Runt fem procent av alla svenska doktorander – och det är något vanligare 

bland män än kvinnor – försörjer sig genom ”egen finansiering” såsom privatförmögenhet 

eller genom en partner, se Utländska doktorander 2013: 14. 



 70 

Från svaren i doktorandenkäten framgår det att merparten – drygt 70 pro-

cent – av doktoranderna vid Stockholms universitet, både män och kvinnor, 

numera har anställning som doktorand som finansieringsform (tabell 32). 

Andelen doktorander med anställning som doktorand är betydligt högre för 

Stockholms universitets del enligt doktorandenkäten än vad fallet var nation-

ellt i Doktorandspegeln (2008).115 Den näst vanligaste försörjningsformen 

vid Stockholms universitet är dock utbildningsbidrag.116 Doktorandenkäten 

visar att stipendier och en anställning utanför akademin däremot är relativt 

ovanliga finansieringsformer vid Stockholms universitet.  

Med ”annan finansiering” avses här alla former av finansiering som inte 

består i en anställning vid Stockholms universitet (inklusive anställning som 

doktorand), utbildningsbidrag, stipendium eller studiemedel (det sistnämnda 

förekommer dock knappt). Eftersom de flesta former av ”annan finansie-

ring” – liksom stipendier – inte berättigar till sjukpenninggrundande inkomst 

(SGI) har Kvalitetsrådet vid Stockholms universitet tidigare framhållit att det 

av finansieringsplanen i den individuella studieplanen bör framgå vilken 

social trygghet som den använda finansieringsformen ger när den inte består 

av anställning eller utbildningsbidrag.117  

Att ha ”annan finansiering” är vanligare bland de doktorander som gen-

omfört minst 80 procent av sin utbildning på forskarnivå, vilket hör samman 

med att många vid den tidpunkten förbrukat sin finansierade studietid men 

ännu inte blivit klara med sin avhandling. Situationen för alla doktorander 

som inte blir klara inom finansierad tid – oavsett om det beror på dem själva 

eller faktorer utanför deras egen kontroll – är ett problem som egentligen 

getts alldeles för lite uppmärksamhet i förhållande till frågan om till exempel 

utbildningsbidragets varande eller icke varande. 

Att av ekonomiska skäl behöva avbryta utbildningen på forskarnivå utan 

en doktorsexamen (eller licentiatexamen) innebär ett stort resursslöseri för 

universitetet och ett kompetensslöseri för den enskilde doktoranden. Vid de 

flesta institutioner görs betydande insatser för att möjliggöra att deras dokt-

orander kan fullfölja sin utbildning på forskarnivå om de inte, vilket ju ofta 

är fallet, hunnit göra det inom sin finansierade tid. En vanlig lösning i sådana 

                                                      
115 Doktorandspegeln (2008), s. 29–31. 
116 Utbildningsbidrag är en speciell typ av finansiering som bara finns för just doktorander 

och som får ges i numera högst ett år enligt Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för 

doktorander. Utbildningsbidraget är 15 500 per månad före skatt och ligger till grund för 

vanlig pension men inte för tjänstepension. Den som erhåller utbildningsbidrag åtnjuter van-

ligtvis inte fulla arbetsinkomstbaserade sociala förmåner. Medan hela 13 procent av doktor-

anderna vid Stockholms universitet uppger att de har utbildningsbidrag har numera endast 4 

procent av doktoranderna nationellt utbildningsbidrag som finansieringsform, se Utländska 

doktorander 2013: 14. 
117 Spegel eller eko?, s. 28. 
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fall är till exempel att anställa doktorander som vikarierande lektorer eller 

projektassistenter. Bruk av donationsstipendier och andra stipendier före-

kommer också. 

Även vid Uppsala universitet, i likhet med vid Stockholms universitet och 

situationen nationellt, har generellt finansieringssituationen för doktorander 

förbättrats under 2000-talet.118 Vid Uppsala universitet hade år 2008, enligt 

Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv, 62 procent anställning som 

doktorand, 12 procent utbildningsbidrag, 8 procent anställning utanför uni-

versitetet, 5 procent stipendium och 11 procent ”annan finansiering”.119 Vid 

Lunds universitet hade 65 procent av doktoranderna enligt rapporten Forsk-

arutbildningen vid Lunds universitet (2013) anställning som doktorand och 7 

procent utbildningsbidrag. Andelen doktorander med andra former av finan-

siering har minskat något där under senare år.120 Det kan konstateras att an-

delen doktorander som har anställning som doktorand som sin huvudsakliga 

finansieringsform är något högre vid Stockholms universitet än vid Uppsala 

universitet och Lunds universitet. Annars är skillnaderna i finansieringsvill-

kor små för doktoranderna vid dessa lärosäten. 

Doktorandernas uppfattning om sin finansiering 

Den övervägande majoriteten av de doktorander som besvarat doktorand-

enkäten uppger sig vara nöjda med den finansiering som Stockholms univer-

sitet erbjuder dem som doktorander (tabell 33). Särskilt doktoranderna vid 

Humanistiska fakulteten och vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är nöjda 

med sin finansiering. Bland doktorander med anställning som doktorand är 

så mycket som över nio av tio doktorander nöjda med den finansiering som 

Stockholms universitet erbjuder dem.121 Naturvetenskapliga fakulteten stick-

er ut beträffande andelen doktorander som upplevde att de var missnöjda 

med sin finansiering under första terminen som doktorand (tabell 36).122 Vid 

de andra fakulteterna är över tre fjärdedelar nöjda med sin finansiering även 

under sin första termin som doktorand, medan mindre än hälften är det vid 

Naturvetenskapliga fakulteten, vilket utan tvekan beror på att utbildningsbi-

drag ofta ges där de första två åren som doktorand. 

                                                      
118 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 15. 
119 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 15. 
120 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 29. 
121 Omkring en femtedel av alla doktorander – och en större andel av dem med barn – anser 

att det är svårt att få ekonomin att gå ihop i Sverige, se Utländska doktorander 2013: 15. 
122 Det framträder inte några skillnader avseende ålder i andelen doktorander som är nöjda 

med sin nuvarande finansiering. Däremot var färre av de yngre doktoranderna nöjda med sin 

finansiering den första terminen under sin utbildning på forskarnivå. Detta hör samman med 

att de flesta yngre doktorander är verksamma vid Naturvetenskapliga fakulteten, där en större 

andel har utbildningsbidrag den första delen av doktorandtiden. 
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Missnöjet med utbildningsbidrag är utbrett. Vad som i synnerhet fram-

kommer i de öppna svaren avseende utbildningsbidraget är att doktoranderna 

på grund av de höga boendekostnaderna i Stockholm – vilka för vissa dokt-

orander tog två tredjedelar av utbildningsbidraget efter skatt i anspråk – 

medförde att utbildningsbidraget innebär mycket knapra förhållanden för de 

doktorander som inte också har andra försörjningskällor, hjälp från familjen 

eller egna ekonomiska tillgångar. I synnerhet utländska doktorander framhöll 

hur lågt utbildningsbidraget var i förhållande till boendekostnaderna i Stock-

holm och i särskilt doktorander med bostadslån påpekade att utbildningsbi-

draget inte gav mycket marginal för ett högre ränteläge. Eftersom universi-

tetsstyrelsen beslutat att ersätta alla utbildningsbidrag med anställning som 

doktorand, och utbildningsbidraget redan nu håller på att fasas ut, kommer 

detta missnöje med utbildningsbidraget att vara ett övergående problem. Det 

är dock viktigt att bevaka att utbildningsbidraget verkligen ersätts av anställ-

ning som doktorand och inte av mindre förmånliga finansieringsformer 

såsom stipendier.123 

Anställning som doktorand har på nationell nivå tidigare visat sig vara en 

vanligare finansieringsform bland utländska doktorander än bland svenska 

doktorander. Numera har tre fjärdedelar av de utländska doktoranderna an-

ställning som doktorand som huvudsaklig finansieringsform.124 Endast runt 

12 procent av de utländska doktoranderna försörjer sig på stipendier från 

hemlandet. Det verkar därmed inte finnas någon grund till att anta att ut-

ländska doktorander, som grupp, vid svenska lärosäten blir negativt särbe-

handlade avseende de finansieringsvillkor som de erbjuds. Det framkom 

vidare i SCB:s enkätundersökning Utländska doktorander 2013 att tre fjär-

dedelar av utländska doktorander ansåg att ersättningsnivån för doktorander i 

Sverige var internationellt konkurrenskraftig, även ur ett europeiskt perspek-

tiv. Detta gällde dock främst anställning som doktorand som finansierings-

form.125 

                                                      
123 För en analys av bruket av stipendier som finansieringsform på nationell nivå, se bl.a. 

Marie Kahlroth & Caroline Cruz, Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forsk-

arutbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Högskoleverkets rapportserie 2006:44 R 

(Stockholm: Högskoleverket, 2006). 
124 Utländska doktorander 2013: 14. 
125 Utländska doktorander 2013: 14. 
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Tabell 32: Fördelningen av huvudsaklig nuvarande finansieringsform uppdelat efter 
kön respektive fakultetstillhörighet bland doktoranderna. 

Finansieringsform Totalt Män Kvinnor 

Doktorandanställning 71 % (501) 70 % (214) 71 % (280) 

Utbildningsbidrag 13 % (91) 16 % (48) 11 % (43) 

Assistentanställning 1 % (7) 0 % (1) 2 % (6) 

Studielån 0 % (1) 0 % (1) – 

Stipendium 4 % (31) 5 % (15) 4 % (16) 

Annan anställning vid universitetet (med 
tid för forskning) 

3 % (19) 1 % (3) 4 % (15) 

Annan anställning vid universitetet (utan 
tid för forskning) 

1 % (7) 1 % (2) 1 % (5) 

Anställning utanför universitetet (med tid 
för forskning) 

4 % (30) 4 % (12) 5 % (18) 

Anställning utanför universitetet (utan tid 
för forskning) 

1 % (6) 1 % (4) 1 % (2) 

Annan finansiering 2 % (16) 2 % (6) 3 % (10) 

 
Finansieringsform HumFak JurFak NatFak SamFak 

Doktorandanställning 79 % (132) 67 % (16) 67 % (201) 70 % (150) 

Utbildningsbidrag 4 % (7) – 24 % (71) 6 % (13) 

Assistentanställning – – 1 % (2) 2 % (5) 

Studielån – – – 0 % (1) 

Stipendium 3 % (5) 8 % (2) 4 % (12) 6 % (12) 

Annan anställning vid universite-
tet (med tid för forskning) 

4 % (7) 13 % (3) 0 % (1) 4 % (8) 

Annan anställning vid universite-
tet (utan tid för forskning) 

2 % (3) 4 % (1) – 1 % (3) 

Anställning utanför universitetet 
(med tid för forskning) 

3 % (5) 4 % (1) 4 % (12) 6 % (12) 

Anställning utanför universitetet 
(utan tid för forskning) 

3 % (5) 4 % (1) – – 

Annan finansiering 2 % (4) – 0 % (1) 5 % (11) 

Tabell 33: I vilken grad doktoranderna upplevde att de var nöjda med sin nuvarande 
finansiering uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet.  

Svar Totalt Män Kvinnor 

Ja 84 % (591) 82 % (248) 86 % (335) 

Nej 16 % (110) 18 % (55) 14 % (55) 

 
Svar HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 92 % (153) 70 % (16) 79 % (234) 87 % (186) 

Nej 8 % (13) 30 % (7) 21 % (63) 13 % (27) 
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Tabell 34: Fördelningen av huvudsaklig finansieringsform under första terminen 
som doktorand uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet bland doktorand-
erna. 

Finansieringsform Totalt Män Kvinnor 

Doktorandanställning 42 % (296) 41 % (124) 43 % (169) 

Utbildningsbidrag 36 % (257) 40 % (123) 33 % (130) 

Assistentanställning 1 % (7) 1 % (2) 1 % (5) 

Studielån 1 % (8) – 2 % (8) 

Stipendium 9 % (60) 9 % (28) 8 % (32) 

Annan anställning vid universitetet (med tid för 
forskning) 

1 % (10) 1 % (3) 2 % (7) 

Annan anställning vid universitetet (utan tid för 
forskning) 

– – – 

Anställning utanför universitetet (med tid för 
forskning) 

5 % (34) 4 % (13) 5 % (20) 

Anställning utanför universitetet (utan tid för 
forskning) 

2 % (12) 2 % (6) 2 % (6) 

Annan finansiering 3 % (23) 2 % (6) 4 % (17) 

 
Finansieringsform HumFak JurFak NatFak SamFak 

Doktorandanställning 57 % (96) 79 % (19) 25 % (75) 49 % (104)  

Utbildningsbidrag 19 % (32) – 62 % (185) 19 % (40)  

Assistentanställning 1 % (1) – – 3 % (6)  

Studielån 3 % (5) – – 1 % (3) 

Stipendium 7 % (11) 13 % (3) 6 % (19) 13 % (27) 

Annan anställning vid universite-
tet (med tid för forskning) 

2 % (3) 4 % (1) 0 % (1) 2 % (5) 

Annan anställning vid universite-
tet (utan tid för forskning) 

– – – – 

Anställning utanför universitetet 
(med tid för forskning) 

3 % (5) 4 % (1) 4 % (13) 7% (15) 

Anställning utanför universitetet 
(utan tid för forskning) 

5 % (8) – 1 % (2) 1 % (2) 

Annan finansiering 4 % (7) – 1 % (4) 6 % (12) 

Tabell 35: I vilken grad doktoranderna upplevde att de var nöjda med sin finansi-
ering under första terminen som doktorand uppdelat efter kön respektive fakultets-
tillhörighet.  

Svar Totalt Män Kvinnor 

Ja 63 % (448)  62 % (187)  66 % (257) 

Nej 37 % (256) 38 % (117) 34 % (135) 

 
Svar HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 77 % (129) 79 % (19) 48 % (142) 74 % (156) 

Nej 23 % (39) 21 % (5) 52 % (156) 26 % (56) 
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Doktorandernas tillgång till expensmedel för sin forskning 

En doktorand behöver ofta ekonomiska medel för att kunna delta i fältstud-

ier, göra nödvändiga studieresor, analysera och bearbeta insamlat material 

och presentera sin forskning på internationella konferenser. Doktorander 

som deltar i ett större, väl finansierat, forskningsprojekt eller i en så kallad 

forskarskola brukar ofta ha tillgång till expensmedel för att täcka sådana 

kostnader. I vilken grad andra doktorander har det varierar emellertid även 

om det ska framhållas att, inte minst tack vare de många tillgängliga stipen-

diefonderna, bristande tillgång till expensmedel inte kan betraktas som något 

stort problem. Det är också viktigt att framhålla att expensmedel för olika 

kostnader inte är lika viktigt för alla doktorander. Vissa doktorander är till 

exempel inte i behov av inköp av särskild litteratur. Vad som torde vara vik-

tigt för samtliga doktorander – oavsett vilket avhandlingsämne de har – är att 

få stöd till att åka på konferenser inom Sverige och på internationella konfer-

enser. Att aktivt delta i vetenskapliga konferenser, och ha presentationer där, 

måste anses vara en central aspekt av utbildningen på forskarnivå. 

Enligt svaren i doktorandenkäten har runt två tredjedelar av doktorander-

na tillgång till expensmedel för att åka på konferenser (tabell 36). Vad som i 

sammanhanget kan te sig något förvånande är att färre doktorander uppger 

att de har tillgång till expensmedel för att åka på konferenser i Sverige – 

fastän det oftast är billigare – än på konferenser utomlands. Att mindre än 

hälften av doktoranderna genom sin institution, eller det projekt som de får 

sin finansiering från, får pengar till kostnader relaterade till datainsamling 

som behövs för avhandlingsarbetet eller får gå doktorandkurser som kostar 

pengar ter sig mer bekymmersamt. Frågan är emellertid så allmänt hållen i 

doktorandenkäten att det är svårt att avgöra i vilken utsträckning detta verkar 

hindrande för doktorandernas avhandlingsarbete. När det gäller inköp av 

litteratur torde avsaknad av pengar till detta vara ett ganska marginellt prob-

lem. Tillgången till elektroniska litteraturresurser och att fjärrlåneservicen 

idag är så pass utbyggd gör att i princip all litteratur finns att tillgå utan ut-

lägg för den enskilde doktoranden. 
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Tabell 36: Andelen doktorander som uppger att de genom sin institution, eller det 
projekt som de får sin finansiering från, får pengar till olika forskningsrelaterade 
aktiviteter uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

Forskningsrelaterad aktivitet Totalt Män Kvinnor 

Datainsamling 36 % (259) 38 % (117) 35 % (139) 

Litteratur för egen forskning 39 % (276) 40 % (125) 37 % (146) 

Gå kurser som kostar 45 % (321) 49 % (152) 41 % (163) 

Åka på konferenser inom Sverige 65 % (462) 65 % (201) 64 % (254) 

Åka på internationella konferenser 70 % (495) 73 % (227) 66 % (261) 

 
Forskningsrelaterad aktivitet HumFak JurFak NatFak SamFak 

Datainsamling 21 % (36) 29 % (7) 44 % (131) 39 % (84) 

Litteratur för egen forskning 23 % (39) 96 % (23) 45 % (135) 36 % (78) 

Gå kurser som kostar 34 % (57) 67 % (16) 52 % (157) 42 % (90) 

Åka på konferenser inom Sverige 61 % (103) 100 % (24) 64 % (191) 66 % (142) 

Åka på internationella konferenser 66 % (111) 100 % (24) 72 % (215) 67 % (143) 
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2.4. Handledning och individuell studieplan 

En adekvat och kvalificerad handledning är den förmodligen enskilt viktig-

aste faktorn för en framgångsrik utbildning på forskarnivå. Att handleda 

doktorander kan ofta vara utmanande eftersom doktoranden ska ges vägled-

ning och stöd på samma gång som uppmuntran till självständighet som fors-

kare. Det är därmed en pedagogisk utmaning som fordrar särskilda färdig-

heter.126 En bra handledarutbildning, vilket Stockholms universitet numera 

erbjuder, kan liksom uppbyggandet av kollegiala nätverk fungera som ett 

viktigt stöd inte minst för nya handledare. 

Formerna för handledningen är i betydande grad ämnesberoende men det 

finns likväl stora individuella variationer. Olika doktorander har skilda för-

väntningar på sina handledare. Vissa doktorander önskar få handledning i 

stor omfattning successivt under hela avhandlingsarbetet. Andra föredrar att 

arbeta mer självständigt från sina handledare och först låta dem läsa och 

kommentera texter och resultat när de kommit en bit på väg med avhand-

lingsarbetet. Vidare menar vissa handledare att doktoranden ska få utveckla 

sina färdigheter som forskare självständigt, medan andra handledare ser det 

som handledarens roll att aktivt hjälpa doktoranden steg för steg med av-

handlingsarbetet. Risken är stor att såväl doktorand som handledare blir 

missnöjda och irriterade om en doktorand som successivt vill få mycket 

hjälp har handledare som anser att doktoranden ska arbeta självständigt eller 

                                                      
126 Litteraturen om handledning av doktorander, och med råd till handledare, är numera täm-

ligen omfattande, se t.ex. Christoph Bargholtz, Att handleda blivande forskare: myter och 

verkligheter (Stockholm: Sveriges universitetslärarförbund, 1994); Alison Bartlett & Gina 

Mercer (red.), Postgraduate research supervision: Transforming (r)elations (New York: 

Lang, 2001); Sara Delamont, Paul Atkinson & Odette Parry, Supervising the doctorate. A 

guide to success (Maidenhead: Open University Press, 2004); Monika Appel & Åsa Bergen-

heim, Reflekterande forskarhandledning. Om samarbetet mellan handledare och doktorand 

(Lund: Studentlitteratur, 2005); Adrian R. Eley & Roy Jennings, Effective postgraduate su-

pervision: improving the student–supervisor relationship (Berkshire: Open University Press, 

2005); Gina Wisker, The good supervisor: Supervising postgraduate and undergraduate 

research for doctoral theses and dissertations (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005); Olga 

Dysthe & Alkylina Samara (red.), Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå (Os-

lo: Abstrakt, 2006); Gunnar Handal & Per Lauvås, Forskningsveilederen (Oslo: Cappelen, 

2006); Eva Bendix Petersen, ”Negotiating academicity: Post graduate research supervision as 

category boundary work”, Studies in Higher Education 32 (2007): 475–487; Anngerd Lönn 

Svensson, Det beror på. Erfarna forskarhandledares syn på god handledning (Borås: Högs-

kolan i Borås, 2007); Åsa Bergenheim & Karin Ågren, Forskarhandledares robusta råd 

(Lund: Studentlitteratur, 2008); Anne Lee, ”How are doctoral students supervised? Concepts 

of doctoral research Supervision”, Studies in Higher Education 33 (2008): 267–281; Barbara 

Allan, Supporting research students (London: Facet, 2010). 
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om en doktorand som vill arbeta självständigt har handledare som ser det 

som sin uppgift att vägleda doktoranden i varje steg i arbetet. Olika förvänt-

ningar på varandra av detta slag är en av de vanligaste orsakerna till att dokt-

orander upplever friktioner i relationen till en eller båda sina handledare.  

Det är ett känt faktum att en av huvudorsakerna till att doktorander inte 

blir klara inom finansierad studietid är bristande omfattning och kvalitet på 

handledningen. Redan för 15 år sedan lyfte Sveriges universitets- och hög-

skoleförbund (SUHF) i en rapport fram att bristande handledning var den 

enskilt viktigaste orsaken till att doktoranderna inte beräknades bli färdiga 

med sitt avhandlingsarbete inom stipulerad tid (fyra års nettostudietid).127 Av 

Doktorandpulsen (2003) framkom det vid Stockholms universitet att en fjär-

dedel av doktoranderna inte ansåg sig få den handledning som de behövde 

för att bli klara med sitt avhandlingsarbete inom ramen för finansierad stud-

ietid och problemet var särskilt stort vid Humanistiska fakulteten.128 Likväl 

ansåg en övervägande del av doktoranderna att handledarna uppvisade int-

resse för deras avhandlingsarbete.129 

I Doktorandpulsen (2003) framkom det även att kvinnliga doktorander i 

betydligt högre utsträckning än manliga doktorander upplevde handlednings-

situationen som problematisk.130 En inte obetydlig andel doktorander uppgav 

i Doktorandpulsen även att deras institution saknade rutiner för att hantera 

eventuella konflikter mellan doktorand och handledare.131 Det framhölls med 

emfas i Spegel eller eko? (2005) att bristerna i handledningen oftare hade sin 

grund i dålig struktur och hög arbetsbelastning än i ointresserade eller dåliga 

handledare.132 Dessutom uppenbarade Kvalitetsrådet i Spegel eller eko? 

(2005) att handledningssituationen skilde sig mycket åt mellan institutioner-

na vid Stockholms universitet. Variationerna kan delvis, men knappast helt, 

återgå i skillnader i institutionernas storlek och de olika ämnesområdenas 

specifika krav, samt i antalet tillgängliga handledare i förhållande till det 

ekonomiska utrymmet för att anta doktorander.133 

En avsevärd förbättring i handledningssituationen har ägt rum i och med 

att alla nyantagna doktorander sedan år 2006 har rätt till minst en biträdande 

                                                      
127 SUHF 1999; se även prop. 2000/01:3, s. 164. Redan under början av 1980-talet framhölls 

det att det är rimligt med åtminstone 16–24 timmars handledning per termin och doktorand, se 

SOU 1981:29, s. 124. 
128 Doktorandpulsen, s. 11. 
129 Doktorandpulsen, s. 11. 
130 Doktorandpulsen, s. 9. 
131 Doktorandpulsen, s. 10. 
132 Spegel eller eko? (2005), s. 21. 
133 Spegel eller eko? (2005), s. 21–24. 
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handledare.134 Särskilt de doktorander som upplever någon form av svårig-

heter i sin relation till sin huvudhandledare har stor nytta av en (eller flera) 

biträdande handledare. Från Doktorandspegeln (2003) framkom det att dokt-

orander som hade en biträdande handledare (alltså innan detta hade blivit ett 

krav) generellt var nöjdare och ansåg sig ha fått mer konstruktiv kritik på sitt 

avhandlingsarbete. Dessutom uppgav doktorander som hade minst två hand-

ledare att de i högre utsträckning upplevde sin utbildning på forskarnivå som 

positiv och stimulerande. 

Uppfattningar om omfattningen av handledningen 

Från doktorandenkäten framkommer det att de flesta doktorander vid Stock-

holms universitet är nöjda med sina handledare och ger dem gott betyg. Lik-

väl uppfattas inte alltid handledningen som problemfri (se tabell 37). Det är 

viktigt att här påpeka att frågan om doktoranderna anser att den handledning 

som de får räcker för att de ska kunna bli färdiga med sitt avhandlingsarbete 

i tid inte egentligen säger något om huruvida doktoranderna fått så mycket 

handledning som de har rätt till eller inte. Nyantagna doktorander upplever i 

högre grad än andra doktorander att de får tillräckligt med handledning. Där-

emot råder det inga skillnader mellan nyantagna doktorander och sådana 

som kommit längre avseende andelen som anser att de får konstruktiv kritik 

från sina handledare. En doktorand som fått en mycket omfattande handled-

ning – mer än vad som egentligen kan förväntas – kan ändå anse att hand-

ledningen har varit otillräcklig, samtidigt som en doktorand som nästan inte 

fått någon handledning överhuvudtaget kan betrakta den i stort sett obefint-

liga handledningen som fullt tillräcklig. Det bör också framhållas att det 

snarare är handledningens kvalitet och innehåll som är av betydelse för om 

en doktorand ska känna att han eller hon får det stöd som behövs för att bli 

klar i tid än omfattningen av handledningen mätt i klocktimmar. 

För att sätta resultaten från doktorandenkäten för Stockholms universitets 

del i perspektiv kan det framhållas att den doktorandundersökning som ge-

nomförts vid Uppsala universitet visar att runt tre av fyra doktorander där 

ansåg att deras handledning fungerade bra.135 Omkring sex av tio var nöjda 

med omfattningen av handledningen och åtta av tio hade förtroende för sina 

handledare. Dock anser samtidigt 29 procent av doktoranderna vid Uppsala 

                                                      
134 Förslaget att det skulle föras in i högskoleförordningen att alla doktorander ska ha minst en 

handledare presenterades i SOU 2004:27, s. 23, 43, 107, 174–175, 247. Nationellt hade dock 

redan år 2003 hela två tredjedelar av doktoranderna minst en biträdande handledare, se Hög-

skoleverket, Doktorandspegeln, s. 31. 
135 Närmare bestämt var 39 procent mycket nöjda med sin handledning, 36 procent nöjda, 18 

procent missnöjda och 5 procent mycket missnöjda, se Forskarutbildningen ur doktorandper-

spektiv 2010, s. 24. 
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universitet att brister i deras handledning i hög eller mycket hög grad varit 

ett hinder för dem i avhandlingsarbetet.136 Det är därför inte heller förvån-

ande att de förbättringspotentialer av utbildning på forskarnivå som lyftes 

fram av doktoranderna vid Uppsala universitet till stor del rörde handled-

ningen.137 Bland såväl svenska som utländska doktorander vid Uppsala uni-

versitet framträder kraftiga, ämnesmässigt relaterade, skillnader i hur inten-

siva handledarkontakterna är. Totalt sett verkar dock handledarkontakterna 

ha ökat sedan tidigt 2000-tal.138 

Ett intressant resultat som framkom av SCB:s enkätundersökning Ut-

ländska doktorander 2013 var att de utländska doktoranderna, framförallt de 

som kom från länder utanför EU/EES, i högre grad än svenska doktorander 

uppgav att de fick en omfattande handledning mätt i klocktimmar.139 Detta 

faktum kan dock till stor del förmodligen förklaras av att en större andel av 

de utländska doktoranderna genomgick sin utbildning på forskarnivå i äm-

nen där det är vanligt att arbeta i grupp och i nära samarbete med handled-

aren.  

Tabell 37: Andelen doktorander som i doktorandenkäten uppger att de anser att den 
handledning som de får räcker för att de ska kunna bli färdiga med sitt avhandlings-
arbete i tid uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja 63 % (447) 65 % (199) 63 % (243) 

Nej 21 % (146) 19 % (59) 22 % (85) 

Vet ej/vill ej uppge 17 % (117) 16 % (50) 17 % (66) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 62 % (104) 67 % (16) 63 % (189) 63 % (136) 

Nej 22 % (37) 25 % (6) 17 % (51) 24 % (52) 

Vet ej/vill ej uppge 16 % (27) 8 % (2) 20 % (60) 13 % (28) 

 

Möjligheten att arbeta självständigt gentemot handledarna 

Utbildningen på forskarnivå ska ge doktoranden färdigheter att bli en själv-

ständig forskare. Därför är det av intresse att se i vilken grad doktoranderna 

uppger sig kunna arbeta så självständigt som de känner att de vill gentemot 

handledarna. Det är intressant – och möjligen något förvånande – att notera 

att merparten av doktoranderna i doktorandenkäten för Stockholms univers-

itets del uppger att de inte anser sig ha kunnat arbeta så självständigt som de 

                                                      
136 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 30. 
137 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 54–56. 
138 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 26 
139 Utländska doktorander 2013: 20. 
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önskat i ”mycket hög grad” (tabell 38). Likväl är det vid samtliga fakulteter 

mindre än en femtedel av doktoranderna som uppger att de endast kunnat 

arbeta så pass självständigt som de önskat i ”liten grad” eller ”inte alls”. En 

närmare analys av svaren visar att ju längre doktoranderna har kommit på sin 

utbildning på forskarnivå, desto mer självständigt uppger de att de har kunn-

at arbeta.  

Som framgår av tabell 38 är det doktoranderna vid Naturvetenskapliga fa-

kulteten som i minst utsträckning anser sig kunna arbeta så självständigt som 

de hade önskat. Det hänger sannolikt samman med att det är vid Naturveten-

skapliga fakulteten som det är vanligast att arbeta i större forskargrupper och 

inom projekt som doktoranden inte själv leder. Vid Uppsala universitet upp-

ger fyra av fem doktorander att de har möjlighet att arbeta så självständigt 

som de önskar i förhållande till sina handledare. Svaren är dock inte helt 

jämförbara med dem från doktorandenkäten för Stockholms universitets del 

eftersom frågorna är formulerade på olika sätt.140 

Tabell 38: Andelen doktorander som i doktorandenkäten uppger att de kunnat arbeta 
så självständigt som de önskat under läsåret 2011/2012 uppdelat efter kön respektive 
fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 33 % (232) 36 % (109) 30 % (118) 

Hög grad 51 % (357) 48 % (146) 54 % (211) 

Liten grad 14 % (97) 14 % (42) 13 % (52) 

Inte alls 2 % (17) 2 % (7) 3 % (10) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 40 % (67) 43 % (10) 28 % (84) 33 % (71) 

Hög grad 46 % (77) 43 % (10) 53 % (159) 51 % (109) 

Liten grad 11 % (18) 9 % (2) 16 % (47) 14 % (30) 

Inte alls 3 % (5) 4 % (1) 3 % (8) 1 % (3) 

 

Konstruktiv kritik från handledarna på avhandlingsarbetet 

Att få konstruktiv – användbar – kritik från sina handledare är väldigt viktigt 

för de flesta doktorander. Att ge sådan hör till en av handledarnas viktigaste 

uppgifter. De flesta doktorander vid Stockholms universitet uppger också i 

doktorandenkäten att de får sådan konstruktiv kritik i ”hög grad” eller 

”mycket hög grad” (tabell 39). Mer än en tredjedel uppger emellertid att de 

inte får det annat än i ”liten grad” eller ”inte alls”. Det bör betraktas som en 

indikation på ett betydande kvalitetsproblem. Skillnaden mellan fakulteterna 

i detta avseende är inte särskilt stor och problemet måste följaktligen anses 

                                                      
140 Jmf Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 28, 99. 
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vara spritt över fakulteterna. Det bör noteras att kvinnliga doktorander är 

något mindre nöjda än manliga doktorander med i vilken grad de får kon-

struktiv kritik från sina handledare på sitt avhandlingsarbete. 

Tabell 39: Doktorandernas uppfattning, uppdelat efter kön respektive fakultetstill-
hörighet, om i vilken utsträckning deras handledare har gett dem konstruktiv kritik 
på deras forskningsarbete. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 20 % (144) 18 % (54) 22 % (87) 

Hög grad 44 % (310) 45 % (139) 43 % (169) 

Liten grad 30 % (215) 32 % (97) 30 % (116) 

Inte alls 6 % (39) 6 % (17) 5 % (21) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 19 % (32) 30 % (7) 18 % (53) 24 % (52) 

Hög grad 42 % (70) 35 % (8) 45 % (135) 44 % (95) 

Liten grad 33 % (57) 30 % (7) 31 % (93) 27 % (58) 

Inte alls 5 % (9) 4 % (1) 7 % (20) 4 % (9) 

 

Handledarnas fysiska tillgänglighet för doktoranderna 

De flesta doktorander uppger att de upplever att deras handledare varit fys-

iskt tillgängliga för dem vid universitetet (tabell 40). Ytterst få av de dokto-

rander som besvarat doktorandenkäten uppger att så inte har varit fallet. I 

dessa fall kan det mycket väl röra sig om handledare som till exempel huv-

udsakligen är verksamma vid andra lärosäten, utanför akademin eller varit 

långtidssjukskrivna. Skillnaden mellan fakulteterna är relativt liten även om 

doktoranderna vid Humanistiska fakulteten tenderar att uppleva handledarna 

som fysiskt tillgängliga i något lägre grad. Detta kan delvis höra samman 

med att det vid Humanistiska fakulteten är vanligare att mycket av forsk-

ningsarbetet bedrivs vid olika arkiv och forskningsbibliotek, något som gäl-

ler både för doktorander och handledare. 

Det varken kan eller bör vara något krav att handledare ska vara ständigt 

fysiskt tillgängliga, inte minst med tanke på att handledarna själva ska vara 

aktiva forskare och deras forskning ofta kräver vistelser av olika längd på 

annan plats. Modern teknik har dessutom avsevärt ökat möjligheterna till 

god kontakt mellan handledare och doktorand även när de fysiskt befinner 

sig på olika plats. Det är också värt att framhålla att många doktorander 

själva väljer att tillbringa en betydande del av sin utbildning på forskarnivå 

vid till exempel ett utländskt lärosäte och därmed själva valt att befinna sig 

långt ifrån sina handledare. 
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Tabell 40: Andelen doktorander som uppger att de upplever att deras handledare 
varit fysiskt tillgängliga för dem vid universitetet under läsåret 2011/2012 uppdelat 
efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 26 % (186) 30 % (91) 24 % (94) 

Hög grad 48 % (342) 48 % (145) 49 % (194) 

Liten grad 24 % (168) 22 % (67) 25 % (97) 

Inte alls 1 % (10) 1 % (2) 2 % (8) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 18 % (30) 30 % (7) 27 % (80) 32 % (69) 

Hög grad 50 % (84) 35 % (8) 51 % (153) 44 % (95) 

Liten grad 30 % (50) 35 % (8) 21 % (62) 22 % (48) 

Inte alls 2 % (3) – 1 % (4) 1 % (3) 

 

Brister i handledningen 

Det är en allvarlig brist inom utbildningen på forskarnivå ifall doktorander 

upplever brister i handledningen som är till hinder i deras forskningsarbete. 

Som framgår av tabell 41 har dock en av fyra doktorander upplevt det i ”hög 

grad” eller ”mycket hög grad”. Några statistiskt signifikanta skillnader i 

svaren härvidlag mellan manliga och kvinnliga doktorander går inte att ut-

läsa. Inte heller går det att se några tecken på systematiska fakultetsskillna-

der i detta avseende. 

Ju längre doktoranderna har kommit på sin utbildning på forskarnivå, 

desto fler är det som uppger i doktorandenkäten att de upplevt brister i hand-

ledningen som har varit till hinder för dem i deras avhandlingsarbete. Ande-

len doktorander som uppger att de upplevt brister i handledningen, som varit 

till hinder i deras forskningsarbete, är ungefär lika stort vid de olika fakulte-

terna. Det föreligger inte heller någon könsskillnad i detta avseende, till 

skillnad från vad så tydligt var fallet i Doktorandpulsen (2003). Emellertid 

bör det framhållas att det inte från frågorna i doktorandenkäten går att av-

göra huruvida bristerna i handledningen är av olika slag inom olika ämnes-

områden respektive för manliga och kvinnliga doktorander. 

 Något som vissa av de doktorander som besvarat doktorandenkäten tog 

upp i de öppna svaren, och som inte direkt berördes av frågorna som ställdes 

i doktorandenkäten, var problemet med ett bristande administrativt och infra-

strukturellt stöd från deras institutioner. Ett exempel som nämndes var av-

saknaden av laboratorieingenjörer, som på kort varsel kunde laga trasig tek-

nisk utrustning. Dåliga administrativa rutiner framfördes också i enskilda fall 

leda till slöseri med forskningstid. Även om underlaget är för klent för att 

dra några generella slutsatser, verkar det som om det finns en förbättrings-
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potential vid många institutioner med avseende på olika typer av infrastruk-

turellt stöd. Ett förbättrat sådant stöd underlättar inte bara för doktorander, 

utan i lika hög också tillvaron för andra kategorier av forskare och lärare.  

Tabell 41: Andelen doktorander som uppger att de upplevt brister i handledningen 
som varit till hinder i deras forskningsarbete under läsåret 2011/2012 uppdelat efter 
kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 8 % (55) 7 % (20) 8 % (33) 

Hög grad 17 % (118) 17 % (50) 17 % (67) 

Liten grad 46 % (325) 46 % (140) 47 % (183) 

Inte alls 29 % (204) 31 % (92) 28 % (109) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 7 % (11) 9 % (2) 9 % (26) 8 % (16) 

Hög grad 18 % (30) 14 % (3) 16 % (48) 17 % (37) 

Liten grad 48 % (79) 27 % (6) 48 % (144) 45 % (95) 

Inte alls 28 % (46) 50 % (11) 27 % (81) 31 % (65) 

 

Förekomsten av problem i handledningssituationen 

Det är nära nog ofrånkomligt att slitningar – och även avvikande ämnes- och 

metodmässiga bedömningar – ibland kan uppstå mellan doktorand och hand-

ledare. Genom medvetenhet om detta och en öppenhet från både doktorand 

och handledare kan dock riskerna minimeras för att meningsskiljaktigheter 

eskalerar till konflikter. Det är trots det önskvärt att alla institutioner har 

någon form av formaliserade rutiner och strategier för att hantera uppkomst-

en av eventuella konflikter mellan handledare och doktorander. 

Det framkommer av svaren i doktorandenkäten att det är betydligt vanlig-

are att kvinnliga än manliga doktorander har erfarenhet av problem i relat-

ionen till någon eller båda sina handledare (tabell 42). Detta ligger väl i linje 

med vad tidigare studier funnit såväl vid Stockholms universitet, som nation-

ellt och internationellt.141 Skillnaden mellan könen är likväl inte särskilt på-

fallande men den är tillräckligt framträdande för att motivera en fortsatt be-

vakning av saken. Eftersom andelen kvinnor ökar inom universitetsvärlden 

även på högre akademiska befattningar inom nästan alla ämnesområden är 

en större del av de yngre handledarna kvinnor än bland de äldre handledarna. 

Likväl är fortfarande inom de flesta ämnesområden merparten av handledar-

na fortfarande män, medan det däremot råder en svag kvinnlig övervikt 

bland doktoranderna. Som framgår av tabell 42 är andelen doktorander som 

                                                      
141 Se bl.a. Doktorandspegeln (2003); Monroe et al. (2008); Dahlerup (2010); Ridefelt & 

Frisk (2010); Öhrn & Lundahl (red.) (2013) och där anförd litteratur. 
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uppger att de har upplevt eller upplever problem i relationen med åtminstone 

en av sina handledare högre vid Humanistiska fakulteten än vid de andra tre 

fakulteterna. Överrepresentationen vid Humanistiska fakulteten rör sig likväl 

om vad som uppges vara problem av mindre omfattning.  

Tabell 42: Andelen doktorander som upplever att de har, eller har haft, problem i 
relationen till någon av sina handledare uppdelat efter kön respektive fakultetstill-
hörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja 15 % (104) 11 % (32)  18 % (69)  

Ja, små 26 % (186) 26 % (79) 27 % (106) 

Nej 59 % (418) 64 % (195) 56 % (219) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 16 % (26) 17 % (4) 12 % (36) 17 % (37)  

Ja, små 31 % (51) 17 % (4) 28 % (85) 22 % (46) 

Nej 54 % (90) 67 % (16) 60 % (180) 61 % (131) 

 

Beroendesituation till handledarna 

Eftersom handledarna spelar en så viktigt roll för doktoranderna i deras ut-

bildning på forskarnivå, och doktoranderna i många fall också bedriver sin 

forskning inom ramen för ett projekt lett av en handledare och ibland även 

finansieras därigenom, är det lätt att doktoranderna kan hamna i en negativ 

beroendesituation till handledarna. Risken att en sådan beroendesituation 

uppstår är vanligtvis störst i förhållande till huvudhandledaren. En inte obe-

tydlig del av doktoranderna vid Stockholms universitet uppger sig ha befun-

nit sig i en beroendesituation i relation till någon av sina handledare som 

känts besvärlig. 

Enligt doktorandenkäten är det endast en marginellt högre andel kvinnliga 

än manliga doktorander som uppger att de befunnit sig i en beroendesituat-

ion i relation till någon av sina handledare som känts besvärlig för dem (tab-

ell 43). Andelen doktorander som anser att de befunnit sig i en sådan situ-

ation varierar relativt lite mellan fakulteterna. En närmare analys visar, för-

vånande nog, att det inte heller råder några stora skillnader i andelen doktor-

ander som upplever att de har befunnit sig i en sådan beroendesituation 

mellan nyantagna doktorander och dem som kommit långt. Det tyder möj-

ligen på att sådana beroendesituationer tenderar att uppträda på ett tidigt 

stadium. 

Ett sätt att minska risken för att doktoranderna upplever sig hamna i en 

beroendesituation i relation till någon av sina handledare kan vara att tydligt 

informera nyantagna doktorander bättre om att det är prefekten, och inte 
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deras handledare, som är deras chef. Rollen och handledare och som chef 

bör hållas åtskild i den grad det går. Det är också viktigt att tillse att en dok-

torand inte hindras att byta handledare, om friktioner uppstår, av att det är 

handledaren som står för lönemedlen till doktorandens finansiering. Överlag 

torde kravet på att varje doktorand minst har två handledare i någon mån ha 

gett effekten att det minskat beroendet till huvudhandledaren i förhållande 

till hur situationen ofta var tidigare. 

Tabell 43: Andelen doktorander som uppger att de befunnit sig i en beroendesituat-
ion i relation till någon av sina handledare som känts besvärlig under läsåret 
2011/2012 uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 7 % (50) 6 % (19) 8 % (31) 

Hög grad 9 % (60) 9 % (26) 9 % (33) 

Liten grad 25 % (173) 24 % (72) 25 % (98) 

Inte alls 60 % (419) 62 % (187) 59 % (228) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 6 % (10) 9 % (2) 6 % (19) 8 % (18) 

Hög grad 10 % (17) 4 % (1) 9 % (26) 8 % (16) 

Liten grad 19 % (32) 9 % (2) 28 % (82) 27 % (57) 

Inte alls 65 % (107) 78 % (18) 58 % (171) 58 % (123) 

 

Handledarbyten 

Ett något oväntat resultat från doktorandenkäten är att så mycket som en 

femtedel av doktoranderna vid Stockholms universitet någon gång under sin 

doktorandtid haft erfarenhet av ett byte av åtminstone någon av sina hand-

ledare (tabell 44).142 Det är främst bland de doktorander som fullgjort minst 

40 procent av sin utbildning på forskarnivå som handledarbyte är mer vanligt 

förekommande. Det är lika vanligt att doktoranden själv begärt handledar-

bytet som att det skett på något annat sätt (såsom att handledaren avsagt sig 

sitt uppdrag). Frekvensen av handledarbyten visar att ett sådant byte inte 

nödvändigtvis behöver vara en så dramatisk sak som det ofta framställs som. 

Som framgår av tabell 44 är skillnaden mellan fakulteterna dock betydande 

beträffande frekvensen av handledarbyten. Vid Humanistiska fakulteten är 

det allra vanligast. Omvänt är det mest sällsynt vid Naturvetenskapliga fak-

ulteten. Vad som är särskilt framträdande är hur pass ovanligt det är – mer än 

fyra gånger så ovanligt som vid de andra fakulteterna – att en doktorand vid 

Naturvetenskapliga fakulteten på eget initiativ begär ett handledarbyte. 

                                                      
142 Det är en skillnad mot i Spegel eller eko? (2005), där det framkom att handledarbyten inte 

var särskilt vanligt förekommande. 
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Den mindre förekomsten av handledarbyten vid Naturvetenskapliga fak-

ulteten hänger huvudsakligen samman med att doktorander vid den fakult-

eten oftare är finansierade genom sina handledare och deltar i ett av handle-

darna utformat och lett forskningsprojekt. Därmed hamnar doktoranden i en 

större beroendeställning till sina handledare, oftast framförallt till huvud-

handledaren, vilket gör ett handledarbyte mycket mer besvärligt och således 

blir ett avsevärt större steg att ta. 

Tabell 44: Andelen doktorander som uppger att de bytt handledare någon gång 
under din doktorandtid uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja, på eget initiativ 10 % (70) 8 % (23) 11 % (44) 

Ja, på annat sätt 10 % (67) 8 % (23) 11 % (44) 

Nej 80 % (566) 84 % (255) 88 % (306) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja, på eget initiativ 14 % (24)  13 % (3) 3 % (10) 15 % (32) 

Ja, på annat sätt 17 % (28) 17 % (4) 6 % (19) 8 % (16) 

Nej 70 % (116) 71 % (17) 90 % (266) 78 % (166) 

 

Beträffande hur pass vanligt det är att doktorander uppger att de allvarligt 

övervägt att byta handledare är skillnaderna mellan fakulteterna inte lika 

stora som avseende faktiska byten men de är fortfarande påfallande (tabell 

45). Andelen av doktoranderna som uppger att de övervägt att byta en hand-

ledare vid Humanistiska fakulteten, och även vid Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, är påfallande hög. Återigen framträder det att handledarbyte upp-

fattas som ett större steg att ta vid Naturvetenskapliga fakulteten. Det komm-

er inte minst till uttryck genom den diskrepans som kan utläsas i att en större 

andel doktorander övervägt att byta handledare vid Naturvetenskapliga fak-

ulteten utan att sedan göra det i förhållande till vid de andra fakulteterna 

(jämför tabell 44 med tabell 45). 

Huruvida den höga andel doktorander som allvarligt övervägt att byta 

handledare vid Humanistiska fakulteten och, i något mindre utsträckning, vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten ska förstås som uttryck för ett omfattande 

missnöje med den handledning som ges vid dessa fakulteter eller speglar 

andra faktorer är svårt att ge något säkert svar på. En tänkbar förklaring kan 

vara att inom forskningsområden där doktoranden vanligtvis helt själv både 

väljer avhandlingsämne, och sedan självständigt utvecklar sitt avhandlings-

projekt, kan det oftare visa sig att andra personer rent kompetensmässigt är 

mer lämpade som handledare efter att inriktningen på avhandlingsprojektet 

blivit mer klar och forskningen börjat ta form. 
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Tabell 45: Andelen doktorander som uppger att de allvarligt övervägt att byta hand-
ledare under läsåret 2011/2012 uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 8 % (55) 8 % (23) 8 % (31) 

Hög grad 7 % (51) 7 % (21) 7 % (29) 

Liten grad 12 % (86) 11 % (33) 13 % (51) 

Inte alls 73 % (508) 75 % (228) 71 % (276) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 10 % (16) 4 % (1) 4 % (12) 12 % (25) 

Hög grad 12 % (20) 9 % (2) 7 % (20) 4 % (9) 

Liten grad 14 % (23) 4 % (1) 10 % (31) 15 % (31) 

Inte alls 64 % (105) 83 % (19) 79 % (235) 70 % (148) 

 

Uppföljning av den individuella studieplanen 

Den individuella studieplanen är ett mycket viktigt dokument inom utbild-

ningen på forskarnivå. Den utgör ett slags avtal mellan doktoranden, hand-

ledarna och institutionen om avhandlingsarbetets inriktning och upplägg, 

samt reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna.143 De individuella 

studieplanerna är viktiga styrdokument för utbildningen på forskarnivå och 

bör vara så pass detaljerade att de är meningsfulla som styrinstrument utan 

att låsa forskningsprocessen för doktoranden. Det är den individuella studie-

planen som institutionen har att falla tillbaka på om de vill åberopa att en 

doktorand inte fullgör sina åtaganden.144 Likaså kan doktoranden, om det 

uppstår meningsskiljaktigheter, med stöd av den individuella studieplanen 

hävda rätten att exempelvis gå vissa kurser eller delta i vissa konferenser om 

studieplanen utlovar det. 

Enligt svaren från doktorandenkäten verkar en regelmässig uppföljning av 

de individuella studieplanerna på Stockholms universitet fungera sämst vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten (tabell 46). Någon könsskillnad i huruvida 

doktoranderna uppger att deras individuella studieplan reviderats och följts 

upp tillsammans med deras handledare går däremot inte att notera utifrån 

                                                      
143 Kravet på en individuell studieplan för alla doktorander regleras i Högskoleförordningen 

1993:100 kap. 29. 
144 Doktorander som grovt åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen kan få 

sina resurser – innefattande bland annat finansiering, rätten till handledning, arbetsplats med 

mera – indragna. Att så sker är dock tämligen sällsynt och kräver en grov misskötsamhet från 

doktorandens sida. Ett sådant beslut fattas av rektor enligt Högskoleförordningen 6 kap. 30 § 

och föregås av en utredning på fakultetsnivå av ärendet ifråga. Rektors beslut kan sedan över-

klagas till Överklagandenämnden för högskolan i enlighet med högskoleförordningens 12 

kap. 2 § p. 5. Den doktorand som, trots indragna resurser, uppvisar avsevärda framsteg på sin 

utbildning på forskarnivå har rätt att återfå sina resurser. 
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svaren i doktorandenkäten, som presenteras i tabell 46. Vad som måste be-

traktas som synnerligen uppseendeväckande är det, om än lilla, antal doktor-

ander som i doktorandenkäten uppger att de inte har någon individuell stud-

ieplan. Det är ju ett ovillkorligt krav att varje doktorand ska ha en individuell 

studieplan och det är fakulteternas ansvar att tillse att en individuell studie-

plan upprättas och sedan årligen följs upp och revideras. Eftersom inga av de 

doktorander som besvarat doktorandenkäten är helt nyantagna doktorander 

kan avsaknaden av en individuell studieplan inte bero på att en sådan inte har 

hunnit bli upprättad ännu. 

Hanteringen av den individuella studieplanen verkar uppvisa brister i 

motsvarande grad även vid Uppsala universitet och Lunds universitet. Vid 

Uppsala universitet uppgav 94 procent av doktoranderna i deras senaste dok-

torandenkät att de hade en individuell studieplan, 3 procent att de inte visste 

om de hade det och 3 procent att de inte hade det. Andelen doktorander vid 

Uppsala universitet som uppgav att deras individuella studieplan följdes upp 

ordentligt varierade mycket kraftigt.145 Vid Lunds universitet uppgav i deras 

doktorandenkät var tionde handledare att de inte använde sig av någon ind-

ividuell studieplan. En något mindre del av doktoranderna (7 procent) med-

delade att de saknade en individuell studieplan. Internrevisionen av utbild-

ningen på forskarnivå vid Lunds universitet år 2011 riktade skarp kritik mot 

bland annat just hanteringen av de individuella studieplanerna.146 

Tabell 46: Andelen doktorander som i doktorandenkäten uppger att deras individ-
uella studieplan reviderats och följts upp tillsammans med deras handledare under 
läsåret 2011/2012 uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja, och nöjd med uppföljningen 62 % (432) 62 % (187)  62 % (239) 

Ja, och inte nöjd med uppföljningen 11 % (77) 12 % (35) 11 % (42) 

Nej, men jag är ändå nöjd 20 % (138) 20 % (61) 20 % (76) 

Nej, och jag är inte nöjd med det 5 % (34) 4 % (12) 5 % (21) 

Saknar individuell studieplan 3 % (19) 3 % (9) 3 % (10) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja, och nöjd med uppföljningen 64 % (106) 70 % (16) 64 % (188) 56 % (121) 

Ja, men inte nöjd med uppföljningen 13 % (21) 13 % (3) 11 % (33) 9 % (20) 

Nej, men jag är ändå nöjd 17 % (28) 17 % (4) 17 % (49) 26 % (56) 

Nej, och jag är inte nöjd med det 5 % (9) – 5 % (16) 4 % (9) 

Saknar individuell studieplan 1 % (2) – 3 % (8) 4 % (9) 

                                                      
145 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 21–22. Uppföljningen verkade vara 

särskilt bristfällig vid Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. 
146 Lunds universitet Internrevisionen, Granskning av forskarutbildningen, Rapport 2011-12-

19, dnr. IR 2011/23. 
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2.5. Tidsåtgång, tidsanvändning och stressindikatorer 

Doktorander tenderar att arbeta många timmar per vecka med stor passion 

för sitt forskningsprojekt. Ibland ses det dock som, och kan också vara, ett 

problem att doktorander aldrig eller nästan aldrig tar ledigt. Trots en ofta 

lång genomsnittlig arbetsvecka, och avhandlingsarbete även när de officiellt 

är på semester, blir merparten av doktoranderna inte klara inom ramen för 

finansierad studietid. Detta hör sannolikt samma med att många doktorander 

tagit på sig en väl stor forskningsuppgift men kan också bero på faktorer som 

hög undervisningsbörda och bristande handledning. En doktorand som har 

tagit på sig en omfattande forskningsuppgift har inte alltid möjlighet att ta ut 

någon semesterledighet om han eller hon ska ha möjlighet att hinna bli klar 

inom finansierad tid. Samtidigt är det ofrånkomligt att en stor forsknings-

uppgift, om doktoranden verkligen lyckas genomföra den på ett bra sätt, ofta 

är meriterande för en fortsatt akademisk karriär. 

Dessa problem har, för Stockholms universitets del, redan tidigare disku-

terats i såväl Doktorandpulsen (2003) som Spegel eller eko? (2005) och på 

andra håll.147 Fastän utbildningen på forskarnivå idag ska genomföras under 

motsvarande fyra års heltidsstudier dröjer sig kravet kvar på många håll att 

avhandlingen ska vara ett vetenskapligt ”livsverk”. Den föreställningen får 

också fortsatt näring av det ofrånkomliga faktumet att de fortsatta möjlig-

heterna till meritering efter disputationen är begränsade inom många ämnes-

områden. Därmed gäller det att genom doktorsavhandlingen – och eventuell 

annan forskning som bedrivs under doktorandtiden – demonstrera skicklig-

het som forskare för att kunna erhålla egna externa forskningsmedel 

och/eller akademiska tjänster.148 

Det är inte bara vid Stockholms universitet som en stor del av doktorand-

erna inte tror sig kunna disputera inom finansierad nettostudietid. Vid till 

exempel Uppsala universitet tror sig omkring en fjärdedel av doktoranderna 

inte kunna disputera inom finansierad tid och andelen är avsevärt lägre inom 

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen (samt i teologi). De vanlig-

aste anledningarna till att doktorander vid Uppsala universitet uppger att de 

inte tror sig kunna disputera inom finansierad tid är forskningsprojektets 

                                                      
147 Stockholms universitets studentkår, Doktorandpulsen, s. 14–15, 19. 
148 Skilda vetenskapliga ideal mellan olika ämnesområden, som bl.a. får konsekvenser för 

synen på doktorsavhandlingen och för kraven på den, diskuteras t.ex. av Janken Myrdal, 

Spelets regler i vetenskapens hantverk. Om humanvetenskap och naturvetenskap (Stockholm: 

Natur & Kultur, 2010). 
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storlek, innehåll eller upplägg samt variabler som egen frånvaro, hög under-

visningsbörda eller brister i handledningen.149 

Sjukskrivning bland doktorander 

Omkring hälften av doktoranderna vid Stockholms universitet sjukskriver 

sig enligt doktorandenkäten sällan eller aldrig när de är så pass sjuka att de 

inte kan utföra ett effektivt forskningsarbete (tabell 47). En anledning till 

detta är förmodligen, eller har åtminstone varit det tidigare, en informell 

policy vid vissa institutioner att sjukskrivning under kortare tid än en eller 

två veckor inte anses berättiga till prolongation. I dessa fall är incitamentet 

till att sjukskriva sig litet. Doktorander förlorar hur som helst sin forsknings-

tid. Det går inte att se några märkbara skillnader utifrån ålder avseende om 

man som doktorand brukar sjukskriva sig vid sjukdom.150 Det kan däremot 

noteras att doktorander som varit sjukskrivna mer än två veckor i sträck i 

större utsträckning alltid brukar sjukskriva sig när de är sjuka än andra dokt-

orander. 

Tabell 47: Andelen doktorander som brukar sjukskriva sig när de är sjuka uppdelat 
efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Nej, sällan eller aldrig 48 % (340) 51 % (156) 46 % (181)  

Ja, ibland 19 % (131) 13 % (40) 23 % (89) 

Ja, oftast 13 % (89) 10 % (31) 15 % (58) 

Ja, alltid 7 % (49) 5 % (16) 8 % (33) 

Vill ej uppge 1 % (7) 1 % (3) 1 % (4) 

Har aldrig varit sjuk 13 % (91) 19 % (59) 7 % (29) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Nej, sällan eller aldrig 44 % (74) 63 % (15) 47 % (140) 51 % (109) 

Ja, ibland 23 % (39) 8 % (2) 17 % (50) 19 % (40) 

Ja, oftast 15 % (25) 4 % (1) 13 % (40) 11 % (23) 

Ja, alltid 6 % (10) 4 % (1) 8 % (24) 7 % (14) 

Vill ej uppge 1 % (1) 8 % (2) 1 % (3) 0 % (1) 

Har aldrig varit sjuk 11 % (18) 13 % (3) 14 % (43) 13 % (27) 

 

Förekomsten av långtidssjukskrivningar 

Ungefär samma andel av doktoranderna uppgav i doktorandenkäten för 

Stockholms universitets del att de varit långtidssjukskrivna – här definierade 

                                                      
149 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 52–53. 
150 Flest doktorander i gruppen 31–50 år och de över 61 uppger dock att de har varit sjuk-

skrivna mer än två veckor i sträck under läsåret 2011/2012, medan det varit ovanligare för 

doktorander under 30 år och för doktorander 50–60 år. 
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som sjukskrivningar överstigande två veckor i sträck – som uppgav detta för 

nationell del i Doktorandspegeln (2008). Det skiljer sig mellan de olika fak-

ulteterna i hur vanligt det är med långtidssjukskrivningar bland doktorander 

(tabell 48). Fakultetsskillnaden är dock avsevärt mindre än könsskillnaden. 

Långtidssjukskrivningar under ett läsår är nästan tre gånger så vanligt bland 

kvinnliga doktorander som bland manliga doktorander. Detta är en betydligt 

mer påfallande könsskillnad i ohälsotal mellan könen än i samhället i stort. 

Majoriteten av de sjukskrivna är mellan 31 och 40 år gamla, medan ohälso-

talen är något lägre både för doktorander äldre och yngre än 31 till 40 år. 

Doktorander som är gifta eller sammanboende – och i synnerhet om de har 

barn – har i något högre grad varit sjukskrivna mer än två veckor i sträck än 

ensamstående doktorander. Skillnaden är dock inte påfallande stor. En när-

mare analys visar att det är något vanligare att personer med en gymnasie-

examen och/eller en masterexamen från Sverige än från utlandet varit sjuk-

skrivna mer än två veckor i sträck. 

Ett intressant resultat, särskilt ljuset av att kvinnliga doktorander i human-

iora och samhällsvetenskap främst är den grupp som är föremål för universi-

tetets rehabiliteringsinsatser, är att skillnaderna i ohälsotal inte är stora mel-

lan fakulteterna enligt svaren i doktorandenkäten. Det spelar heller ingen roll 

om doktoranden skriver en monografiavhandling eller en sammanlägg-

ningsavhandlig eller huruvida doktoranden huvudsakligen själv har valt sitt 

avhandlingsämne eller inte. Intressant att notera är emellertid att doktorander 

med erfarenhet av långtidssjukskrivning har även i lika stor utsträckning som 

andra doktorander under kortare eller längre tid vistats som gästforskare vid 

ett annat svenskt eller utländskt lärosäte. Det kan tyda på att långtidssjuk-

skrivningar i sig inte behöver vara hindrande för framgångsrik akademisk 

verksamhet. 

Föga förvånande har doktorander med erfarenhet av långtidssjukskrivning 

en generellt något lägre aktivitetsgrad än övriga doktorander. Andelen poäng 

i kursdelen på utbildningen på forskarnivå verkar inte ha någon inverkan på 

ohälsotalen. Dock går det att se en tendens till ett större missnöje med kur-

serna bland doktorander som varit långtidssjukskrivna. Likaledes går det inte 

att se något samband mellan långtidssjukskrivning och den tidpunkt en per-

son bestämt sig för att vilja doktorera. Det har heller inget samband med 

individens motiv till att doktorera. Inte heller verkar vilken typ av finansi-

ering som doktoranden har påverka frekvensen av långtidssjukskrivning. Det 

går inte heller av doktorandenkäten att se något samband mellan långtids-

sjukskrivningar och i vilken omfattning en doktorand undervisar eller utför 

någon annan form av institutionstjänstgöring. Sålunda är kön, möjligen till-
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sammans med ålder, den enda faktorn som verkar ha en inverkan frekvensen 

av långtidssjukskrivningar. 

Doktorander som har varit långtidssjukskrivna uppger i högre grad än 

andra doktorander att de är missnöjda med den introduktion de fått som ny-

antagna till utbildning på forskarnivå. Vad som också framträder tämligen 

klart av enkätsvaren är att långtidssjukskrivna doktorander i högre utsträck-

ning än andra doktorander uppger att de inte förvärvat förmåga att självstän-

digt bedriva forskning. Vidare upplever långtidssjukskrivna doktorander de 

interna forskarseminarierna vara givande i lägre grad för dem än doktorander 

gör i gemen. Långtidssjukskrivna doktorander deltar dock i doktorandråds-

verksamhet i lika hög grad som andra doktorander. De upplever emellertid 

att institutionsmiljön är stimulerande i mindre grad än doktorander gör i 

gemen och upplever även en lägre grad av medinflytande. Färre känner sig 

också accepterade som forskare. Väl värt att notera är dock att de fysiska 

arbetsvillkoren, i form av tillgång till bland annat egen arbetsplats, inte skilj-

er sig mellan långtidssjukskrivna doktorander och övriga doktorander. 

En analys av svaren från doktorandenkäten visar att doktorander som varit 

sjukskrivna under mer än två veckor i sträck under ett år upplever i högre 

grad än andra doktorander att kraven på dem är alltför högt ställda. Skill-

naden är dock inte särskilt stor i detta avseende, vilket möjligen kunde ha 

förväntats. Fler långtidssjukskrivna doktorander än doktorander i gemen 

uppfattar även att kraven som ställts på dem som doktorander varit otydliga. 

Ett mycket viktigt resultat är att det inte framträder någon skillnad mellan 

doktorander som varit långtidssjukskrivna och andra doktorander avseende 

hur många timmar de arbetar en genomsnittlig vecka. Det går således inte att 

se något samband mellan långa arbetsveckor och frekvens av långtidssjuk-

skrivningar. 

Trots att långtidssjukskrivna doktorander inte arbetade fler timmar än 

andra doktorander uppfattade likväl en avsevärt större del av dem att de arb-

etar så mycket att det går ut över deras hälsa och välbefinnande. Ett intress-

ant resultat som framträder är att det var vanligare att långtidssjukna doktor-

ander angav att utbildningen på forskarnivå tog mer tid i anspråk än de hade 

förväntat sig, samtidigt som de faktiskt inte arbetade mer än andra doktoran-

der. Det ter sig från svaren som om en del av de långtidssjukskrivna doktor-

anderna möjligen underskattat den arbetsinsats som utbildningen på forsk-

arnivå ofta kräver. Från svaren i doktorandenkäten framgår det också att 

många av de långtidssjukskrivna doktoranderna har velat ta tjänstledigt und-

er sin tid som doktorander. I de flesta fall har de också haft möjlighet att 

göra det. 
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Långtidssjukskrivna doktorander uppgav också i högre grad än andra dok-

torander att de inte hade tid för social samvaro med kollegor på institutionen, 

att de ofta inte hade tid att ta lunchrast en vanlig arbetsdag, att de ofta är så 

trötta efter en arbetsdag att det går ut över deras privatliv och/eller att de 

ibland har svårt att sova på grund av tankar på avhandlingsarbetet. Långtids-

sjukskrivna doktorander upplevde vidare i lägre grad än doktorander i gemen 

att de kunde bestämma sin arbetstakt själva. De kände också i något lägre 

grad än doktorander i gemen att de inte hade så stor frihet att själva be-

stämma hur de förlade sin arbetstid.  

Den stora skillnaden mellan långtidssjukskrivna doktorander och andra 

doktorander framträder framförallt i hur de upplever sin handledningssituat-

ion. Avsevärt fler långtidssjukskrivna doktorander anser att de får otillräck-

lig handledning eller bristande konstruktiv kritik från sina handledare. Färre 

anser också att de ges möjlighet att arbeta så pass självständigt som de önsk-

ar. Däremot finns det inga skillnader i upplevelser beträffande hur pass fys-

iskt tillgängliga handledarna har varit. En närmare analys visar vidare att det 

är tre gånger så vanligt att långtidssjukskrivna doktorander upplevt allvarliga 

problem i sin relation med någon av sina handledare än doktorander i gemen. 

Andelen som bytt handledare eller allvarligt övervägt att göra det är sålunda 

också högre. Långtidssjukskrivna doktorander upplever också att de i lägre 

grad har fått sin individuella studieplan uppföljd på ett bra sätt. Vidare tror 

de i mindre utsträckning än andra doktorander att de ska kunna bli klara 

inom finansierad tid. 

Tabell 48: Andelen doktorander som uppger att de varit sjukskrivna mer än två 
veckor i sträck under läsåret 2011/2012 uppdelat efter kön respektive fakultetstill-
hörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja 10 % (71) 5 % (15) 14 % (55) 

Nej 89 % (629) 95 % (289) 85 % (333) 

Vill ej uppge 1 % (5) 0 % (1) 1 % (4) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 10 % (17) 4 % (1) 10 % (30) 11 % (23) 

Nej 89 % (147) 92 % (22) 90 % (268) 89 % (190) 

Vill ej uppge 1 % (2) 4 % (1) 0 % (1) 0 % (1) 

 

Acceptans för föräldraledighet 

Generellt har acceptansen för föräldraledighet ökat inom akademin under det 

senaste årtiondet. Vid många institutioner, åtminstone vid Stockholms uni-

versitet, snarast förväntas det idag att även papporna tar ut en omfattande 
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föräldraledighet. Många doktorander väljer också att skaffa barn under sin 

doktorandtid eftersom de då har en tryggad försörjning och ett arbete som 

oftast är förhållandevis flexibelt och tillåtande med föräldraledighet. Samtid-

igt upplever många doktorander som har mindre barn, föga förvånande, att 

den tid och ork som föräldraskapet tar begränsar deras möjligheter att ligga 

på topp som forskare och ägna nödvändig tid och koncentration åt sitt av-

handlingsarbete. 

Den övervägande delen av doktoranderna uppger i doktorandenkäten att 

de uppfattar att det är allmänt accepterat att doktorander är föräldralediga vid 

deras institution i ”mycket hög grad” eller i ”hög grad”. Endast en liten andel 

av doktoranderna uppfattar det som accepterat i ”liten grad” eller ”inte alls” 

(tabell 49). De senare svaren är dock marginellt vanligare vid Naturveten-

skapliga fakulteten. Som framgår av tabell 49 går det inte att se någon köns-

skillnad i svaren. Det är viktigt att framhålla att doktorander med barn i lika 

hög som doktorander utan barn uppfattar det som allmänt accepterat att dokt-

orander är föräldralediga. 

Vad som är intressant att notera är den relativt stora andel doktorander 

som uppger att de inte känner till om det är allmänt accepterat att doktorand-

er är föräldralediga vid deras institution eller inte. Hur detta ska tolkas är 

svårt att uttala sig om. Det kan konstateras att andelen doktorander som upp-

ger att föräldraledighet är accepterat i mycket hög grad eller hög grad bland 

doktorander vid deras institution är betydligt högre än vad som var fallet på 

nationell nivå enligt Doktorandspegeln (2008). Detta kan tolkas som att 

Stockholms universitet är en förhållandevis föräldravänlig arbetsplats men 

kan också vara ett uttryck för att det skett positiva förändringar på denna 

punkt under femårsperioden mellan undersökningarna. 
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Tabell 49: I vilken utsträckning doktoranderna uppfattar att det är allmänt accepterat 
att doktorander är föräldralediga vid deras institution uppdelat efter kön respektive 
fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 45 % (317) 45 % (137) 45 % (177) 

Hög grad 30 % (215) 31 % (96) 29 % (116) 

Liten grad 6 % (39) 5 % (14) 6 % (25) 

Inte alls 2 % (12) 1 % (3) 2 % (8) 

Vet ej 18 % (127) 18 % (56) 18 % (70) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 49 % (82) 42 % (10) 45 % (134) 41 % (89) 

Hög grad 29 % (48) 46 % (11) 30 % (89) 31 % (67) 

Liten grad 3 % (5) 4 % (1) 8 % (25) 4 % (8) 

Inte alls 1 % (2) – 3 % (8) 1 % (2) 

Vet ej 19 % (31) 8 % (2) 15 % (44) 23 % (50) 

 

Undervisning och annan institutionstjänstgöring 

Drygt hälften av doktoranderna uppger att de har institutionstjänstgöring – 

vanligtvis i form av undervisning av studenter på grundläggande nivå – som 

uppgår till 20 procent eller mindre (tabell 50). Så många som en tredjedel av 

doktoranderna uppger dock att de inte har någon institutionstjänstgöring alls, 

något som är minst vanligt förekommande vid Juridiska fakulteten och Nat-

urvetenskapliga fakulteten. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten uppger 

dock så mycket som 40 procent av doktoranderna att de inte har någon instit-

utionstjänstgöring. Institutionstjänstgöring är vanligare och mer omfattande 

hos manliga doktorander än hos kvinnliga doktorander (se tabell 50). En 

närmare analys av svaren visar att det inte går att se någon skillnad i andelen 

doktorander som undervisade eller utförde annan typ av institutionstjänstgör-

ing mellan doktorander med hemmavarande barn under 18 år och andra dok-

torander. Inga skillnader framträdde härvidlag heller avseende omfattningen 

av institutionstjänstgöringen. Ålder har heller ingen inverkan på hur stor 

andel av doktoranderna som utför undervisning och annan typ av institut-

ionstjänstgöring, annat än att doktorander över 61 år sällan har institutions-

tjänstgöring. 

En mindre andel doktorander har en institutionstjänstgöring som överstig-

er 20 procent. Detta är dock relativt sällsynt och kan knappast heller betrakt-

as som ett generellt problem. I många fall är denna institutionstjänstgöring 

knappast att betrakta som institutionstjänstgöring i egentlig mening. Doktor-

anden har istället gått ned i aktivitetsgrad och är anställd på deltid som ad-

junkt, assistent eller liknande. I andra fall kan den extra undervisningen vara 

ett sätt att finansiera utbildningen på forskarnivå efter att den finansierade 
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studietiden tagit slut. Det är därför främst de doktorander som genomfört 

minst 80 procent av sin utbildning på forskarnivå som har en omfattande 

undervisning (eller annan institutionstjänstgöring). 

 Från de öppna svaren framgick det att doktorander som upplevde en allt-

för tung arbetsbörda ibland inte såg avhandlingsarbetet som problemet, utan 

istället först och främst kringarbete kopplat till undervisningen men också 

många andra sysslor som de hade att sköta vid institutionen. Mycket av detta 

uppgavs ske utanför ramen för den ordinarie institutionstjänstgöringen men 

ersattes inte alltid. Några doktorander skrev även att deras avhandlingsarb-

ete, om inte deras hälsa, blev kraftigt lidande av en mycket tung undervis-

ningsbörda. Doktoranderna som uppgav detta kom nästan uteslutande från 

Humanistiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

 Situationen avseende institutionstjänstgöring som framkommer av doktor-

andenkäten för Stockholm universitets del ser ut att vara ganska likartad vid 

Uppsala universitet och Lunds universitet. Drygt fyra av fem doktorander 

vid Uppsala universitet hade åtminstone undervisat i någon mån under sin 

doktorandtid och runt hälften hade undervisat nominellt runt 20 procent av 

sin totala doktorandtid hittills.151 Endast 6 procent av doktoranderna uppgav 

att de hade haft mer än nominellt 20 procents undervisning i snitt under sin 

doktorandtid.152 Vid Lunds universitet hade omkring sex av tio doktorander 

institutionstjänstgöring – dock inte alltid på 20 procent – även om fakultets-

skillnaderna var påtagliga i detta avseende.153 De flesta doktorander vid Upp-

sala universitet anser att deras undervisning går att kombinera bra med deras 

avhandlingsarbete. En betydande minoritet anger dock motsatsen.154 Det är 

framförallt vid Humanistiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakult-

eten vid Lunds universitet som en stor andel av doktoranderna uppger att 

deras institutionstjänstgöring tar mer tid i anspråk än de får ersättning för.155 

                                                      
151 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 44. 
152 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 44. 
153 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 67. 
154 Vid Uppsala universitet hade merparten av doktoranderna undervisat i större eller mindre 

utsträckning och uppskattade i gemen sina undervisningserfarenheter. Däremot önskade 

många större stöd från institutionen i samband med att man som doktorand börjar undervisa, 

se Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 42–46. 
155 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 68. 
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Tabell 50: Andelen doktorander som uppger att de undervisade och/eller utförde 
annan form av institutionstjänstgöring under vårterminen 2012 och i vilken procent 
av heltid som de gjorde det uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

0 % 34 % (243) 30 % (91) 38 % (151) 

1–20 % 52 % (370) 56 % (172) 49 % (191) 

21–40 % 10 % (67) 11 % (32) 9 % (35) 

41–60 % 2 % (17) 2 % (5) 3 % (12) 

61–80 % 1 % (5) 0 % (1) 1 % (4) 

81–100 % 1 % (5) 2 % (5) – 

 
  HumFak JurFak NatFak SamFak 

0 % 38 % (63) 13 % (3) 30 % (91)  40 % (85) 

1–20 % 49 % (81) 30 % (7)  59 % (177) 48 % (104) 

21–40 % 8 % (13) 39 % (9)  9 % (27) 8 % (18) 

41–60 % 4 % (7) – 1 % (4) 3 % (6) 

61–80 % – 13 % (3)  – 1 % (2) 

81–100 % 1 % (2) 4 % (1) 0 % (1) 0 % (1) 

 

Längden på doktorandernas totala arbetsveckor 

Redan i Doktorandpulsen (2003) framkom det att många doktorander arbet-

ade intensivt med avhandlingen under en stor del av semestern och under 

terminerna hade en genomsnittlig arbetsvecka på långt mer än 40 timmar.156 

Detta bekräftas i någon mån av svaren i doktorandenkäten. Vanligast är det 

att doktoranderna uppger i doktorandenkäten att de arbetar mellan 40 och 49 

timmar totalt sett en genomsnittlig vecka och en hel del arbetar även mer än 

så (tabell 51). Det går att se en tendens till att doktorander vid Juridiska fak-

ulteten och Naturvetenskapliga fakulteten arbetar flest timmar per vecka. 

Manliga doktorander arbetar, procentuellt sett, fler timmar men eftersom det 

är kvinnor som fortfarande utför den övervägande delen av hushållsarbetet 

så har sannolikt ändå de kvinnliga doktoranderna vanligen minst fritid.  

De flesta doktorander uppger att de i genomsnitt arbetade totalt, både med 

sin utbildning på forskarnivå och andra åtaganden såsom institutionstjänst-

göring, drygt 40 timmar en genomsnittlig vecka (tabell 51). Drygt en femte-

del av doktoranderna, framförallt män, anger i doktorandenkäten att de i 

genomsnitt arbetar mer än 40 timmar en genomsnittlig vecka. Som framgår 

av tabell 51 är skillnaden mellan fakulteterna inte påfallande men doktorand-

er vid Juridiska fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten förefaller i 

genomsnitt arbeta något fler timmar per vecka. Hur som helst är inte fakult-

etsskillnaderna särskilt stora avseende längden på den genomsnittliga arbets-

                                                      
156 Doktorandpulsen, s. 13–15. 
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veckan. Det kan dock noteras att manliga doktorander uppger att de arbetar 

något fler timmar per vecka i snitt än kvinnliga doktorander uppger att de 

gör. Det är framförallt vanligare att kvinnliga doktorander arbetar mindre än 

30 timmar per vecka, vilket hänger samman med att en större andel kvinnor 

doktorerar på deltid. En närmare analys visar att det i synnerhet är doktoran-

der med en gymnasieexamen från Sverige som tillhör de som arbetar mindre 

än 39 timmar i veckan. Bland de doktorander som arbetar över 60 timmar i 

veckan har däremot hälften tagit sin gymnasieexamen i ett annat land än 

Sverige.157 

Det är viktigt att beakta att de allra flera av de doktorander som uppger att 

de en genomsnittlig vecka arbetade mindre än 30 timmar, och även en stor 

del av dem som uppger att de arbetar mellan 30 och 40 timmar, inte är aktiva 

som doktorander på heltid. Istället arbetar de till exempel halvtid för att ta 

hand om små barn hemma, har ett annat arbete eller är sjukskrivna på halv-

tid. Doktorandernas ålder har i liten inverkan på hur mycket de arbetar en 

genomsnittlig vecka. Likväl går det att se en tendens till att doktorander un-

der 30 år arbetar något mer. Det är emellertid främst doktorander mellan 31 

och 50 år som anser att de arbetar så mycket att det negativt går ut över hälsa 

och välbefinnande. Doktorander i detta åldersintervall är även de som i störst 

utsträckning anser att de inte själva kan bestämma över sin arbetstakt eller 

hur de förlägger sin arbetstid. 

Ett intressant resultat är att det samtidigt inte går att se någon skillnad 

mellan doktorander med hemmavarande barn under 18 år och andra doktor-

ander gällande hur många som anser att de arbetar så mycket att det går ut 

negativt över deras hälsa eller välbefinnande. Föga förvånande är det dock 

främst ensamstående doktorander som arbetar mer än 50 timmar en genom-

snittlig arbetsvecka. Bland de doktorander som har barn – både män och 

kvinnor – är det ovanligt att arbeta över 50 timmar per vecka. Till skillnad 

från andra doktorander uppger i själva verket doktorander med barn att de i 

genomsnitt arbetar något under 40 timmar en genomsnittlig vecka. 

Vad som är särskilt viktigt att här framhålla är att något samband mellan 

långtidssjukskrivningar och längden på den genomsnittliga arbetsveckan inte 

går att se. Inte heller har längden på den genomsnittliga arbetsveckan någon 

inverkan på hur nöjd doktoranden är med sin utbildning på forskarnivå. Där-

                                                      
157 En analys företogs också av huruvida föräldrarnas utbildningsnivå hade någon inverkan på 

hur mycket en doktorand arbetar en genomsnittlig vecka totalt. Någon sådan skillnad fram-

trädde inte även om det gick att skönja en svag tendens till att något färre doktorander med 

föräldrar utan högskoleutbildning arbetade mer än 50 timmar en genomsnittlig vecka. Det går 

heller inte att se någon skillnad i andelen doktorander som anser att de arbetar så mycket att 

det negativt går ut över deras hälsa och välbefinnande mellan sådana med föräldrar med hög-

skoleutbildning och sådana med föräldrar utan det. 
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emot är de doktorander som arbetar många timmar per vecka över lag något 

mer negativa till kvaliteten på och relevansen av kursdelen inom deras ut-

bildning på forskarnivå. Bland de doktorander som arbetar mer än 60 timmar 

i veckan går det att se en tendens till att en högre andel tycker att kraven som 

ställs på dem är alltför höga. Någon skillnad avseende om kraven upplevs 

som tydliga framträder emellertid inte. Ett något förvånande resultat från 

doktorandenkäten är den väldigt lika fördelning i längden på den uppgivna 

genomsnittliga arbetsveckan mellan doktorander som befinner sig i olika 

faser i sitt avhandlingsarbete. Doktorander som befinner sig i slutfasen 

kunde förmodas arbeta fler timmar men något sådant mönster framträder inte 

alls tydligt. Inte heller går det att se någon skillnad utifrån den förväntade 

tidsåtgången innan doktoranderna börjat sin utbildning på forskarnivå. 

Vidare analyser av svaren visar att några skillnader inte framträder i läng-

den på arbetsveckan utifrån huruvida doktoranden huvudsakligen själv valt 

sitt avhandlingsämne eller om det skett genom förslag från institution eller 

handledare. Ingen klar skillnad föreligger mellan doktorander som skriver en 

monografiavhandling och sådana som skriver en sammanläggningsavhand-

ling. Avhandlingsspråket har heller ingen betydelse. Längden på arbetsveck-

an visar heller inget samband med om doktoranden vistas under kortare eller 

längre tid som gästforskare vid ett annat svenskt eller utländskt lärosäte. Vad 

som dock framkommer är att de doktorander som arbetar många timmar per 

vecka i något högre grad än andra doktorander känner sig accepterade som 

forskare. Denna skillnad är dock liten och gäller inte alls de (relativt få) dok-

torander som arbetar mer än 60 timmar i veckan. 

Det framträder även av svaren i doktorandenkäten att doktorander som 

arbetar mer än 40 timmar i veckan undervisar i högre utsträckning än andra 

doktorander. Dessutom tenderar de doktorander som arbetar mer än 50 tim-

mar i veckan lägga avsevärt mer än 20 procent (normal maximal nominell 

institutionstjänstgöring) på annat än sitt eget avhandlingsarbete. Detta gäller 

dock även i viss mån de doktorander som arbetar färre timmar en genom-

snittlig vecka. Som frågorna är formulerade i doktorandenkäten går det inte 

att utläsa i vilket grad olika bisysslor bidrar till de långa arbetsveckorna. Vad 

som dock går att se är att det tycks finnas ett samband mellan långa arbets-

veckor och undervisning och annan institutionstjänstgöring. 
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Tabell 51: Hur många timmar doktoranderna uppgav att de i genomsnitt arbetade 
totalt per vecka under vårterminen 2012 uppdelat efter kön respektive fakultetstill-
hörighet. 

Antal timmar Totalt Män Kvinnor 

≤9 6 % (44) 5 % (14) 8 % (30) 

10–19 2 % (14) 2 % (6) 2 % (8) 

20–29 3 % (18) 2 % (7) 3 % (11) 

30–39 17 % (120) 14 % (44) 20 % (76) 

40–49 46 % (324) 46 % (141) 46 % (179) 

50–59 19 % (132) 23 % (71) 15 % (59) 

≥60 7 % (47) 8 % (23) 6 % (23) 

 
Antal timmar HumFak JurFak NatFak SamFak 

≤9 6 % (10) 10 % (2) 7 % (21) 5 % (11) 

10–19 3 % (5) 5 % (1) 1 % (4) 2 % (4) 

20–29 4 % (7) – 2 % (5) 3 % (6) 

30–39 19 % (31) 5 % (1) 13 % (38) 22 % (46) 

40–49 48 % (79) 40 % (8) 50 % (148) 42 % (88) 

50–59 13 % (21) 25 % (5)  21 % (62) 21 % (44) 

≥60 7 % (12) 15 % (3) 7 % (20) 6 % (12) 

 

Arbetstid för det egna avhandlingsarbetet 

Som redan har berörts ovan går det att se från svaren i doktorandenkäten att 

institutionstjänstgöringen ofta de facto tar mer än nominella 20 procent av 

arbetstiden i anspråk (tabell 52). Det kan också noteras att det är relativt få 

som arbetar mer än 40 timmar per vecka med sitt eget doktorerande. Uppen-

barligen är det framförallt annat arbete, i första hand en i realiteten tämligen 

omfattande institutionstjänstgöring, som är den främsta orsaken till långa 

arbetsveckor för doktorander vid Stockholms universitet. Intressant nog sy-

nes inte den uppgivna längden på arbetsveckan ha någon inverkan på andel-

en doktorander som tror att de ska bli klara inom finansierad nettostudietid. 

En närmare analys av svaren visade att det inte framträder något samband 

mellan hur många timmar doktoranderna arbetade total sett en genomsnittlig 

arbetsvecka och hur pass nöjda det var med omfattningen eller kvaliteten av 

den handledning de får. Inte heller går det att se något samband mellan läng-

den på arbetsveckan och uppfattningen om institutionsmiljön, graden av 

medinflytande på institutionen eller doktorandrådsaktivitet. Med andelen 

doktorander som arbetar många timmar per vecka ökar andelen doktorander 

som hoppas på en fortsatt akademisk karriär antingen vid Stockholms uni-

versitet eller vid ett annat lärosäte. Längden på arbetsveckan har dock inget 

samband med vilket stöd doktoranden upplever från institutionen för en fort-
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satt forskarkarriär. Graden av oro för arbetslöshet efter doktorsexamen har 

heller inte samband med längden på arbetsveckan. 

Det är viktigt att framhålla att professorer vanligtvis arbetar fler timmar 

per vecka än doktorander, samtidigt som de upplever avsevärt mindre stress-

relaterad ohälsa.158 Medan professorer generellt är de som arbetar mest inom 

universitetsvärlden är de i själva verket också de som mår bäst och är minst 

sjuka. Doktorander och teknisk-administrativ personal tillhör de kategorier 

av medarbetare vid universiteten som uppger förhållandevis minst antal arb-

etade timmar per vecka, samtidigt som det är just dessa två grupper som 

uppvisar högst sjukskrivningstal på grund av stressrelaterad ohälsa. Detta 

förhållande förstärker bilden av att det inte är antalet arbetade timmar i 

veckan, och inte heller förekomsten av arbetstoppar, som är avgörande för 

ohälsan eller den egna tillfredställelsen. Osäkerhet inför framtiden, en förhål-

landevis svag position vid institutionen och ett inte alltid oproblematiskt 

beroende av handledare och andra seniora forskare verkar istället utgöra 

viktiga stressfaktorer. 

                                                      
158 Vid Lunds universitet är den genomsnittliga uppgivna längden på en genomsnittlig arbets-

vecka för doktorander 45 timmar, medan mer än sju av tio handledare uppger att de arbetar i 

snitt mer än 50 timmar i veckan. Handledare uppger också i högre grad än doktorander att de 

upplever en hög arbetsbelastning även om de flesta trivs väl med sitt arbete och sin situation i 

stort, se Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 35. För en ny analys av tidsan-

vändning och uppskattad genomsnittlig arbetsvecka för olika grupper verksamma vid svenska 

universitet och högskolor, se Marie Kahlroth, Per Gillström, Ingrid Pettersson & Keili Salu-

veer, Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på 

årsverkesdata, Effektivitetsanalys 2014:1 (Stockholm; Universitetskanslersämbetet, 2014). 
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Tabell 52: Hur många timmar doktoranderna uppgav att de i genomsnitt arbetade 
med sina egna forskarstudier per vecka under vårterminen 2012 uppdelat efter kön 
respektive fakultetstillhörighet. 

Antal timmar Totalt Män Kvinnor 

≤9 6 % (44) 5 % (15) 8 % (29) 

10–19 10 % (67) 9 % (28) 10 % (39)  

20–29 21 % (144) 19 % (58) 21 % (83) 

30–39 29 % (201) 27 % (83) 30 % (118) 

40–49 22 % (153) 25 % (77) 19 % (74) 

50–59 9 % (60) 10 % (29) 8 % (30) 

≥60 5 % (33) 5 % (16) 4 % (16) 

 
Antal timmar HumFak JurFak NatFak SamFak 

≤9 6 % (10) 4 % (1) 7 % (21) 6 % (12) 

10–19 12 % (20) 26 % (6) 5 % (16) 12 % (25) 

20–29 24 % (41) 29 % (7) 14 % (43) 25 % (53) 

30–39 32 % (54) 4 % (1) 27 % (81) 30 % (63) 

40–49 16 % (27) 22 % (5) 28 % (82) 18 % (39) 

50–59 4 % (7) 13 % (3) 13 % (38) 6 % (12) 

≥60 5 % (8) – 6 % (17) 4 % (8) 

 

Upplevelser av arbetsbelastningen 

Andelen kvinnliga doktorander som anser att de arbetar så mycket att det går 

negativt ut över deras hälsa eller välbefinnande är avsevärt större än andelen 

manliga doktorander som anser detsamma (tabell 53). Detta resultat är in-

tressant i ljuset av att vi just har sett att kvinnliga doktorander i snitt arbetar 

färre timmar per vecka både totalt och med sina egna forskarstudier. Uppen-

barligen har uppfattningen huruvida man arbetar för mycket ett litet samband 

med det angivna antalet faktiskt arbetade timmar en genomsnittlig vecka. 

Det kan konstateras att andelen doktorander som anser att de arbetar så 

mycket att det går ut negativt över deras hälsa eller deras välbefinnande är 

något lägre vid Naturvetenskapliga fakulteten än vid de andra fakulteterna 

men en närmare analys av detta visar att fakultetsskillnaden försvinner om 

hänsyn tas till kön. 

Bland de doktorander som arbetar upp till 50 timmar i veckan går det inte 

att se någon skillnad i svaren över hur många timmar doktoranderna uppger 

att de arbetar en genomsnittlig vecka beträffande huruvida de anser att de 

arbetar så mycket att det går ut över deras hälsa eller välbefinnande. Doktor-

ander som arbetar mellan 50 och 59 timmar i veckan uppger dock i högre 

grad att det gör det ”ganska mycket”. Det är dock endast de doktorander som 

arbetar mer än 60 timmar i veckan som i större utsträckning upplever att 
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arbetet i ”mycket” hög grad går ut över deras hälsa eller välbefinnande jäm-

fört med andra doktorander. 

Som en jämförelse anser 70 procent av doktoranderna vid Uppsala uni-

versitet att arbetsbördan som doktorand är lagom hög medan merparten av 

de resterande anser att den är alltför hög. Hälften av doktoranderna angav att 

de upplevde ”negativ stress” relaterad till deras utbildning på forskarnivå. 

Kvinnliga doktorander vid Uppsala universitet upplever i högre grad negativ 

stress än manliga doktorander även om denna könsskillnad är bara nätt och 

jämt statistiskt signifikant.159 Vid Uppsala universitet bedömer doktorander 

vid Humanistiska fakulteten över lag sin arbetsbörda som något högre än 

doktorander vid de andra fakulteterna.160 

Doktorandenkäten vid Lunds universitet visar på ett likartat mönster av-

seende längden på doktorandernas arbetsveckor och även vid Lunds univer-

sitet är fakultetsskillnaderna i detta avseende små. Där uppger doktoranderna 

att de arbetar i genomsnitt 45 timmar i veckan men var tionde doktorand 

arbetar mer än 60 timmar en genomsnittlig vecka. I doktorandenkäten vid 

Lunds universitet ställdes en fråga, som saknades i doktorandenkäten för 

Stockholms universitets del, nämligen hur pass hög doktoranderna upplevde 

sin arbetsbelastning. Hela 46 procent av doktoranderna beskrev sin arbetsbe-

lastning som ”hög” och 17 procent som ”mycket hög”. Det är i synnerhet 

kvinnliga doktorander vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet 

som upplever sin arbetsbelastning som hög. Medan en stor del av doktorand-

erna vid Lunds universitet således upplever en hög arbetsbelastning är det 

samtidigt mindre än var femte doktorand som uppger att de upplever sin 

arbetssituation som mycket stressande.161 

 

                                                      
159 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 61. 
160 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 47. 
161 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 73. Viktigt framhålla är att en lägre 

andel av doktoranderna vid Lunds universitet nu upplever sin arbetssituation som stressande 

än vad var fallet år 2007. 
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Tabell 53: Andelen doktorander som anser att de arbetar så mycket att det går ut 
över deras hälsa eller deras välbefinnande uppdelat efter kön respektive fakultetstill-
hörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 11 % (75) 6 % (18) 14 % (55) 

Hög grad 24 % (169) 25 % (75) 24 % (94) 

Liten grad 42 % (296) 42 % (127) 42 % (167) 

Inte alls 24 % (168) 28 % (86) 20 % (79) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 11 % (19) 8 % (2) 10 % (30) 11 % (24) 

Hög grad 27 % (46) 25 % (6) 19 % (56) 28 % (60) 

Liten grad 43 % (72) 38 % (9) 46 % (137) 36 % (78) 

Inte alls 19 % (31) 29 % (7) 25 % (76) 25 % (53) 

 

Några stressindikatorer 

Från att undersöka i vilken grad doktoranderna lever en stressad tillvaro 

innehöll doktorandenkäten frågor om huruvida doktorander har tid att ta 

lunchrast en vanlig arbetsdag, huruvida de ofta är så trötta efter en arbetsdag 

att det går ut över deras privatliv och huruvida de ibland har svårt att sova på 

grund av tankar på avhandlingsarbetet (tabell 54). Intressant nog framkom 

det att doktorander som arbetar mellan 50 och 60 timmar i veckan upplever 

även i lika hög grad som doktorander som arbetar mindre att de har tid för 

social samvaro med kollegor på institutionen en vanlig arbetsdag och att de 

har tid att ta lunchrast en vanlig arbetsdag. Däremot upplever doktorander 

som arbetar mer än 60 timmar i veckan i något, men bara marginellt, högre 

grad än andra doktorander att de ofta är så trötta efter en arbetsdag att det går 

ut över deras privatliv och att de ibland har svårt att sova på grund av tankar 

på avhandlingsarbetet. Doktorander med barn uppgav inte heller i högre 

utsträckning än andra doktorander att de inte har tid att ta lunchrast en vanlig 

arbetsdag, att de ofta är så trött efter en arbetsdag att det går ut över deras 

privatliv eller att de ibland har svårt att sova på grund av tankar på avhand-

lingsarbetet. 

En lika hög andel av de doktorander som arbetar många timmar per vecka 

som dem som arbetar färre timmar per vecka skulle välja att påbörja utbild-

ningen på forskarnivå igen om de skulle göra om valet. Däremot är de som 

arbetar många timmar per vecka något mindre benägna att uppge att de åter-

igen skulle välja Stockholms universitet. Det kan noteras att de doktorander 

som arbetar mer än 60 timmar per vecka i högre utsträckning än andra dokt-

orander ger sin utbildning på forskarnivå både det sammanfattande omdömet 

”mycket bra” och ”dåligt”. Andelen som svarar ”mycket dåligt” – vilket ju är 
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mycket få – har däremot inget som helst samband med längden på arbets-

veckan. 

I TCO-rapporten Hur mår doktoranden? (2012) angav bara 60 procent att 

de hade tid med social samvaro på universitetet, alltså avsevärt lägre än för 

Stockholms universitets del. Intressant nog framträdde det att de doktorander 

som hade anställning som doktorand i störst utsträckning hade tid med det 

och de som hade ”annan finansiering” minst tid.162 Vissa av frågorna avse-

ende arbetsbörda och stress är dock något problematiskt formulerade i Hur 

mår doktoranden?. Det ter sig till exempel inte helt lämpat att i Hur mår 

doktoranden? slå samman att inte hinna med lunch och att fortsätta och ar-

beta på kvällen (det vill säga efter middagen). Det förstnämnda kan ju vara 

ett uttryck för stark stress och svår tidspress medan det sistnämnda kan vara 

ett utslag för stort intresse för avhandlingsarbetet och hög kreativitet. Ingen 

koppling görs heller – och det måste betraktas som en stor brist – mellan 

total arbetstid och stress/välbefinnande. 

Om vi relaterar resultaten från doktorandenkäten för Stockholms universi-

tets del till den doktorandundersökning som gjordes vid Uppsala universitet 

framkommer det att doktoranderna vid Uppsala universitet tenderar att vara 

mer nöjda med den psykosociala arbetsmiljön inom doktorandgruppen än 

med den psykosociala arbetsmiljön vid institutionen som helhet. Samtidigt är 

det viktigt att framhålla att en fjärdedel av doktoranderna vid Uppsala uni-

versitet uppgav att de upplevde brister i den psykosociala arbetsmiljön som 

hade en negativ inverkan på deras avhandlingsarbete. Vid Uppsala universi-

tet uppgav var fjärde doktorand brister i den psykosociala arbetsmiljön som i 

stor eller mycket stor utsträckning inneburit hinder för dem i deras avhand-

lingsarbete. Andelen doktorander som upplevt detta varierade mellan olika 

institutioner från någon enstaka till över hälften.163 Om vi ser till den doktor-

andundersökning som gjorts vid Lunds universitet är det särskilt kvinnliga 

doktorander vid Samhällsvetenskapliga fakulteten där som upplever en prob-

lematisk arbetssituation. Så mycket som var fjärde kvinnlig doktorand vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet har varit i kontakt 

med läkare på grund av stress och var femte sjukskriven på grund av stress-

relaterad problematik.164 

                                                      
162 Hur mår doktoranden? (2012): 20. 
163 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 50. 
164 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 76. 
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Tabell 54: Andel doktorander som upplever olika ”stressindikatorer”. 

Stressindikator Totalt Män Kvinnor 

Tid för social samvaro med kollegor på in-
stitutionen en vanlig arbetsdag 

77 % (544) 84 % (260) 70 % (278) 

Tid att ta lunchraster en vanlig arbetsdag 87 % (619) 90 % (280) 84 % (332) 

Ofta är så trött efter en arbetsdag att det går ut 
över privatlivet 

47 % (335) 41 % (127) 52 % (204) 

Ibland svårt att sova på grund av att tankar på 
avhandlingsarbetet 

58 % (410) 48 % (150) 64 % (254) 

 
Stressindikator HumFak JurFak NatFak SamFak 

Tid för social samvaro med kolle-
gor på institutionen en vanlig 
arbetsdag 

77 % (130) 79 % (19) 80 % (240) 71 % (153) 

Tid att ta lunchraster en vanlig 
arbetsdag 

87 % (146) 83 % (20) 89 % (268) 86 % (184) 

Ofta är så trött efter en arbetsdag 
att det går ut över privatlivet 

47 % (79) 29 % (7) 46 % (138) 51 % (110) 

Ibland svårt att sova på grund av 
att tankar på avhandlingsarbetet 

60 % (101) 54 % (13) 52 % (156) 66 % (139) 

 

Möjligheten att bestämma själv över arbetstakt och arbetstid 

Doktorandenkäten visar ganska marginella könsskillnader beträffande i vilk-

en utsträckning doktoranderna anser att de själva kan bestämma sin arbets-

takt. Skillnaden mellan fakulteterna är något mer påfallande (tabell 55). Det 

är i synnerhet doktoranderna vid Humanistiska fakulteten som anser att de 

själva kan bestämma arbetstakten. Det framträder som ett något förvånande 

– och bekymmersamt – resultat att många doktorander anser att de inte 

själva kan bestämma hur de förlägger sin arbetstid. Särskilt förvånande ter 

det sig att majoriteten inte, vilket vi hade föreställt oss, säger sig i ”mycket 

hög grad” kunna bestämma hur de förlägger sin arbetstid. Någon könsskill-

nad framträder emellertid inte på denna punkt. En tänkbar orsak är dels de 

plikter som schemalagd institutionstjänstgöring (undervisning) utgör och 

dels schemalagda doktorandkurser och seminarier. Svaren i doktorandenkä-

ten visar att längden på arbetsveckan inte påverkar i vilken grad doktoran-

derna anser att de kan själva bestämma över sin arbetstakt. Inte heller finns 

det något samband mellan i vilken grad doktoranden själv kan bestämma 

förläggningen av sin arbetstid och längden på arbetsveckan. 
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Tabell 55: I vilken utsträckning doktoranderna anser att de själva kan bestämma sin 
arbetstakt uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 24 % (169) 24 % (74) 23 % (92) 

Hög grad 54 % (378) 56 % (169) 52 % (204) 

Liten grad 20 % (142) 18 % (55) 22 % (87) 

Inte alls 2 % (16) 2 % (6) 3 % (10) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 24 % (39) 26 % (6) 21 % (62) 29 % (62) 

Hög grad 60 % (100) 44 % (10) 55 % (166) 47 % (101) 

Liten grad 14 % (23) 30 % (7) 21 % (64) 22 % (47) 

Inte alls 2 % (4) – 3 % (8) 2 % (4) 

 

Särskilt förvånande – och oroväckande – ter det sig att en av tio doktorander 

menar sig ha liten möjlighet att bestämma hur de förlägger sin arbetstid. 

Någon skillnad härvidlag går varken att se mellan könen eller utifrån fakul-

tetstillhörighet. Således verkar inte heller en begränsad möjlighet att be-

stämma hur arbetet förläggs vara sammankopplat med laborativ forskning i 

grupp. Det går vidare inte att se någon skillnad mellan doktorander med barn 

och utan barn i svaren och därför är knappast heller föräldraskapet en avgör-

ande variabel. Bland möjliga anledningar till liten möjlighet att bestämma 

förläggningen av sin arbetstid som doktorand kan vara krav från handled-

arna, stor uppbundenhet på grund av undervisningsförpliktelser, beroende av 

öppettider hos till exempel ett visst arkiv och ett tätt seminarieschema. 

Tabell 56: I vilken utsträckning doktoranderna anser att de själva kan bestämma hur 
de förlägger sin arbetstid uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 40 % (283) 41 % (126) 39 % (153) 

Hög grad 51 % (359) 50 % (154) 52 % (202) 

Liten grad 9 % (61) 8 % (23) 9 % (37) 

Inte alls 1 % (5) 1 % (3) 1 % (2) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 45 % (74) 38 % (9) 35 % (105) 44 % (95) 

Hög grad 49 % (81) 50 % (12) 55 % (166) 45 % (98) 

Liten grad 7 % (11) 13 % (3) 9 % (26) 10 % (21) 

Inte alls – – 1 % (3) 1 % (2) 

 

Förväntningar om tidsåtgången för att doktorera 

Som framgår av tabell 57 uppfattar något fler doktorander att deras utbild-

ning på forskarnivå tar mer tid i anspråk än de hade förväntat sig än dem 
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som uppfattar att den tar mindre tid än vad de hade förväntat sig. I synnerhet 

kvinnliga doktorander anser att utbildningen på forskarnivå är mer tidskrä-

vande än de hade förväntat sig att den skulle vara. Doktorander som kommit 

en lång väg på sin utbildning på forskarnivå uppger i något högre grad än 

nyantagna doktorander att tidsåtgången för att doktorera är större än de hade 

förutsett. Detta indikerar att många nyantagna doktorander kanske har under-

skattat den tidsåtgång som utbildning på forskarnivå fordrar av de flesta. 

Tabell 57: Doktorandernas uppfattning av tidsåtgången för sina forskarstudier upp-
delat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Det tar mindre tid än jag förväntade mig 3 % (22) 5 % (16) 2 % (6) 

Det tar den tid jag förväntade mig 40 % (284) 47 % (143) 35 % (136) 

Det tar mer tid än vad jag förväntade mig 52 % (367) 44 % (133) 59 % (232) 

Vet ej 5 % (34) 5 % (14) 5 % (19) 

  
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Det tar mindre tid än jag förvän-
tade mig 

1 % (1) – 5 % (14) 3 % (7) 

Det tar den tid jag förväntade mig 38 % (63) 38 % (9) 42 % (125) 41 % (87) 

Det tar mer tid än vad jag förvän-
tade mig 

57 % (96) 63 % (15) 49 % (145) 51 % (109) 

Vet ej 5 % (8) – 5 % (14) 6 % (12) 

 

Utsikten att hinna bli klar inom finansierad studietid 

Det är ett välkänt och i många fall stort problem, framförallt försörjnings-

mässigt för den enskilde doktoranden, att många doktorander inte lyckas 

slutföra sin utbildning på forskarnivå inom ramen för finansierad nettostu-

dietid. Nästan en tredjedel av doktoranderna uppger i doktorandenkäten att 

sannolikheten att de blir färdiga med sitt avhandlingsarbete i tid är ”ganska 

låg” eller ”mycket låg” (tabell 58). Doktorander vid Naturvetenskapliga fak-

ulteten tror i större utsträckning än doktoranderna vid de andra fakulteterna 

att de ska bli klara inom finansierad studietid, vilket stämmer väl överens 

med det faktum att störst andel doktorander vid Naturvetenskapliga fakult-

eten slutför sin utbildning på forskarnivå i tid.165 Andelen doktorander som 

tror att de inte kommer att hinna bli klara med sin avhandling inom finansi-

erad studietid ökar med stigande ålder. Detta är till stor del ett utslag för att 

antalen doktorander vid Naturvetenskapliga fakulteten – där det ju är vanlig-

are att bli klar i tid – minskar med ökad ålder.  

                                                      
165 Se årsredovisning för Stockholms universitet 2013, dnr. SU FV-1.1.8-2704-13, s. 57. 
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Andelen doktorander som bedömer sannolikheten som låg för att de ska 

bli klara med sin avhandling inom finansierad nettostudietid ökar ju större 

del av sin utbildning på forskarnivå som doktoranderna avklarat. Beträffande 

doktorandernas uppfattning om sannolikheten att de blir färdiga med sitt 

avhandlingsarbete inom finansierad studietid är kvinnliga doktorander något 

mer pessimistiska än manliga doktorander. Skillnaden är dock inte stor. Det 

är viktigt att uppmärksamma att doktorander med barn uppger bara i margin-

ellt mindre utsträckning än doktorander utan barn att sannolikheten är låg 

eller mycket låg för att de ska hinna bli klara med sitt avhandlingsarbete 

inom finansierad studietid. 

Kvalitetsrådet konstaterade i Spegel eller eko? (2005) en stor variation i 

hur hög andel av doktoranderna som hann disputera inom finansierad studie-

tid vid de olika institutionerna. Det mönster som framträdde var att antingen 

blir merparten av doktorander vid en institution färdiga i tid eller så hinner 

nästan inga att bli det.166 Om vi ser till den nya doktorandundersökningen vid 

Lunds universitet skiljer sig det inte bara i hur stor andel av doktoranderna 

som hinner bli klara inom finansierad studietid vid de olika fakulteterna, 

utan skillnader mellan bruttostudietid och nettostudietid är också avsevärda. 

Skillnaden mellan bruttostudietid och nettostudietid är särskilt stor vid Hum-

anistiska fakulteten och vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vid bägge 

dessa fakulteter är bruttostudietiden runt 9 år i snitt och nettostudietiden runt 

5 år.167 

En viktig anledning till att doktorander inte blir klara inom finansierad 

nettostudietid är – sannolikt – att forskningsuppgiften de har tagit på sig 

inom ramen för sitt avhandlingsprojekt är alltför omfattande. De informella 

kraven kan möjligen också vara alltför högt ställda för att avhandlingsproj-

ektet realistiskt ska kunna fullgöras på den tiden. Det har tidigare konstate-

rats att informellt högt ställda krav på doktorsavhandlingar är särskilt vanligt 

vid Humanistiska fakulteten och Juridiska fakulteten, och i mindre utsträck-

ning även vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, medan det är ovanligare vid 

Naturvetenskapliga fakulteten. En bidragande orsak till detta – förutom 

skilda ämnestraditioner – torde vara verkliga eller upplevda bristande post-

doktorala meriteringsmöjligheter inom vissa ämnesområden. 

Inom Naturvetenskapliga fakulteten ses för det mesta doktorsavhandling-

en, som där oftast är en sammanläggningsavhandling, mer som en slags 

avancerad examensuppgift. De färdigheter som utbildningen på forskarnivå 

ger sätts mer i fokus än den vetenskapliga produktionen i form av avhand-

                                                      
166 Spegel eller eko?, s. 16. 
167 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 34. Uppgifterna bygger på register-

utdrag ur LADOK vid Lunds universitet. 
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lingen.168 Vid Humanistiska fakulteten och Juridiska fakulteten, liksom vid 

delar av Samhällsvetenskapliga fakulteten, är traditionen att avhandlingen 

ska utgöra ett stort och viktigt forskningsarbete betydligt starkare. Följaktlig-

en förväntas både en mer kvantitativt omfattande forskning och kvalitativt 

större vetenskaplig mognad hos doktoranderna innan de disputerar. Det är 

också känt att publiceringsformerna har betydelse. Artiklarna som ingår i en 

sammanläggningsavhandling kan inte omarbetas sedan de väl har blivit pub-

licerade. Däremot kan kapitlen i en monografiavhandling omarbetas i princip 

hur många gånger som helst ända fram till avhandlingen går i tryck. Vidare 

sätter tidskrifterna – som artiklarna i en sammanläggningsavhandling public-

eras i – för det mesta begränsningar för hur långa de får vara. Detta bidrar 

sannolikt till att en större andel av doktoranderna blir klara inom ramen för 

finansierad studietid i ämnesområden där sammanläggningsavhandlingar är 

dominerande i jämförelse med sådana ämnesområden där monografiavhand-

lingar är dominerande. 

Tabell 58: Doktorandernas uppfattning om sannolikheten att de blir färdiga med sitt 
avhandlingsarbete i tid uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög 24 % (166) 26 % (78) 21 % (84) 

Hög 47 % (329) 47 % (144) 46 % (183) 

Ganska låg 18 % (124) 16 % (50) 19 % (73) 

Mycket låg 12 % (87) 11 % (32) 14 % (54) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög 19 % (32) 21 % (5) 26 % (78) 24 % (51) 

Hög 45 % (75) 33 % (8) 52 % (157) 41 % (88) 

Ganska låg 21 % (35) 21 % (5) 15 % (46) 18 % (38) 

Mycket låg 15 % (24) 25 % (6) 7 % (20) 17 % (37) 

 

Tjänstledigheter 

Drygt 20 procent av både de manliga och kvinnliga doktoranderna uppger i 

doktorandenkäten att de av någon anledning önskat ta tjänstledigt i längre tid 

än en månad (tabell 59). Det är dock mer ovanligt att doktorander vid Natur-

vetenskapliga fakulteten vill ta längre tjänstledigheter. De flesta doktorander 

upplevde inga problem med att få tjänstledigheten beviljad – eller vill i för-

vånansvärt många fall inte uppge om de hade svårigheter med det – men 

speciellt en del kvinnliga doktorander stötte på problem. Det verkar framför-

allt vara vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som svårigheten är störst för 

doktorander att få längre tjänstledigheter beviljade. Detta stämmer väl över-

                                                      
168 För en uppdaterad diskussion angående detta, se t.ex. Peixoto 2014. 
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ens med att doktorandombudet i princip endast får ärenden från doktorander 

med problem att få längre tjänstledigheter beviljade just från Samhällsveten-

skapliga fakulteten. 

Tabell 59: Andelen doktorander som önskat att ta tjänstledigt i längre tid än en 
månad av någon anledning uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja 21 % (151) 21 % (63) 22 % (85) 

Nej 76 % (535) 77 % (234) 75 % (296) 

Vill ej uppge 3 % (23) 3 % (9) 4 % (14) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 32 % (54) 25 % (6) 15 % (44) 21 % (46) 

Nej 66 % (110) 71 % (17) 81 % (244)  76 % (163) 

Vill ej uppge 2 % (4) 4 % (1) 4 % (12) 3 % (6) 

 

Tjänstledighet medför för det mesta en förlängd bruttostudietid men kan ge 

en doktorand möjligheterna att till exempel få arbeta inom andra forsknings-

projekt eller inneha olika expertuppdrag eller projektanställningar som avse-

värt kan förbättra karriärmöjligheterna efter doktorsexamen. I ljuset av den 

stora oron för arbetslöshet och brister i karriärvägledningen, som vi åter-

kommer till senare, borde tjänstledighet (särskilt på deltid) för andra kvalifi-

cerade uppdrag vara något som snarast uppmuntras mer. Det tycks emellanåt 

finnas en oro hos prefekter och handledare att doktorander ska avbryta sin 

utbildning på forskarnivå om de tar andra uppdrag. En sådan oro är dock 

knappast, i de allra flesta fall, befogad i ljuset av att det är ett genuint ämnes- 

och forskningsintresse som driver nästan alla doktorander (se tabell 15). 

Under förutsättning att det inte till exempel finns psykosociala arbetsmiljö-

problem eller stora handledningsproblem är det knappast många doktorander 

som inte har som avsikt att fullgöra sin utbildning på forskarnivå. 
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Tabell 60: Andelen doktorander, av dem som önskat att ta tjänstledigt i längre tid än 
en månad, som haft problem att få sin ansökan om tjänstledighet beviljad uppdelat 
efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja, blivit nekad 2 % (7) 1 % (1)  4 % (6)  

Ja, men det gick till slut 5 % (15) 2 % (3) 7 % (11) 

Nej 59 % (191) 64 % (99) 56 % (90) 

Vill ej uppge 34 % (109) 34 % (53) 33 % (53) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja, blivit nekad 3 % (2)  – 1 % (1) 4 % (4) 

Ja, men det gick till slut 4 % (3) – 3 % (4) 8 % (8) 

Nej 73 % (59) 60 % (6) 54 % (70) 54 % (54) 

Vill ej uppge 21 % (17) 40 % (4) 42 % (54) 34 % (34) 

 

Fysiska arbetsvillkor 

Det varierar med fakultetstillhörighet hur vanligt det är att doktoranderna 

fysiskt bedriver merparten av sitt forskningsarbete vid Stockholms universi-

tet, hemma eller på annan plats (till exempel ett bibliotek) (tabell 61). Dokt-

orander vid Naturvetenskapliga fakulteten – där det också är vanligare att 

specialutrustning fordras i forskningsarbetet – bedriver i de allra flesta fall 

merparten av sin utbildning på forskarnivå på ett kontor och/eller laborator-

ium vid Stockholms universitet. Bland doktorander vid de andra fakulteterna 

arbetar däremot över en fjärdedel huvudsakligen hemifrån. En närmare ana-

lys visar att det är vanligare bland doktorander med hemmavarande barn 

under 18 år att huvudsakligen arbeta hemifrån. Vidare kan det noteras att 

andelen doktorander som i huvudsak arbetar hemifrån ökar med stigande 

ålder. Detta hör dock till stor del samman med att andelen doktorander i 

laborativa ämnen är fler bland de yngre doktoranderna.  

Att huvudsakligen arbeta hemifrån måste idag i första hand uppfattas som 

ett eget val och inte ses som en konsekvens av bristande tillgång till arbets-

plats och/eller faciliteter vid universitetet. Nästan samtliga doktorander vid 

alla fakulteter har tillgång till egen eller delad arbetsplats vid sin institution 

med stationär eller bärbar dator bekostad av institutionen. Som framgår av 

tabell 61 har i princip samtliga doktorander också passerkort/nyckel till in-

stitutionen och därmed tillträde även kvällar och helger, tillgång till kopie-

ring och utskrifter samt i de flesta fall också en arbetstelefon. Däremot upp-

ger, något förvånande, en knapp femtedel att de inte har tillgång till franke-

ring vid sin institution. Behovet av frankering är dock numera i de flesta fall 

förhållandevis litet. 
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Tabell 61: På vilken plats doktoranderna uppger att de bedriver merparten av sitt 
forskningsarbete uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

På kontor/laboratorium vid Stockholms universitet 75 % (524) 79 % (238)  72 % (281) 

På kontor/laboratorium vid annat lärosäte 4 % (26) 5 % (16) 3 % (10) 

Hemma 17 % (117) 11 % (32) 21 % (83) 

På annan plats 5 % (36) 6 % (17) 5 % (18) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

På kontor/laboratorium vid 
Stockholms universitet 

68 % (113) 63 % (15) 85 % (253) 66 % (142) 

På kontor/laboratorium vid 
annat lärosäte 

2 % (3) – 5 % (16) 3 % (7) 

Hemma 24 % (39) 38 % (9) 5 % (14) 25 % (54)  

På annan plats 7 % (11) – 5 % (14) 5 % (11) 

 

Det kan konstateras att doktorandenkäten bekräftar bilden av att de materi-

ella fysiska arbetsvillkoren för doktorander vid Stockholms universitet avse-

värt förbättrats de senaste tio åren. Situationen idag skiljer sig kraftigt från 

vad som framkom i Doktorandpulsen (2003). I Doktorandpulsen uppgav till 

exempel så mycket som en tiondel av doktoranderna att de inte via sin in-

stitution hade tillgång till den kopiering som de behövde för sitt avhandlings-

arbete. Vid Humanistiska fakulteten var den siffran så hög som en tredjedel. 

Många doktorander vid Humanistiska fakulteten hade då inte heller ens fått 

en universitetsepostadress.169 Förbättringen har i första hand skett vid Hum-

anistiska fakulteten och i andra hand vid Juridiska fakulteten och Samhälls-

vetenskapliga fakulteten, medan förhållandena redan tidigare, generellt sett, 

varit goda vid Naturvetenskapliga fakulteten. 

Den fysiska arbetsmiljön för doktorander vid Stockholms universitet 

måste generellt sägas vara god. Lokalbristen som många institutioner lider 

av får dock som konsekvens både att kontorsarbetsmiljön, laboratoriear-

betsmiljön och miljön i lektionssalar kan lämna övrigt att önska. Medan dok-

torander generellt sett fått en bättre fysisk arbetsmiljö vid Stockholms uni-

versitet är det viktigt att framhålla att en ytterligare förbättring inte bör ske 

till förfång för någon annan medarbetarkategori. Sådant kan ge upphov till 

oönskade slitningar mellan doktorander andra grupper av medarbetare som 

skulle vara högst olyckligt. Vissa av problemen avseende lokalbrist – och 

framförallt brist på alltid ändamålsenliga lokaler – torde bli avhjälpta i och 

med de pågående och planerade nybyggnationerna på campusområdet. 

                                                      
169 Eftersom Doktorandpulsen visade att det huvudsakligen var doktorander över 40 år som 

inte hade tillgång till dessa faciliteter, och i ljuset av att problemet var störst i humanistiska 

ämnen, är det rimligt att anta att en betydande del av de doktorander som saknar tillgång till 

nämnda faciliteter kan kallas för ”fritidsdoktorander”. 
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Tabell 62: Andelen doktorander som uppger att de genom sin institution har tillgång 
till följande faciliteter uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Arbetsplats (egen eller delad) 97 % (689) 97 % (297)  97 % (385) 

Dator 96 % (678) 96 % (292) 96 % (379) 

Frankering 81 % (578) 81 % (248) 82 % (324) 

Telefon (egen eller delad) 93 % (660) 94 % (287) 93 % (367) 

Passerkort/nyckel till institutionen 98 % (695) 98 % (299) 98 % (388) 

Kopiering och utskrifter 97 % (687) 97 % (295) 98 % (386) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Arbetsplats (egen eller delad) 98 % (164) 100 % (24) 98 % (293) 96 % (206) 

Dator 93 % (157) 100 % (24) 96 % (289) 96 % (206) 

Frankering 84 % (141) 92 % (22) 80 % (241) 81 % (173) 

Telefon (egen eller delad) 89 % (149) 100 % (24) 95 % (285) 93 % (200) 

Passerkort/nyckel till institutionen 98 % (164) 100 % (24) 98 % (295) 98 % (210) 

Kopiering och utskrifter 97 % (163) 100 % (24) 98 % (294) 95 % (204) 
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2.6. Negativ särbehandling, trakasserier, hot och våld 

Negativ särbehandling, trakasserier av olika slag och mobbning kan innebära 

allvarliga arbetsmiljöproblem och ha en allvarlig negativ inverkan på såväl 

psykosocial hälsa och välbefinnande som på kreativitet och produktivitet.170 

Det är därför mycket väsentligt att se till att negativ särbehandling, trakass-

erier och mobbning inte förekommer vid Stockholms universitet. Generellt 

befinner sig doktorander, som står relativt långt ner i den akademiska hierar-

kin, i en mer utsatt position än till exempel lektorer och professorer. Även 

teknisk-administrativ personal befinner sig av samma anledning inte sällan 

också i en mer utsatt situation. 

Negativ särbehandling/diskriminering 

Doktorandenkäten för Stockholms universitets del fokuserade på negativ 

särbehandling enligt de lagreglerade diskrimineringsgrunderna (det vill säga 

kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) samt på 

sexuella trakasserier.171 Det bör dock framhållas att personrelaterade konflik-

ter och mobbning som saknar koppling till diskrimineringsgrunderna utgör 

ett väl så stort problem inom akademin. 

Som framgår av tabell 63 är det främst kvinnliga doktorander som uppger 

att de har erfarenheter av negativ särbehandling. Sett till fakultetstillhörighet 

är det vanligast vid Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakult-

eten att doktorander har sådana erfarenheter. Det är framförallt negativ sär-

behandling på grund av kön och ålder som är förekommande. Negativ särbe-

handling på grund av funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning 

eller sexuell läggning förkommer däremot sällan i enkätsvaren. Negativ sär-

behandling på grund av etnisk tillhörighet framträder dock något mer fre-

kvent – om än mycket mer sällan än negativ särbehandling på grund av kön 

eller ålder – vilket möjligen är något förvånande i ljuset av den väldigt inter-

nationella miljö som universitetet huvudsakligen utgör. Det kan därför vara 

av intresse att titta närmare på detta i andra sammanhang framöver. 

Det är viktigt att framhålla att förekomsten av särbehandling utifrån res-

pektive diskrimineringsgrund naturligtvis, i någon mån, är beroende av ande-

len doktorander tillhörande respektive kategori. Antalet doktorander med ett 

funktionshinder är till exempel mindre än antalet doktorander med annan 

                                                      
170 Se bl.a. Lennart Widenberg, Psykosocial forskningsmiljö och vetenskaplig produktivitet 

(Göteborg: Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, 2003). 
171 Diskrimineringslag (2008:567). 
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etnisk bakgrund än svensk. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att det inte 

alltid är den grupp som demografiskt utgör en minoritet i samhället i stort 

som är föremål för negativ särbehandling. Doktorandombudet känner exem-

pelvis till fall vid Stockholms universitet där heterosexuella personer upplevt 

sig negativt särbehandlade på grund av sin sexuella läggning. 

En närmare analys av svaren visar att de kvinnliga doktorander som i 

doktorandenkäten uppger att de har varit sjukskrivna mer än två veckor i 

sträck har i högre utsträckning än andra kvinnliga doktorander upplevt nega-

tiv särbehandling på grund av sitt kön. En högre andel av dessa uppger också 

att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. I de öppna svaren framkom en-

staka uppgifter om en förekomst av en sexistisk atmosfär. 

Huvudsakligen är det kvinnliga doktorander som upplever åldersdiskri-

minering. Både risken att utsättas för negativ särbehandling på grund av kön 

och på grund av ålder är således högre bland kvinnliga doktorander än bland 

manliga doktorander. Detta visar att fastän manliga och kvinnliga doktorand-

er numera över lag ger likartade omdömen om olika aspekter av sin utbild-

ning på forskarnivå, som framgår från svaren i enkäten i stort, är kvinnliga 

doktorander fortfarande i avsevärt högre grad än manliga doktorander utsatta 

för olika typer av negativ särbehandling. 

Svaren avseende förekomsten av negativ särbehandling är på det stora 

hela taget ganska likartade dem som presenterats i andra doktorandunder-

sökningar vid andra lärosäten. Vid till exempel Lunds universitet uppger 

merparten av doktoranderna att deras utbildning på forskarnivå präglas av 

acceptans oavsett kön eller ålder. Det ska dock noteras att äldre och yngre 

doktorander vid Lunds universitet uppger detta i lägre grad än doktorander i 

andra åldersspann. Kvinnliga doktorander upplever också att deras utbild-

ning på forskarnivå präglas av acceptans oavsett kön eller ålder i lägre grad 

än manliga doktorander.172 

Doktoranderna uppger i svaren i doktorandenkäten många olika kategor-

ier av medarbetare som de som utsatt dem för negativ särbehandling (tabell 

64). Det är inte i första hand handledarna som är de skyldiga. Klart flest dok-

torander anger att det är andra forskare/lärare vid institutionen än deras 

handledare eller doktorandkollegor som har varit de som utsatt dem för neg-

ativ särbehandling. Det kan också framhållas att i vissa fall är det studenter 

som har utsatt doktoranderna för negativ särbehandling. Ett betydande antal 

av de doktorander som besvarat doktorandenkäten, som upplevt sig negativt 

                                                      
172 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 59. 
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särbehandlade utifrån en eller flera av de lagreglerade diskrimineringsgrund-

erna, har inte velat uppge vem eller vilka som utsatt dem för detta.173 

 

Tabell 63: Andelen doktorander som uppger att de någon gång under sin tid som 
doktorander upplevt sig negativt särbehandlade på Stockholms universitet utifrån var 
och en av de lagreglerade diskrimineringsgrunderna uppdelat efter kön respektive 
fakultetstillhörighet. Observera att en och samma doktorand kan uppge sig negativt 
särbehandlad utifrån flera av diskrimineringsgrunderna. 

Diskriminerad p.g.a. Totalt Män Kvinnor 

Nej 79 % (564) 89 % (272) 73 % (287) 

Könstillhörighet 12 % (87) 3 % (10) 19 % (75) 

Etnisk tillhörighet 5 % (37) 4 % (12) 6 % (24) 

Religion eller annan trosuppfattning 1 % (7) 1 % (2) 1 % (5) 

Sexuell läggning 1 % (5) 1 % (2) 1 % (3) 

Funktionshinder 1 % (6) – 2 % (6) 

Ålder 7 % (51) 3 % (8) 11 % (42) 

 
Diskriminerad p.g.a. HumFak JurFak NatFak SamFak 

Nej 82 % (138) 63 % (15) 84 % (253) 72 % (156) 

Könstillhörighet 12 % (21) 21 % (5)  8 % (25) 17 % (36) 

Etnisk tillhörighet 4 % (6) 8 % (2) 4 % (13) 7 % (16) 

Religion eller annan trosuppfattning 1 % (1) – 1 % (3) 1 % (3) 

Sexuell läggning 1 % (1) – – 2 % (4) 

Funktionshinder 1 % (1) 4 % (1)  0 % (1) 1 % (3)  

Ålder 7 % (12) 13 % (3) 6 % (17) 9 % (19) 

                                                      
173 Det tyder dessvärre på att en del doktorander tyvärr inte fullt ut litat på anonymiteten i 

doktorandenkäten. Detta kan naturligtvis också ha implikationer för hur de doktorander som 

besvarat doktorandenkäten har svarat på andra frågor av mer känslig karaktär. 
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Tabell 64: Vem/vilka doktoranderna uppger har utsatt dem för negativ särbehand-
ling på Stockholms universitet under deras doktorandtid uppdelat efter kön respek-
tive fakultetstillhörighet. Observera att en och samma doktorand kan uppge sig neg-
ativt särbehandlad av flera personkategorier. 

Personkategori Totalt Män Kvinnor 

Inte upplevt negativ särbehandling 62 % (379) 79 % (187) 52 % (188) 

Av andra doktorander 6 % (34) 4 % (10) 6 % (23) 

Av lärare/forskare 14 % (86) 5 % (13) 19 % (70) 

Av handledare 6 % (37) 3 % (7) 8 % (30) 

Av TA-personal 4 % (25) 3 % (8) 5 % (17) 

Av studenter 4 % (27) 1 % (2) 6 % (23) 

Vill ej uppge 4 % (23) 4 % (10) 3 % (12) 

  
Personkategori HumFak JurFak NatFak SamFak 

Inte upplevt negativ särbehandling 64 % (94) 33 % (8) 71 % (168) 75 % (109) 

Av andra doktorander 6 % (9) 4 % (1) 6 % (14) 7 % (10) 

Av lärare/forskare 14 % (21) 25 % (6) 8 % (20) 27 % (39) 

Av handledare 4 % (6) 17 % (4) 5 % (13) 10 % (14) 

Av TA-personal 5 % (7) 4 % (1) 2 % (5) 8 % (12) 

Av studenter 5 % (7) 13 % (3)  3 % (7) 7 % (10) 

Vill ej uppge 3 % (4) 17 % (4) 4 % (10) 3 % (5) 

 

Förekomst av sexuella trakasserier 

Inte helt oväntat är det i första hand kvinnor som uppger sig ha blivit utsatta 

för sexuella trakasserier under sin tid som doktorander vid Stockholms uni-

versitet.174 En tiondel av de kvinnliga doktoranderna vid Stockholms univer-

sitet har upplevt detta jämfört med bara ett par stycken manliga doktorander 

(tabell 65). Förövarna återfinns i alla kategorier vid universitetet – studenter 

som doktoranden undervisar inkluderade – men verkar relativt sällan vara 

någon av doktorandens handledare. Som framgår av tabell 65 rör det sig i 

merparten av fallen om sexuella trakasserier från disputerade lärare och/eller 

forskare och inte från handledare eller andra doktorander. Sexuella trakasse-

rier från handledarnas sida och trakasserier från studenter som kvinnliga 

doktoranden undervisar har uppgetts i sex fall vardera. Det senare är ett pro-

blem – om än av begränsad omfattning – som i alltför liten utsträckning bru-

kar uppmärksammas. Vid Naturvetenskapliga fakulteten verkar det vara 

vanligare att (kvinnliga) doktorander utsätts för sexuella trakasserier både av 

                                                      
174 Vilken form de sexuella trakasserierna tar sig, och om de är verbala eller fysiska, fram-

kommer inte av enkätsvaren. Därför är det inte möjligt att heller avgöra hur allvarliga trakas-

serierna är, det vill säga om det rör sig om en allmänt sexistisk jargong eller om faktiskt, 

ovälkommet, fysiskt berörande. 
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andra doktorander och av studenter som de undervisar. Däremot verkar det 

vid Samhällsvetenskapliga fakulteten främst vara andra lärare och/eller fors-

kare som är ansvariga för de sexuella trakasserierna. Dock måste det tillstås 

att antalet av de doktorander som besvarat doktorandenkäten som blivit ut-

satta för sexuella trakasserier är för litet för att det ska vara möjligt att dra 

några säkra slutsatser avseende eventuella fakultetsskillnader. 

Tabell 65: Andelen doktorander som uppger att de någon gång under sin tid som 
doktorander upplevt sig sexuellt trakasserade (utsatta för ovälkommet uppträdande 
av sexuell natur) på universitetet uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 
Observera att en och samma doktorand kan uppge sig sexuellt trakasserad av flera 
kategorier av medarbetare. 

  Totalt Män Kvinnor 

Nej 93 % (659) 99 % (295) 90 % (357) 

Av andra doktorander 1 % (8) 1 % (2) 1 % (5) 

Av lärare/forskare 3 % (21) – 5 % (20) 

Av handledare 1 % (6) – 2 % (6) 

Av TA-personal 0 % (3) 0 % (1) 1 % (2) 

Av studenter 1 % (8) 0 % (1) 2 % (6) 

   
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Nej 93 % (154) 96 % (23) 94 % (283) 93 % (197) 

Av andra doktorander – – 2 % (6) 1 % (2) 

Av lärare/forskare 4 % (7) 45 % (1) 1 % (4) 4 % (9) 

Av handledare 1 % (2) – 1 % (2) 1 % (2) 

Av TA-personal 1 % (2) – 0 % (1) – 

Av studenter 1 % (1) – 2 % (6) 0 % (1) 

 

Fysisk trygghet och förekomsten av hot och våld 

Generellt kan Stockholms universitet sägas vara – och upplevs vara – en 

fysiskt mycket trygg arbetsmiljö. Endast ett fåtal doktorander uppger i dokt-

orandenkäten att de har blivit utsatta för hot vid universitetet eller på någon 

annan plats i samband med sitt forskningsarbete (tabell 66). Någon märkbar 

skillnad mellan könen går inte att se.175 Hot är dock procentuellt vanligast vid 

Juridiska fakulteten och vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det hänger 

sannolikt samman med att en del doktorander vid dessa två fakulteter är 

verksamma inom forskningsområden som ökar den risken såsom bland annat 

forskning rörande straffrätt, missbruk och psykiska störningar. 

                                                      
175 Till hot som skett på Stockholms universitet räknas naturligtvis såväl sådana som mottagits 

verbalt som per telefon, brev eller e-post medan doktoranden befunnit sig på universitetet. 
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Tabell 66: Andelen doktorander som uppger att de någon gång under sin tid som 
doktorander blivit utsatta för hot på universitetet eller på någon annan plats där de 
bedrivit sin forskning uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

Blivit utsatt för hot Totalt Män Kvinnor 

Ja, på universitetet 3 % (22) 3 % (8) 3 % (13) 

Ja, på annan plats 1 % (6) 1 % (2) 1 % (4) 

Nej 96 % (675) 97 % (291) 96 % (377) 

 
Blivit utsatt för hot HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja, på universitetet 2 % (3) 9 % (2) 2 % (6) 5 % (11) 

Ja, på annan plats 0 % (1) – 0 % (1) 2 % (4) 

Nej 98 % (163) 91 % (21) 98 % (292) 93 % (198) 

 

 

Att en doktorand verkligen blivit utsatt för någon form av våld på universit-

etet, eller på annan någon plats i samband med sitt forskningsarbete, är gläd-

jande nog mycket ovanligt (tabell 67). Enbart två doktorander – bägge kvin-

nor – uppger sig ha blivit utsatta för våld. Detta är naturligtvis allvarligt nog 

men understryker samtidigt att Stockholms universitet måste ses som en 

fysiskt mycket säker arbetsplats. Åtgärder för ökad fysisk trygghet är knapp-

ast befogade och tyngdpunkten i arbetsmiljöarbetet bör därför även framöver 

främst ligga på den psykosociala arbetsmiljön, vilken ju fortfarande uppvisar 

avsevärda brister på sina håll. Samtidigt är det viktigt att beakta att den fakt-

iska fysiska tryggheten – mätt i antalet incidenter – och upplevelsen av fys-

isk trygghet inte behöver höra samman. Det är ju vidare den upplevda trygg-

heten, snarare än den faktiska tryggheten, som skapar otrygghet och rädsla 

vid till exempel ensamt kvällsarbete. Den upplevda tryggheten är avsevärt 

lägre bland kvinnliga doktorander än bland manliga doktorander. Samtidigt 

bör det framhållas att även relativt få kvinnliga doktorander upplever fysisk 

otrygghet vid Stockholms universitet. 

Tabell 67: Andelen doktorander som uppger att de någon gång under din tid som 
doktorander blivit utsatta för våld på universitetet eller på någon annan plats där de 
bedrivit sin forskning uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

Blivit utsatt för våld Totalt Män Kvinnor 

Ja, på universitetet 0 % (1) – 0 % (1) 

Ja, på annan plats 0 % (1) – 0 % (1) 

Nej 100 % (703) 100 % (304) 99 % (391) 

 
Blivit utsatt för våld HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja, på universitetet – – 0 % (1) – 

Ja, på annan plats – – 0 % (1) – 

Nej 100 % (167) 100 % (23) 99 % (298) 100 % (213) 
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Dessa resultat bekräftar att Stockholms universitet upplevs som – och är – i 

stort en fysiskt mycket trygg miljö. Det är sålunda knappast påkallat med 

några ökade säkerhetsåtgärder som riskerar att minska den öppna, inbju-

dande och tillgängliga miljö som universitetet ska utgöra. Till exempel 

minskade öppettider skulle få negativa effekter utan att sannolikt öka den 

upplevda tryggheten. Upplevd fysisk otrygghet, främst bland kvinnor, tycks 

nämligen, av vad som framkommit i andra sammanhang, i hög grad vara 

relaterad till utomhusmiljön kvällstid i mer avlägset liggande delar av cam-

pusområdet. 

Tabell 68: Andelen doktorander som uppger att de känner sig fysiskt säkra på 
Stockholms universitet uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Ja, helt säker 78 % (553) 90 % (274) 69 % (273) 

Ja, ganska säker 20 % (141) 9 % (28) 28 % (112) 

Nej, inte särskilt säker 2 % (13) 1 % (2) 3 % (10) 

  
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja, helt säker 78 % (131) 58 % (14) 84 % (250) 73 % (157) 

Ja, ganska säker 22 % (37) 38 % (9) 15 % (44) 23 % (50) 

Nej, inte särskilt säker – 4 % (1) 1 % (4) 4 % (8) 
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2.7. Framtida karriärplaner och oro för arbetslöshet  

Inom de flesta ämnesområden kan endast en del av de doktorander som öns-

kar en fortsatt akademisk karriär erbjudas det. Akademin har i dagsläget, 

inom de flesta ämnesområden, en getingmidja i form av otillräckligt med 

meriteringstjänster för nydisputerade. Samtidigt verkar inte heller arbets-

marknaden utanför akademin suga upp nydisputerade på ett bra sätt i den 

utsträckning som vore önskvärt. En doktorand befinner sig därför många 

gånger i en otrygg livssituation och kan ofta inte veta vad som väntar efter 

disputationen. Oron för framtiden tär så hårt på somliga doktorander att det 

går ut negativt över avhandlingsarbetet och kan även i vissa fall vara en bi-

dragande orsak till sjukskrivningar. 

Ett av de mer påfallande resultaten från doktorandenkäten måste sägas 

vara den stora oro för arbetslöshet som många doktorander upplever (tabell 

69). Nästan hälften av alla doktorander vid Stockholms universitet – och 

över hälften av de kvinnliga doktoranderna – uppger att de i betydande grad 

är oroliga för att bli arbetslösa efter sin doktorsexamen. Detta måste betrakt-

as som alarmerande höga siffror och betydligt värre än förväntat. En femte-

del av alla doktorander vid Stockholms universitet uppger till och med att de 

i ”mycket hög grad” är oroliga för framtida arbetslöshet. Även om den verk-

liga arbetslösheten bland nydisputerade från Stockholms universitet av allt 

att döma inte är särskilt hög (fastän många kan sägas vara ”undersyssel-

satta”) är den betydande oron för arbetslöshet bland doktoranderna något 

som bör tas på största allvar. 

Förutom att kvinnliga doktorander är betydligt mer oroliga än manliga 

doktorander varierar graden av oro för arbetslöshet, vilket framgår av tabell 

69, mellan fakulteterna. Doktoranderna vid Naturvetenskapliga fakulteten är 

allra mest oroliga. Minst oroliga är doktoranderna vid Juridiska fakulteten 

och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Den större oron för arbetslöshet bland 

kvinnliga doktorander har viss förankring i den verkliga statistiska risken för 

arbetslöshet.176 Kvinnor med doktorsexamen – framförallt inom naturveten-

                                                      
176 Se främst Örjan Hemström & Ann Catrin Lagerkvist, Forskarutbildade på arbetsmark-

naden. Statistisk analys och litteraturstudie, Högskoleverkets rapportserie 2012:29 R (Stock-

holm: Högskoleverket, 2012). För en äldre analys, se Anders Wiberg, Forskarutbildades 

etablering på arbetsmarknaden, Högskoleverkets rapportserie 2006:7 R (Stockholm: Högsko-

leverket, 2006). En nyare bra internationell analys presenteras i Laudeline Auriol, Max Misu 

& Rebecca A. Freeman, Careers of doctorate holders. Employment and mobility patterns 

(Paris: OECD Publishing, 2013). Se även Svein Kyvika & Terje Bruen Olsen, ”The relevance 

of doctoral training in different labour markets”, Journal of Education and Work 25 (2012): 

205–224. 
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skapliga ämnen – tycks nämligen riskera att bli arbetslösa i betydligt högre 

grad än män med doktorsexamen.177 

En närmare analys av oron för arbetslöshet 

Det går, föga förvånande, att se ökande oro för arbetslöshet i takt med att 

doktoranderna närmar sig disputation. Samtidigt är det viktigt att framhålla 

att även en stor del av de nyantagna doktoranderna i betydande utsträckning 

ger uttryck för en sådan oro. Om vi ser till fakultet är det vanligast att dokto-

randerna vid Naturvetenskapliga fakulteten upplever oro för arbetslöshet 

efter doktorsexamen och näst vanligast är det vid Humanistiska fakulteten. 

Doktoranderna vid Juridiska fakulteten är i förhållandevis låg grad oroliga 

för framtida arbetslöshet, liksom doktorander vid Samhällsvetenskapliga 

fakulteten. 

En möjlig orsak till att doktorander vid Naturvetenskapliga fakulteten i 

högst grad är oroliga för arbetslöshet efter doktorsexamen kan höra ihop med 

att inom många ämnesområden vid den fakulteten är volymen på utbildning-

en på forskarnivå stor. Det kan leda till en hög konkurrens om tillgängliga 

högkvalificerade arbeten – både inom och utanför universitetsvärlden – 

lämpliga för nydisputerade forskare. Dessutom har många av doktoranderna 

vid Naturvetenskapliga fakulteten begränsade svenskkunskaper, vilket trol-

igtvis upplevs som ett betydande hinder för utländska doktorander som pla-

nerar att försöka etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 

Att doktorander vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (och Juridiska fa-

kulteten) i relativt liten utsträckning är oroliga för arbetslöshet efter dok-

torsexamen har sannolikt flera orsaker. Bland annat kan det höra samman 

med att inom flera samhällsvetenskapliga ämnen (till exempel psykologi) har 

många av doktoranderna en yrkesexamen. Vidare är det fler av doktorander-

na inom Samhällsvetenskapliga fakulteten som är etablerade som lärare i 

grund- och gymnasieskolan än vid de andra fakulteterna. En närmare analys 

visar att oron för arbetslöshet avtar med stigande ålder, även om det först är 

bland doktoranderna över 50 år som oron för arbetslöshet är förhållandevis 

liten. Det framgår vidare att doktorander med hemmavarande barn under 18 

år oroliga i något mindre utsträckning än doktorander utan barn för arbets-

löshet efter sin doktorsexamen. Detta torde i någon mån hänga samman med 

att andelen doktorander som är oroliga för arbetslöshet är högst vid Natur-

vetenskapliga fakulteten, där andelen doktorander med barn är lägst. 

Skillnaderna i oro för arbetslöshet efter disputation vid de olika fakultet-

erna visar en god överensstämmelse med vad som framkom nationellt i Dok-

torandspegeln (2008). Även där var det doktorander vid Naturvetenskapliga 

                                                      
177 Se t.ex. Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 109–110. 
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fakulteten, följt av doktorander vid Humanistiska fakulteten, som var mest 

oroliga för framtida arbetslöshet. I Doktorandspegeln framträder vidare, 

liksom i doktorandenkäten för Stockholms universitets del, en betydligt 

större oro för arbetslöshet bland kvinnliga doktorander än bland manliga 

doktorander.178 Orsakerna till den större oron för arbetslöshet bland naturve-

tare – ett resultat som doktorandenkäten har gemensamt med många andra 

doktorandundersökningar – hör sannolikt till åtminstone viss del ihop med 

den avsevärt större volymen på utbildningen på forskarnivå vid Naturveten-

skapliga fakulteten. En annan möjlig förklaring kan vara att de nydisputerade 

naturvetarna generellt är yngre och mer sällan har tidigare arbetslivserfaren-

het utanför universitetsvärlden. Det faktum att doktorander vid Naturveten-

skapliga fakulteten mer sällan har bisysslor under sin doktorandtid, och gen-

erellt genomför sin utbildning på forskarnivå på kortare tid, kan dessutom 

innebära att de haft sämre möjlighet att bygga upp ett kontaktnät både inom 

och utom universitetsvärlden. 

För att sätta resultaten från denna doktorandenkät för Stockholms univer-

sitets del i ett nationellt perspektiv kan det till exempel nämnas att i under-

sökningen av ”doktorandalumner” vid Lunds universitet framkom det att 

hela 30 procent av doktorandalumnerna – och kvinnor i avsevärt högre grad 

än män – hade erfarenhet av kortare eller längre arbetslöshet efter sin dok-

torsexamen. Det framkom att disputerade vid Naturvetenskapliga fakulteten 

hade särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Vid Naturvetenskap-

liga fakulteten hade så många som sex av tio erfarenheter av arbetslöshet, 

många gånger av längre arbetslöshet.179 Dock hade 97 procent tre år efter 

doktorsexamen en anställning eller var egna företagare och endast 1 procent 

var arbetssökande (det vill säga arbetslösa). Den höga etableringsgraden på 

arbetsmarknaden gällde för disputerade från alla fakulteter vid Lunds univer-

sitet. Undersökningen av doktorandalumner vid Lunds universitet visade 

vidare att en ungefär lika stor del av de disputerade stannat inom akademin 

som lämnat den för annan karriär men skillnaderna i detta avseende var 

mycket stora mellan de olika fakulteterna. 

                                                      
178 Doktorandspegeln (2008), s. 87. 
179 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 109–110. 
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Tabell 69: Andelen doktorander som instämmer i påståendet att de är oroliga för att 
bli arbetslösa efter sin doktorsexamen uppdelat efter kön respektive fakultetstillhör-
ighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 20 % (138)  14 % (42) 24 % (94) 

Hög grad 27 % (190)  24 % (74) 29 % (113) 

Liten grad 34 % (241)  40 % (122) 29 % (116) 

Inte alls 20 % (139)  22 % (67) 18 % (72) 

 
  HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 20 % (34) 4 % (1) 25 % (74) 13 % (28) 

Hög grad 30 % (50) 17 % (4) 29 % (87) 23 % (49) 

Liten grad 30 % (50) 33 % (8) 32 % (97) 40 % (86) 

Inte alls 20 % (34) 46 % (11) 14 % (41) 24 % (52) 

 

Ett omfattande missnöje med karriärvägledning 

Ett av de mest framträdande resultaten från doktorandenkäten är att merpart-

en av doktoranderna vid Stockholms universitet är missnöjda eller mycket 

missnöjda med den karriärvägledning de blivit erbjudna vid Stockholms 

universitet. Det avser både stöd till framtida karriär inom och utanför univer-

sitetsvärlden. Detta måste betraktas som en allvarlig brist i ljuset av den stora 

andel doktorander som upplever en stor oro för arbetslöshet efter doktorsex-

amen och det faktum att bara en del av dem som disputerar kan beredas fort-

satt arbete inom universitetssektorn. 

Avsaknaden av en adekvat och professionell karriärvägledning för doktor-

ander är en brist som både universitetsledningen och enskilda institutioner 

bör tar på större allvar. Det är värt att framhålla att doktorandenkäten visar 

att nyantagna doktorander och sådana som nästan är färdiga i lika liten grad 

uppger att de har fått tillräcklig karriärvägledning och information om arb-

etsmarknaden utanför akademin.  

Även doktoranderna vid Lunds universitet har uppgivit ett ganska kraftigt 

missnöje med vilken karriärvägledning och arbetslivsintroduktion som de 

fått. Bland de doktorander som avklarat 75 procent av sin utbildning på fors-

karnivå uppger vid Lunds universitet sex av tio att de inte alls (37 procent) 

eller endast i låg grad (20 procent) diskuterat sin postdoktorala tillvaro med 

sina handledare. Doktorandalumnerna ger samma bild av situationen. Major-

iteten av doktorandalumnerna uppger att de inte alls eller endast i mycket 

liten grad fick någon karriärvägledning inom ramen för sin utbildning på 

forskarnivå. Svaren i detta avseende är – liksom vid Stockholms universitet 

– oberoende av kön eller fakultetstillhörighet. Detta resultat ska dock inte 

tolkas som att de färdigheter som utbildningen på forskarnivå ger inte är 
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relevanta för en karriär utanför akademin. Av doktorandalumnerna som är 

verksamma utanför akademin uppger tvärtom tre av fyra att färdigheterna 

förvärvade under utbildningen på forskarnivå har relevans för deras nuvar-

ande arbete. 

En mer aktiv karriärvägledning vid Stockholms universitet skulle sanno-

likt kunna hjälpa många doktorander med att öka deras självsäkerhet och 

förståelse för hur deras kunskaper och kompetenser kan vara värdefulla på 

arbetsmarknaden utanför akademin. Det skulle också vara önskvärt med ett 

ökat stöd för nydisputerade att ”paketera” och ”sälja in” de generella färdig-

heter de har förvärvat under sin utbildning på forskarnivå på ett bättre sätt till 

potentiella arbetsgivare. Ett fortsatt – och helst utökat stöd – till eget företag-

ande är också viktigt. I dagsläget verkar många nydisputerade tveka inför att 

söka sig till branscher som ligger utanför vad som varit det traditionella för 

deras ämnesområde. 

Tabell 70: Andelen doktorander som uppger att de anser sig ha fått tillräcklig kar-
riärvägledning och information om arbetsmarknaden utanför akademin uppdelat 
efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket hög grad 2 % (12)  2 % (5) 2 % (7) 

Hög grad 11 % (79)  13 % (40) 10 % (39) 

Liten grad 43 % (301)  46 % (138) 41 % (160) 

Mycket liten grad/inte alls 44 % (307)  39 % (117) 47 % (185) 

  
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket hög grad 2 % (3) 4 % (1) 2 % (5) 1 % (3) 

Hög grad 18 % (29) 8 % (2) 9 % (26) 10 % (21) 

Liten grad 40 % (66) 42 % (10) 47 % (139) 41 % (86) 

Inte alls 41 % (68) 46 % (11) 43 % (127) 47 % (100) 

 

Karriärplaner efter doktorsexamen 

I doktorandenkäten var det möjligt att uppge en eller flera olika arbetsplatser 

som de doktorander som besvarat doktorandenkäten var villiga att arbeta på 

efter disputation. Någon inbördes rangordning mellan arbetsplatserna gick 

däremot inte att göra. Så mycket som bortåt två tredjedelar av doktoranderna 

uppgav att de var intresserade av att fortsätta arbeta som forskare/lärare vid 

Stockholms universitet. Ännu fler – tre av fyra – kunde tänka sig att arbeta 

vid ett annat universitet eller högskola inom eller utom Sverige. 

Hälften av de doktorander som besvarat doktorandenkäten var vidare int-

resserade av att arbeta inom privat eller offentlig sektor utanför universitets-

världen. En könsskillnad framträder dock i detta avseende: män önskar i 
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större utsträckning arbeta inom privat sektor, medan kvinnor i större ut-

sträckning föredrar offentlig sektor. Skillnaden är ännu mer påfallande avse-

ende intresset att arbeta som egenföretagare. En tredjedel av de manliga dok-

toranderna är intresserade av att göra det jämfört med mindre än en femtedel 

av de kvinnliga doktoranderna. En mer ingående analys av svaren visar att 

det däremot inte går att se någon skillnad avseende karriärmål mellan dokt-

orander med barn och andra doktorander. Det är även värt att framhålla att 

föräldrarnas utbildningsnivå inte tycks ha någon inverkan på doktorandernas 

karriärplaner eller på viljan att fortsätta en akademisk karriär. Den betydande 

könsskillnaden som framträder avseende framtida karriärideal är definitivt 

värda en fortsatt analys och uppföljning.  

Det går att se påtagliga skillnader mellan fakulteterna i de karriärplaner 

som doktoranderna uppger. Doktoranderna vid Naturvetenskapliga fakult-

eten vill i avsevärt högre grad än doktoranderna vid de andra fakulteterna 

arbeta inom privat sektor. En påtaglig skillnad är att doktorander vid Natur-

vetenskapliga fakulteten i lägre grad önskar fortsätta att arbeta som forsk-

are/lärare vid Stockholms universitet, samtidigt som de är lika villiga som 

doktoranderna vid de andra fakulteterna att arbeta vid ett annat universitet 

eller högskola inom eller utom Sverige. Värt att notera är att avseende intres-

set att arbeta som egenföretagare är skillnaderna små mellan fakulteterna. 

Ett intressant resultat som framträder av svaren från doktorandenkäten är 

att de doktorander som varit sjukskrivna mer än två veckor i sträck – trots att 

de oftare har en besvärlig handledningssituation och till stor del upplever en 

hög stressnivå – i lika hög grad som andra doktorander vill fortsätta en akad-

emisk karriär vid Stockholms universitet eller vid ett annat lärosäte. Detta 

trots att de långtidssjukskrivna doktoranderna uppger att de i lägre grad fått 

stöd från sin institution för en fortsatt akademisk karriär och även i lägre 

grad anser sig ha fått karriärvägledning och information om arbetsmarknad-

en utanför akademin. Samtidigt är oron för arbetslöshet efter doktorsexamen 

större hos de långtidssjukskrivna doktoranderna. 

Resultaten är på det stora hela taget jämförbara med dem i Forskarutbild-

ningen ur doktorandperspektiv vid Uppsala universitet. Där uppgav runt två 

tredjedelar av doktoranderna att de gärna efter disputation skulle vilja arbeta 

med forskning och/eller undervisning vid ett annat svenskt eller utländskt 

lärosäte. En något lägre andel uppgav att de skulle vilja fortsätta att arbeta 

med forskning och/eller undervisning vid Uppsala universitet.180 Många upp-

gav emellertid samtidigt att de bedömer sina möjligheter till en fortsatt aka-

demisk karriär som små. Det framhölls att möjligheterna att ens få kortare 

anställningar närmast var obefintliga, liksom chansen att erhålla forsknings-

                                                      
180 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv (2010), s. 61, 112. 
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medel som nydisputerad var väldigt liten. Bland doktoranderna vid Uppsala 

universitet var det dubbelt så många kvinnor som män som uppgav att brist-

en på postdoktorala anställningar utgjorde det största hindret för en fortsatt 

universitetskarriär.181 Samtidigt framkom det att viljan att fortsätta en univer-

sitetskarriär var lika stor bland kvinnor som män.182 Runt 60 procent av dokt-

oranderna vid Uppsala universitet uppgav att deras utbildning på forskarnivå 

gav dem goda grunder för en karriär utanför universitets- och högskolesek-

torn men det bör dock framhållas att andelen som uppgav detta varierar be-

tydligt mellan olika ämnesområden. 

Tabell 71: Andelen doktorander som är villiga att arbeta inom olika sektorer efter 
sin doktorsexamen uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. Observera att 
en och samma doktorand kan uppge sig vilja arbeta inom flera sektorer. 

Tänkbar arbetsplats Totalt Män Kvinnor 

Vid Stockholms universitet 65 % (459) 63 % (192) 66 % (262) 

Vid annat universitet eller högskola 75 % (530) 79 % (241) 71 % (282) 

Offentlig sektor (utanför universitetsvärlden) 49 % (350) 49 % (148) 50 % (198) 

Privat sektor 47 % (336) 54 % (166) 43 % (168) 

Inom eget företag 24 % (169) 31 % (94) 18 % (73) 

 
Tänkbar arbetsplats HumFak JurFak NatFak SamFak 

Vid Stockholms universitet 76 % (128) 92 % (22) 52 % (157) 70 % (151) 

Vid annat universitet eller högskola 76 % (127) 71 % (17) 73 % (218) 78 % (168) 

Offentlig sektor (utanför universi-
tetsvärlden) 

42 % (70) 38 % (9) 50 % (151) 56 % (120) 

Privat sektor 32 % (54) 29 % (7)  65 % (196)  36 % (78) 

Inom eget företag 22 % (37) 33 % (8) 26 % (79) 21 % (44) 

 

Karriärstöd från institutionen 

En ganska stor andel av doktoranderna – fler män än kvinnor – uppger att de 

anser sig ha fått stöd från institutionen för en fortsatt forskarkarriär. Många 

doktorander har emellertid uppgett att frågan inte är aktuell för dem. Detta 

rör sig sannolikt dels om doktorander som befinner sig i ett tidigt stadium i 

sin utbildning på forskarnivå och dels om doktorander som redan bestämt sig 

för en annan form av karriär. Det kan noteras att en större andel av doktor-

anderna vid Naturvetenskapliga fakulteten uppger att frågan inte är aktuell 

för dem än vid de andra fakulteterna. Som förväntat ökar andelen som fått 

stöd från institutionen för en fortsatt forskarkarriär allt eftersom hur långt 

                                                      
181 Vid Uppsala universitet bedömde även kvinnliga doktorander i högre grad än manliga 

doktorander en fortsatt akademisk karriär som problematisk på grund av familjeskäl, se Fors-

karutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 74–75. 
182 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 60–61. 
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doktoranden kommit på sin utbildning på forskarnivå parallellt med att ande-

len minskar som uppger att frågan inte är aktuell för dem. 

 

Tabell 72: Andelen doktorander som uppger att de anser sig ha fått stöd från in-
stitutionen för en fortsatt forskarkarriär uppdelat efter kön respektive fakultetstillhö-
righet. 

 Totalt Män Kvinnor  

Ja 29 % (203)  31 % (95) 27 % (107)  

Nej 24 % (167)  17 % (52) 29 % (113)  

Frågan är inte aktuell 48 % (336) 52 % (157) 44 % (174)  

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Ja 34 % (57) 38 % (9) 24 % (73) 29 % (63) 

Nej 25 % (41) 21 % (5) 23 % (69) 24 % (52) 

Frågan är inte aktuell 41 % (69) 42 % (10) 53 % (157) 46 % (99) 
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2.8. Doktorandernas helhetsomdöme 

Generellt ger de doktorander som besvarat doktorandenkäten en relativt pos-

itiv bild av sin utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet. Mer än 

fyra femtedelar ger sin utbildning betyget ”bra” eller ”mycket bra” (tabell 

73). Enbart 3 procent – eller 20 individer – anser att deras utbildning på 

forskarnivå är ”mycket dålig”. Doktoranderna vid Humanistiska fakulteten 

och Naturvetenskapliga fakulteten tycks generellt vara mer nöjda än doktor-

anderna vid Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Skillnaderna i detta avseende är dock små och knappast att betrakta som 

signifikanta. Det bör framhållas att doktorander som genomfört en stor del 

av sin utbildning på forskarnivå är marginellt mer negativa i sina omdömen 

än nyantagna doktorander. Det är särskilt värt att framhålla att endast en 

handfull doktorander ger sin utbildning på forskarnivå betyget ”mycket då-

ligt”. Självfallet hade det samtidigt varit önskvärt om betyget ”mycket bra” 

hade dominerat istället för betyget ”bra”. Allt som allt får det sammanfat-

tande betyget som de flesta doktorander sätter likväl ses som gott. 

I likhet med resultaten från tidigare internationella och nationella doktor-

andundersökningar är kvinnliga doktorander vid Stockholms universitet 

något mindre nöjda än manliga doktorander. Skillnaden mellan könen som 

framträder i doktorandenkäten är dock mycket liten och i de flesta avseenden 

inte statistiskt signifikant. Den könsskillnad som framträder kan dessutom 

till stor del förklaras av könsfördelningen vid de olika fakulteterna. Doktor-

anderna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, som är förhållandevis kvinno-

dominerad, är över lag mindre nöjda än vid Naturvetenskapliga fakulteten, 

med högre andel manliga doktorander. Det kan vidare framhållas att doktor-

ander med hemmavarande barn under 18 år är lika nöjda med sin utbildning 

på forskarnivå som doktorander utan barn. Den enda skillnaden som går att 

observera härvidlag är att andelen doktorander som inte har barn i något 

högre utsträckning ger sin utbildning på forskarnivå det sammanfattande 

betyget ”mycket bra”, medan doktorander med barn oftare ger betyget ”bra”. 

Doktorander över 50 år verkar generellt vara något mindre nöjda med sin 

utbildning på forskarnivå men eftersom den gruppen är relativt liten är skill-

naden inte statistiskt signifikant. 

Vad som är särskilt intressant att observera är att doktorander som varit 

sjukskrivna under mer än två veckor i sträck i nästan lika hög utsträckning 

som andra doktorander uppger att de skulle ha gjort om valet att påbörja 

utbildning på forskarnivå. Doktorander som varit långtidssjukskrivna uppger 

även i lika hög grad som andra doktorander att de igen skulle välja Stock-
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holms universitet. Dessutom ger intressant nog de långtidssjukskrivna dokt-

oranderna sin utbildning på forskarnivå bara ett något sämre betyg än andra 

doktorander. Sålunda ger även de långtidssjukskrivna doktoranderna ett 

sammanfattande övervägande gott omdöme av sin utbildning på forskarnivå. 

En anledning till de över lag positiva svaren kan delvis vara att de doktor-

ander som är allra mest missnöjda har avbrutit sin utbildning på forskarnivå 

och därför inte mottagit doktorandenkäten. Doktorandenkäten beaktade 

överhuvudtaget inte förekomsten av avhopp från utbildningen på forskar-

nivå. I Spegel eller eko? (2005) framkom det dock att en inte obetydlig andel 

av doktoranderna – vid några institutioner så mycket som 25 procent – till-

fälligt eller mer permanent avbrutit sin utbildning på forskarnivå. Det visade 

sig dock vara svårt att få ett grepp om anledningarna till avbrotten.183 Medan 

samarbetssvårigheter eller konflikter mellan doktorand och handledare inte 

var en vanlig orsak, uppgav flera av institutionerna framförallt ”oförmåga 

hos doktoranden” och att ”doktoranden ångrade sig”. Vad som även fram-

kom i Spegel eller eko? var att institutionerna sällan hade rutiner för att följa 

upp avbrott, fastän ofta enskilda handledare gjorde det. I doktorandunder-

sökningen vid Uppsala universitet uppgav 4 procent av doktoranderna att de 

var mycket missnöjda, 21 missnöjda, 48 procent nöjda och 26 mycket nöjda 

med sin utbildning på forskarnivå. Skillnaderna mellan olika institutioner är 

dock stor och andelen nöjda och mycket nöjda varierade mellan institution-

erna från 45 procent till 100 procent.184 

Resultaten från doktorandenkäten kan med fördel också sättas i relation 

med till exempel resultaten från Forskarutbildningen vid Lunds universitet 

(2013). Där framkom det att 67 procent av doktoranderna vid Lunds univer-

sitet var nöjda med sin utbildning på forskarnivå medan bara 9 procent upp-

gav sig vara missnöjda. Bland doktorandalumnerna uppgav 24 procent att de 

var mycket nöjda och 44 procent att de var nöjda. I allmänhet var manliga 

doktorander något nöjdare än kvinnliga doktorander men det gäller inte vid 

alla fakulteter och skillnaderna härvidlag är små. Utländska doktorander var 

vidare nöjda i lika hög grad som svenska doktorander.185 

Könsskillnaden vid Lunds universitet hade minskat, och doktoranderna 

var överlag mer nöjda, än de varit i utvärderingen från 2007. De kvinnliga 

doktoranderna upplever framförallt den psykosociala arbetsmiljön som 

sämre. De söker följaktligen både hjälp för den oftare och blir även sjuk-

skrivna i högre utsträckning än manliga doktorander. Vid Lunds universitet 

är det i synnerhet kvinnliga doktorander vid Samhällsvetenskapliga fakulte-

                                                      
183 Se tabell 9 i Spegel eller eko?, s. 19. 
184 Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv 2010, s. 19. 
185 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 62–65. 
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ten som upplever sin situation som psykosocialt problematisk. Vid Sam-

hällsvetenskapliga fakulteten har var fjärde kvinnlig doktorand haft läkar-

kontakt på grund av arbetsrelaterad psykosocial ohälsa och så mycket som 

var femte kvinnlig doktorand har varit sjukskriven av samma anledning.186 

Även vid Stockholms universitet utmärker sig, som vi redan sett, Samhälls-

vetenskapliga fakulteten i detta avseende, om än inte lika starkt. 

Den överväldigande majoriteten av doktoranderna – både män och kvinn-

or – vid samtliga fakulteter vid Stockholms universitet uppger i doktorand-

enkäten att de skulle göra om valet att påbörja utbildning på forskarnivå 

(tabell 74). Mest säkra på detta är doktoranderna vid Humanistiska fakult-

eten och Juridiska fakulteten. Doktoranderna vid Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, den fakultet där även flest har negativa erfarenheter, är minst 

säkra. Det är i detta sammanhang viktigt att framhålla att en förändrad in-

ställning till att börja doktorera inte nödvändigtvis behöver innebära ett 

missnöje med utbildningen på forskarnivå. Faktorer såsom ändrade livsmål 

och framtidsplaner kan också ha betydelse. Vad som likväl är slående är att 

mindre än en tjugondel av doktoranderna uttrycker att de ”definitivt inte” 

igen skulle välja att påbörja utbildning på forskarnivå. 

Något färre doktorander, än vad som uppger att de skulle göra valet att 

påbörja utbildning på forskarnivå, skulle igen välja Stockholms universitet 

(tabell 75). Detta behöver i sig inte vara ett uttryck för en kritik mot, eller 

missnöje med, utbildningen på forskarnivå på deras institution vid Stock-

holms universitet. Motiven till att hellre välja ett annat lärosäte kan även ha 

sin grund i faktorer såsom förändrad familjesituation, en partner som fått 

arbete på annan ort eller att doktoranden upptäckt att bättre handledarresur-

ser och/eller akademisk miljö för deras avhandlingsämne finns att tillgå vid 

ett annat lärosäte. 

Avslutningsvis kan det framhållas att något som många doktorander vitt-

nat om i olika sammanhang, och även i de öppna svaren i doktorandenkäten, 

är avsaknaden av uttryck för uppskattning och beröm från handledare och 

kollegor. Positiv feedback tenderar lätt att försummas. Det kan leda till 

sämre självkänsla och även till en större osäkerhet om kvaliteten på de egna 

prestationerna. Negativ kritik tenderar istället att i många sammanhang vara 

alltför dominerande. Inom akademin kan det ofta också verka som om man 

inte uppskattas som person, utan utifrån förmågan att exempelvis publicera 

sig i tidskrifter med hög prestige. I en miljö som måste vara elitistisk i någon 

mening och präglad av hård konkurrens gäller det att vara produktiv. Ut-

rymmet för misslyckanden är ofta litet; doktorander och andra juniora forsk-

                                                      
186 Forskarutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 76. 
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are har knappast heller råd med längre svackor i den vetenskapliga produk-

tiviteten. 

 

Tabell 73: Vilket sammanfattande betyg doktoranderna ger sin utbildning på forsk-
arnivå uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Mycket bra 19 % (131) 21 % (64) 16 % (64) 

Bra 65 % (458) 66 % (200) 65 % (257) 

Dåligt 14 % (98) 12 % (35) 15 % (60) 

Mycket dåligt 3 % (20) 2 % (6) 3 % (13) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Mycket bra 20 % (34) 21 % (5) 20 % (59) 15 % (32) 

Bra 64 % (107) 54 % (13) 66 % (197) 65 % (140) 

Dåligt 13 % (22) 25 % (6) 11 % (34)  17 % (36) 

Mycket dåligt 2 % (4) – 3 % (10) 3 % (6) 

 

Tabell 74: Andelen doktorander som instämmer i påståendet att om valet att påbörja 
utbildning på forskarnivå skulle ske nu skulle de välja att göra det, uppdelat efter 
kön respektive fakultetstillhörighet.  

 Totalt Män Kvinnor 

Definitivt 51 % (356) 53 % (162) 48 % (188) 

Förmodligen 37 % (257) 36 % (109) 37 % (148) 

Förmodligen inte 12 % (83) 11 % (33) 12 % (48) 

Definitivt inte 2 % (13) 1 % (2) 3 % (11) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Definitivt 34 % (57) 42 % (10) 28 % (85)  27 % (58) 

Förmodligen 48 % (80) 46 % (11) 51 % (152) 54 % (117) 

Förmodligen inte 16 % (27) 13 % (3) 15 % (46) 14 % (31) 

Definitivt inte 2 % (3) – 6 % (17) 4 % (9) 
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Tabell 75: Andelen doktorander som instämmer i påståendet att om valet att påbörja 
utbildning på forskarnivå inom samma ämne skulle ske nu skulle de välja Stock-
holms universitet, uppdelat efter kön respektive fakultetstillhörighet. 

 Totalt Män Kvinnor 

Definitivt 30 % (211) 33 % (102) 28 % (111) 

Förmodligen 51 % (361) 48 % (149) 54 % (214) 

Förmodligen inte 15 % (107) 16 % (50) 15 % (59) 

Definitivt inte 4 % (29) 4 % (12) 4 % (16) 

 
 HumFak JurFak NatFak SamFak 

Definitivt 62 % (104) 63 % (15) 48 % (143) 43 % (93) 

Förmodligen 26 % (44) 33 % (8) 39 % (117) 41 % (88)  

Förmodligen inte 10 % (17) 4 % (1) 12 % (35) 14 % (29) 

Definitivt inte 2 % (3) – 2 % (5) 2 % (5) 
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3. Sammanfattning, slutsatser och 
rekommendationer 

En kort sammanfattning av huvuddragen i doktorandenkäten 

Den doktorandenkät som för Stockholms universitets del har genomförts av 

Stockholms universitets studentkår har varit tämligen omfattande. Det är 

därför viktigt att försöka sammanfatta huvudresultaten från doktorandenkät-

en på ett mer överskådligt sätt. Över lag verkar utbildningen på forskarnivå 

fungera bättre vid Stockholms universitet än vid de flesta andra svenska 

lärosäten och dessutom har det skett avsevärda förbättringar de senaste tio 

åren. Likväl kvarstår vissa brister och nya problemområden har också upp-

dagats. Där det så ter sig lämpligt kommer därför vissa rekommendationer 

till möjliga förbättringar av utbildningen på forskarnivå vid Stockholms uni-

versitet att ges. Den sammanfattning som nu följer är också tänkt att kunna 

läsas separat, för den som inte har tid eller behov av att läsa hela rapporten, 

och därför kommer vissa upprepningar av vad som skrivits tidigare att med-

vetet göras. 

Dryga hälften av de doktorander, eller 761 stycken individer, som mottog 

studentkårens doktorandenkät besvarade den (helt eller delvis) under läsåret 

2012/2013. Svarsfrekvensen är sålunda jämförbar med den i andra nationella 

doktorandundersökningar och svaren är, i de flesta avseenden, att betrakta 

som statistiskt signifikanta. Givet att enkäten endast skickades ut elektro-

niskt per e-post (vilket tenderar att resultera i en lägre svarsfrekvens) och att 

den var avsevärt längre, och därmed mer tidskrävande att fylla i, än de flesta 

andra doktorandundersökningar måste svarsfrekvensen betraktas som till-

fredställande. 

De doktorander som besvarat doktorandenkäten är över lag representativa 

för doktorandpopulationen vid Stockholms universitet. Drygt hälften är 

kvinnor och flertalet är mellan 30–40 år gamla. En relativt stor andel har 

antingen invandrarbakgrund eller har kommit till Sverige för sina doktorand-

studier. Två av tre är gifta eller sammanboende och en tredjedel har barn. 

Över hälften har föräldrar med akademisk utbildning och så mycket som en 

tiondel har någon förälder med doktorsexamen. Sammanläggningsavhand-
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lingar dominerar och majoriteten skriver sin avhandling på engelska men 

skillnaden härvidlag är betydande mellan fakulteterna. 

Merparten av de doktorander som besvarat doktorandenkäten uppger att 

de trivs väl med sitt doktorerande och anser att utbildningen på forskarnivå 

är givande och håller en god kvalitet. De allra flesta är nöjda eller mycket 

nöjda med sitt val att doktorera. Nästan alla har valt att doktorera på grund 

av eget genuint ämnesintresse och inte av karriärhänsyn och många hade 

redan tidigt under sina studier bestämt sig för att de ville doktorera. Drygt 

hälften av doktoranderna är vidare aktiva som lärare i undervisningen på 

grundläggande och/eller avancerad nivå. Två av tre doktorander vill fortsätta 

att arbeta som universitetslärare/forskare – ofta vid Stockholms universitet. 

Av doktorandenkäten framträder i hög grad en bild av aktiva doktorander 

som brinner för sitt ämne. Många deltar flitigt både i det internationella vet-

enskapliga samtalet och i samverkan med det omgivande samhället som till 

exempel föredragshållare och populärvetenskapliga skribenter. 

På ett mer övergripande plan visar doktorandenkäten – glädjande nog – 

att doktoranderna i många avseenden har en bättre situation vid Stockholms 

universitet än vad som framträtt av många andra doktorandundersökningar i 

Sverige. Vad som framförallt är viktigt att uppmärksamma för Stockholms 

universitets del är att doktorandenkäten visar att kraftiga förbättringar skett 

jämfört med den bild som framkom av Doktorandpulsen (2003). Ett särskilt 

viktigt resultat att framhålla är att de allvarliga brister vid Stockholms uni-

versitet – inte minst inom Humanistiska fakulteten – som framkom i Doktor-

andpulsen (2003) nu helt tycks ha försvunnit. Idag är skillnaderna både i 

fysisk arbetsmiljö, ekonomiska villkor och psykosocial arbetsmiljö små mel-

lan fakulteterna. Skillnaderna jämfört med tidigare doktorandundersökningar 

är små (i positiv riktning) vid Naturvetenskapliga fakulteten men stora vid 

Humanistiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten, som nu över 

lag har uppnått minst lika goda villkor för doktorander som Naturvetenskap-

liga fakulteten. 

I Doktorandpulsen (2003) framkom det tydligt att kvinnliga doktorander 

generellt uppfattar sin arbetssituation som sämre än manliga doktorander.187 

Det är även i någon mån giltigt enligt resultaten i doktorandenkäten men 

könsskillnaden har kraftigt minskat. Doktoranderna upplever att handled-

ningen fungerar bättre än vad som var fallet enligt Doktorandpulsen (2003). 

Samtidigt menar fortfarande en oroväckande stor del av doktoranderna att de 

upplever allvarliga brister i sin handledningssituation. Doktorandenkäten 

visar att handledarbyten är vanligare än vad som vanligen antas. En av fem 

                                                      
187 Doktorandpulsen (2003), s. 8–9, 16 et passim. 
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doktorander har heller inte fått sin individuella studieplan reviderad som de 

ska. 

Betydelsen av kön och fakultetstillhörighet  

Ett centralt resultat från doktorandenkäten är att kvinnliga doktorander i de 

flesta avseenden inte i nämnvärt högre utsträckning har negativa upplevelser 

av sin utbildning på forskarnivå än manliga doktorander. Tidigare doktor-

andundersökningar har, om än över tid i avtagande grad, brukat visa att så är 

fallet. Det är dock värt att uppmärksamma att även i doktorandenkäten ger 

kvinnliga doktorander något mer negativa svar på vissa variabler än sina 

manliga kollegor. Skillnaden mellan könen är dock inte längre signifikant 

när det beaktas att doktorander vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, med 

en hög andel kvinnliga doktorander, har överlag något mer negativa i upp-

levelsen av sin utbildning på forskarnivå än doktoranderna vid de andra fak-

ulteterna. Det finns flera tänkbara anledningar till de mindre skillnaderna 

mellan könen i doktorandenkäten för Stockholms universitets del än i många 

tidigare studier. Förmodligen är det, åtminstone delvis, ett uttryck både för 

en faktiskt ökande jämlikhet inom akademin och en jämnare könsfördelning 

hos seniora forskare vid Stockholms universitet än vid många andra univer-

sitet och högskolor. Även den relativt stora dominansen av humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet kan ha en inverkan 

på resultaten. 

Det måste betraktas som ett viktigt resultat att de doktorander som besva-

rat doktorandenkäten svarar så pass lika – på de allra flesta variabler – obe-

roende av fakultetstillhörighet. Doktoranderna upplever till exempel sin 

handledningssituation mycket likartad oavsett vid vilken fakultet de doktore-

rar. Mest lika svar tenderar doktoranderna vid Humanistiska fakulteten och 

Naturvetenskapliga fakulteten ge avseende bland annat arbetsmiljö. Svaren 

från Juridiska fakulteten avviker i vissa fall från svaren vid de andra tre fak-

ulteterna men dessa skillnader är knappast signifikanta med tanke på det 

mycket ringa antal doktorander – 24 stycken – som besvarat enkäten vid 

Juridiska fakulteten och att svarsfrekvensen också var lägst vid denna fakul-

tet. En sådan liten grupp doktorander, särskilt i ljuset av den låga svarsfre-

kvensen, kan förväntas ge upphov till mycket stora svängningar i svaren. 

Det är viktigt att framhålla att även om de doktorander som besvarat dokt-

orandenkäten över lag svarar mycket lika vid de fyra fakulteterna är det 

mycket sannolikt att svaren varierar avsevärt mellan doktorander från olika 

institutioner. Detta går dock inte att studera utifrån enkätsvaren eftersom 

enkäten inte, som tidigare diskuterats, beaktar doktorandernas institutions-
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tillhörighet.188 Även om doktorandenkäten inte möjliggör en analys på insti-

tutionsnivå framgår det dock från de öppna svaren att doktorander vid som-

liga institutioner med problem och brister – framförallt avseende psykosocial 

arbetsmiljö – står för en stor del av de kritiska uttalandena.189 En ytterst på-

taglig skillnad mellan olika institutioner avseende hur pass nöjda doktorand-

erna är med olika variabler framkom av rapporten Forskarutbildningen ur 

doktorandperspektiv från Uppsala universitet. Det finns ingen som helst 

anledning att anta att fallet är annorlunda vid Stockholms universitet. Skill-

nader uppträder inte i huvudsak mellan fakulteter utan mellan institutioner. 

Inte minst avseende psykosocial arbetsmiljö är institutionerna bättre och 

sämre fungerande. Enligt doktorandombudets erfarenhet är närvar-

on/frånvaron av konflikter vid en institution avgörande för hur doktorander-

na upplever den psykosociala arbetsmiljön. Likaså är faktorer som diskuss-

ionsklimatet vid högre seminarier, och i vilken grad institutionen är en fram-

stående forskningsmiljö, viktigt för hur nöjda doktoranderna är. Framstående 

och engagerade seniora forskare och en väl fungerande institutionsledning är 

nödvändigt för en högkvalitativ utbildning på forskarnivå. 

De ”öppna svaren” i doktorandenkäten bekräftar bilden, som doktorand-

ombudet fått i sitt arbete, att det finns en hel del doktorander som upplever 

stora brister i sin utbildning på forskarnivå och/eller far illa, samtidigt som 

majoriteten upplever sig ha det bra och anser sig vara nöjda eller mycket 

nöjda. Det är vid ett antal institutioner som de flesta problemen är lokalis-

erade. I de öppna svaren – där framförallt den minoritet doktorander som var 

mindre nöjda med sin utbildning på forskarnivå har svarat – är följande sex 

klagomål återkommande: icke-relevanta och dåliga kurser på utbildningen 

på forskarnivå, missnöje med de ekonomiska villkor som utbildningsbidraget 

medför, stressade och/eller ointresserade handledare, hög undervisnings-

börda, bristande information om kursutbud på engelska, medioker veten-

skaplig miljö vid institutionen. Samtidigt bör det framhållas att de öppna 

svaren innehöll en hel del kommentarer från doktorander om hur nöjda och 

entusiastiska de var över sin utbildning på forskarnivå vid Stockholms uni-

versitet. 

                                                      
188 Av de arbetsmiljöundersökningar som Stockholms universitets upphandlade företagshäl-

sovård Avonova med jämna mellanrum genomför vid universitetets olika institutioner, och 

där svaren från doktorander särredovisas, framkommer det tydligt att upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön varierar högst avsevärt mellan olika institutioner inom samma 

fakultet. Skillnaderna i upplevd psykosocial arbetsmiljö, både bland doktorander och andra 

medarbetare, varierar i dessa arbetsmiljöundersökningar mycket mer från institution till instit-

ution än mellan de olika fakulteterna. 
189 Vissa av de doktorander som besvarat doktorandenkäten väljer dock ändå att uppge insti-

tutionstillhörighet i de ”öppna svaren”. 
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Om någon fakultetsskillnad alls kunnat skönjas i doktorandenkäten är det 

en något sämre psykosocial arbetsmiljö vid Samhällsvetenskapliga fakulte-

ten. Detta bekräftas i någon mån av att över hälften av doktorandombudets 

enskilda ärenden kommer från den fakulteten. Även i doktorandundersök-

ningen vid Lunds universitet urskilde sig Samhällsvetenskapliga fakulteten 

negativt i detta avseende och faktiskt i ännu högre grad än vid Stockholms 

universitet.190 Däremot utmärker inte Samhällsvetenskapliga fakulteten sig på 

något negativt sätt enligt doktorandundersökningen som gjorts vid Uppsala 

universitet. Därmed verkar det inte finns någon strukturell anledning till att 

just de samhällsvetenskapliga ämnena ger upphov till fler psykosociala arb-

etsmiljöproblem. En mer sannolik orsak till större andel psykosociala ar-

betsmiljöproblem inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid både Stock-

holms universitet och Lunds universitet är att vissa institutioner inom fakult-

eten vid bägge lärosätena har problem med sin psykosociala arbetsmiljö 

och/eller i strukturen med sin utbildning på forskarnivå. 

Doktorandernas arbetsbörda och upplevelser av negativ stress 

De flesta av de doktorander som besvarat doktorandenkäten betraktar kraven 

som ställs på dem som doktorander som ”lagom” eller rimligt höga. Merpar-

ten av de heltidsaktiva doktoranderna arbetar i genomsnitt 40–49 timmar per 

vecka. Dock ägnar bara en minoritet mer än 30–39 timmar i genomsnitt per 

vecka åt sin egen utbildning på forskarnivå. Trots ganska långa arbetsveckor 

– som dock är avsevärt kortare än för professorer som ofta måste ägna 

mycket tid åt ansökningar om externa forskningsanslag – känner ändå för-

hållandevis få att de arbetar så mycket att det går ut negativt över deras hälsa 

och välbefinnande. Fyra av fem hinner vanligen ta lunchrast och tre av fyra 

hinner umgås socialt med kollegor under en vanlig arbetsdag. När så inte är 

fallet tycks det ofta höra samman med en hög undervisningsbörda och olika 

former av kringarbete. Enkätsvaren om arbetstid och stressindikatorer visar 

resultat som är ganska likartade arbetsmarknaden i stort när det gäller hög-

kvalificerade och självständiga yrken. Slutligen bör det också framhållas att 

de flesta doktorander känner sig fysiskt trygga vid Stockholms universitet 

och att hot och våld är mycket ovanligt. 

Det framträder tydligt av svaren i doktorandenkäten att det inte finns nå-

got samband mellan genomsnittligt antal arbetade timmar per vecka och 

graden av upplevd negativ stress. Brister i handledningen och en dålig arb-

etsmiljö vid institutionen framstår istället som de främsta orsakerna till upp-

                                                      
190 Doktoranderna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet upplever t.ex. i 

lägre grad än doktoranderna vid de andra fakulteterna ett öppet diskussionsklimat, se Fors-

karutbildningen vid Lunds universitet (2013), s. 52. 
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levd negativ stress. Otydliga mål är en annan central faktor för negativ 

stress. Inom ämnesområden där sammanläggningsavhandlingar dominerar, 

istället för monografiavhandlingar, tenderar de stressrelaterade problemen att 

vara något mindre i omfattning men skillnaden är högst marginell. 

Negativ stress på grund av otydliga mål borde kunna minskas genom fler 

etappmål, vilket kan ske genom en bättre användning av de individuella stu-

dieplanerna. Samtidigt ska det framhållas att många doktorander också kan 

uppleva etappmål som ett stressmoment. Att ha regelbundna seminarier, där 

man kan få feedback från en större grupp på sina texter, torde hur som helst 

vara en hjälp för många doktorander. Att publicera artiklar, som utgör delar 

av en monografiavhandling, kan öka självkänslan, och övertyga doktoranden 

att han eller hon kommit tillräckligt långt på vägen men tar samtidigt tid från 

avhandlingsarbetet. 

Några problemområden 

Även om svaren i doktorandenkäten till övervägande del är positiva, åt-

minstone sett i förhållande till vad som ofta framkommit i tidigare nationella 

och lokala doktorandundersökningar, är det också påtagligt att det finns en 

betydande förbättringspotential för utbildningen på forskarnivå på många 

håll vid Stockholms universitet. Svaren på vissa av frågorna i doktoranden-

käten visar även att det existerar allvarliga strukturella brister, som inte är 

begränsade till enskilda institutioner eller fakulteter, inom somliga områden 

av utbildningen på forskarnivå vid Stockholms universitet. Av doktoranden-

käten framkommer bland annat ett ganska omfattande missnöje med kursde-

len av utbildningen på forskarnivå. Likväl är ändå fler nöjda med kurserna 

än som är missnöjda med dem. Vad som däremot framträder mycket tydligt 

är i hur hög grad doktoranderna är missnöjda med den introduktion som de 

fått som nya doktorander. Fler är missnöjda med introduktionen som ges till 

nya doktorander än som är nöjda med den. Doktoranderna är vidare i hög 

grad missnöjda med information och stöd för fortsatt karriär efter disputat-

ion, oavsett om det gäller karriär inom eller utanför universitetsvärlden. 

Till andra negativa resultat från doktorandenkäten hör att hälften inte upp-

lever sin institutionsmiljö som speciellt vetenskapligt kreativ. De rent aka-

demiska förutsättningarna är sålunda långt ifrån optimala. Framförallt tycks 

forskarseminarierna kunna vara mer dynamiska och ge doktoranderna en 

större vetenskaplig stimulans. Dessutom är den höga andelen kvinnor som 

upplevt negativ särbehandling – och även upplevt sexuella trakasserier – att 

betrakta som oroväckande. Bortåt en fjärdedel av alla doktorander uppger 

även att de inte får tillräcklig handledning för att kunna bli klara inom finan-

sierad studietid. Med tanke på att god handledning är av mycket stor vikt för 

att doktorander ska bli klara med sin doktorsavhandling måste det betraktas 
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som en allvarlig brist att en hög andel av doktoranderna upplever att de inte 

får det. 

Specifika problemområden och förslag på åtgärder 

I vissa avseenden visar doktorandenkäten att utbildningen på forskarnivå 

fungerar bättre – och doktoranderna trivs i högre grad – vid Stockholms uni-

versitet än vad fallet är på många andra lärosäten. Det går även att se att 

förhållandena för doktorander, sett över fakulteterna överlag, generellt avse-

värt har förbättrats det senaste årtiondet. Inte desto mindre identifierar dokto-

randenkäten flera problemområden som det är angeläget att åtgärda och 

dessutom ringas andra områden med förbättringspotential in.191 Dessa pro-

blemområden och områden med förbättringspotential ska nu avslutningsvis 

diskuteras och några rekommendationer på åtgärder presenteras: 1) En bättre 

introduktion till utbildningen på forskarnivå för nyantagna doktorander, 2) 

en förbättrad och utökad karriärvägledning för doktorander och nydispute-

rade forskare, 3) mer kraftfulla åtgärder vid institutioner där den psykosoci-

ala arbetsmiljön brister, 4) förbättra villkoren för ett gott handledarskap, och 

5) stimulera ett vetenskapligt samtal på hög nivå och försöka höja den veten-

skapliga ambitionsnivån. 

1. I doktorandenkäten framträder ett omfattande missnöje med introdukt-

ionen för nyantagna doktorander. Detta missnöje är oberoende av doktoran-

dernas kön, ålder, fakultetstillhörighet eller studiebakgrund. Introduktionen 

för nyantagna doktorander kan sägas bestå av två olika delar. För det första 

har vi den mer formella introduktionen med information av mer formell kar-

aktär om bland annat rättigheter och skyldigheter. För det andra har vi intro-

duktionen till det dagliga livet vid institutionen och till praktiska rutiner och 

till den mer ”tysta kunskapen”. Bägge typerna av introduktion underlättar 

väsentligt för att nya doktorander ska känna sig välkomna och snabbt kunna 

komma in i sitt arbete på bästa sätt. En god introduktion leder därmed till en 

effektivare resursanvändning. En mer formell introduktion ges numera redan 

på områdesnämndsnivå. Av olika anledningar tar tyvärr inte alla doktorander 

del av den. När det gäller den mer informella introduktionen sker den i högst 

skiftande omfattning vid olika institutioner. 

Den bristande introduktionen borde vara ett förhållandevis lätt problem 

att åtgärda. Mycket handlar det om att skapa bättre administrativa rutiner och 

                                                      
191 Även de förbättringsförslag som presenterades i Forskarutbildningen ur doktorandper-

spektiv 2010, s. 57, vid Uppsala universitet kan övervägas för Stockholms universitets del. De 

innefattar bland annat skärpta riktlinjer för handledning, ett större utbud av kurser på utbild-

ningen på forskarnivå, förbättra introduktionen för nya doktorander, utöka möjligheterna till 

internationellt utbyte samt en utveckling av seminariemiljöerna på de håll där de är bristfäll-

iga. 
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tillmäta introduktionen större betydelse. Till skillnad från till exempel brister 

i handledningen är detta en trivial sak att ta itu med, samtidigt som vinsterna 

skulle vara stora både avseende förbättrad arbetsmiljö och trygghet för dokt-

oranderna och en ökad effektivitet i utbildningen på forskarnivå. Eftersom en 

förbättrad introduktion är en brist som är så pass lätt att åtgärda bör saken 

prioriteras. Ansvaret för en förbättrad introduktion bör dels vila på fakult-

eterna och dels på de enskilda institutionerna. Att introducera nyantagna 

doktorander till bland annat rättigheter och skyldigheter som doktorand vid 

Stockholms universitet bör lämpligast ske på fakultetsnivå (eller på universi-

tetsövergripande nivå). Däremot måste introduktionen till praktiska rutiner 

och den dagliga tillvaron vid institutionen av nödvändighet ske på institut-

ionsnivå. Naturligtvis har prefekten ytterst det övergripande ansvaret för 

detta. I de flesta fall torde det praktiska ansvaret dock delegeras till studie-

rektorn för utbildning på forskarnivå. Den introduktion som ges på instit-

utionsnivå bör gärna ske i nära samarbete med det lokala doktorandrådet. 

Det är även värt att överväga huruvida introduktionen bör göras till en oblig-

atorisk – och möjligen också poänggivande – del av utbildningen på forskar-

nivå. En sådan åtgärd skulle kunna höja statusen för introduktionen och 

sända en tydlig signal om att den är viktig. Detta kräver emellertid en änd-

ring av de allmänna studieplanerna och en obligatorisk introduktion bör där-

för noggrant övervägas i samband med kommande revideringar av de all-

männa studieplanerna. 

2. Den stora oro för arbetslöshet som många doktorander upplever, sam-

tidigt som en adekvat karriärvägledning kan sägas saknas, motiverar en kraf-

tig utökning av resurserna för karriärvägledning. Det är naturligtvis inte me-

ningen att Stockholms universitet ska fungera som en slags arbetsförmedling 

eller allmän karriärrådgivningsservice men att öka stödet till doktorander och 

nydisputerade att finna möjliga karriärvägar bör ses som en integrerad del av 

utbildningen på forskarnivå i större utsträckning än vad som är fallet idag. I 

arbetet med att koordinera och sprida, gärna ämnesanpassad, information 

kring karriärmöjligheter torde studierektorerna för utbildningen på forskar-

nivå vid de olika institutionerna kunna spela en mer aktiv roll. En utökad – 

och kvalificerad – karriärvägledning bör också byggas ut centralt vid Stock-

holms universitet och denna bör vara tydligt åtskild från studieväglednings-

verksamheten. Det är långt ifrån säkert att Studentavdelningen är den mest 

passande organisatoriska placeringen för en sådan ny verksamhet. I ljuset av 

att Enheten för externa kontakter har ett upparbetat nätverk för forsknings-

samverkan ter sig den som en potentiellt lämplig placering. 

Även om informationsmöten om karriärmöjligheter inom och utanför 

akademin är viktiga, efterfrågar många doktorander också ett ökat stöd från 
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sina handledare och andra seniora forskare/lärare med sin framtida karriär. 

Det är ofta handledarna som besitter ett värdefullt kontaktnät som kan vara 

till stor hjälp för doktorander och nydisputerade. Även om det inte hör till 

handledarnas kärnuppgift att ge karriärstöd är det ändå önskvärt om så sked-

de i högre grad än vad som ofta är fallet idag. Ett sätt att på ett mer strukture-

rat vis erbjuda samtliga doktorander stöd från seniora forskare/lärare är att 

utveckla mer eller mindre formaliserade mentorsprogram. Sådana finns re-

dan på vissa institutioner. Mentorsprogram har även den fördelen att de av-

lastar handledarna och mentorerna kan agera som värdefulla bollplank också 

i många andra frågor än kring den framtida karriären. Ett sätt för Stockholms 

universitet att uppmuntra seniora forskare/lärare att bli mentorer skulle 

kunna vara att erbjuda en viss nedsättning i undervisningsskyldigheten för de 

som tar på sig uppdraget som mentor. 

3. Även om merparten av doktoranderna är nöjda med sin tillvaro och 

med arbetsmiljön vid sin institution – och även i ljuset av de förbättringar 

som ägt rum i detta avseende under de senaste tio åren – är den psykosociala 

arbetsmiljön bristfällig, och till och med djupt problematisk, vid somliga 

institutioner. Dessa problem drabbar naturligtvis inte enbart doktorander. 

Däremot tenderar doktorander, genom sin relativt svaga position och sitt 

beroende av sina handledare, att vara mer utsatta än andra kategorier av 

medarbetare. Att åtgärda brister i psykosocial arbetsmiljö är angeläget men 

samtidigt mycket svårt. Det bör särskilt framhållas att personer med led-

ningsuppdrag vid en institution i vissa fall kan vara roten till de psykosociala 

arbetsmiljöproblemen. I dagsläget förekommer brister i hanteringen av arb-

etsmiljöproblemen i sådana fall, vilket naturligtvis inte är tillfredställande. 

De psykosociala arbetsmiljöproblem som vissa doktorander, såväl som 

andra medarbetare, upplever vid somliga institutioner kan vara av högst var-

ierande karaktär. Ibland kan de ha sin grund i konflikter som uppstått mellan 

olika vetenskapliga skolbildningar och därmed ha en vetenskaplig grund 

men kommit att bli personliga. Sådana situationer, liksom många andra typer 

av personkonflikter, är en grogrund för fraktionsbildning vid en institution 

eller del av en institution. Det förekommer till och med att konflikter går i 

arv. I detta avseende är det särskilt viktigt med en medvetenhet om att kon-

flikter mellan seniora forskare också riskerar att drabba och/eller ”smitta av 

sig” på deras doktorander. Doktorander till den handledare som är ute i kylan 

riskerar att också hamna ute i kylan. Därför kan inte heller doktorandernas 

psykosociala arbetsmiljö behandlas isolerat från den övergripande arbetsmil-

jön. Eftersom långvariga konflikter både har en så menlig inverkan på psy-

kosocial arbetsmiljö och på vetenskaplig och pedagogisk kreativitet är det 
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viktigt att gripa in mer kraftfullt från fakultets- och universitetsledning i ett 

tidigare skede än vad som ofta är fallet nu. 

Negativ särbehandling på grund av kön och ålder verkar förekomma i 

oroväckande stor utsträckning. I synnerhet det sistnämnda har inte fått ved-

erbörlig uppmärksamhet vid universitetet. Eftersom både negativ särbehand-

ling på grund av (kvinnligt) kön och ålder tycks förekomma relativt ofta är 

det viktigt att försöka identifiera i vilka sammanhang – och var – det före-

kommer. Både på handledarutbildningarna och på prefektutbildningarna bör 

frågan om negativ särbehandling på grund av ålder få ett större utrymme. I 

ljuset av att det främst är kvinnliga doktorander som upplever negativ särbe-

handling på grund av både kön och ålder är det också lämpligt att dessa frå-

gor i framtiden behandlas mer som ett sammanvävt problemkomplex än som 

två separata problemområden. 

4. Förekomsten av brister i handledningen har minskat jämfört med för ett 

årtionde sedan men är fortfarande ett av de största problemen i utbildningen 

på forskarnivå vid Stockholms universitet. Det är uppenbart att många hand-

ledare helt enkelt inte hinner med sitt handledarskap på ett bra sätt på grund 

av en pressad arbetssituation för egen del. Delvis kan denna problematik 

minskas genom att tillse att en handledare inte tar på sig alltför många dokt-

orander på en gång. Något fast övre tak är knappast lämpligt att sätta men att 

vara huvudhandledare eller biträdande handledare åt fler än runt fem dokt-

orander torde i de flesta fall inte vara så lämpligt. 

En fråga som är värd att uppmärksamma är i vilken grad den stora tidsåt-

gången att söka externa forskningsmedel – även för att finansiera doktorand-

er – har en negativ inverkan på ett gott handledarskap. Det är väl känt att för 

många forskare, särskilt framgångsrika professorer, har ansökningar om 

externa medel och jakten på sponsorer till forskningen blivit en av huvud-

arbetsuppgifterna som en följd av en relativt sett mindre direkt fakultets-

finansiering. Ett annat problem är att ett ökande antal handledare saknar en 

tillsvidareanställning som lektor eller professor och istället är helt beroende 

av externa forskningsmedel. Stressade handledare – som i vissa fall också är 

beroende för sin försörjning av att deras doktorander producerar väl – bidrar 

lätt till att också doktoranderna känner sig mer stressade. Vidare skapar det 

inte sällan en otrygg situation för doktorander som tvingas byta handledare 

om handledarna måste överge sin akademiska karriär på grund av uteblivna 

nya forskningsmedel. 

Ett bra sätt att avlasta handledarna, och på samma gång ge doktoranderna 

ett ytterligare bollplank, är att på fler håll utveckla och formalisera mentors-

system (se ovan). En mentor kan framförallt stödja doktoranderna i saker 

som inte hör till handledarnas kärnuppgifter, såsom råd och stöd kring till 
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exempel framtida karriär. Dessutom kan en mentor fungera som en senior 

forskare att tala med om sådant som doktoranden inte vill diskutera med 

handledarna. Exakt vilken roll mentorn ska ha i förhållande till handledarna 

kan och bör naturligtvis variera. Det kan variera i både vad doktoranden 

önskar (och behöver) hjälp och stöd av mentorn med och vad mentorn känn-

er att han eller hon kan och vill hjälpa till med. Den stora skillnaden mellan 

mentorskapet och handledarskapet är dock alltid att det förstnämnda är av en 

mer informell karaktär. 

5. Det är förmodligen ett ouppnåeligt ideal att samtliga institutioner vid 

ett så stort lärosäte som Stockholms universitet ska vara excellenta veten-

skapliga miljöer. Däremot är det realistiskt att sträva dels mot att den veten-

skapliga kvaliteten ska kunna förbättras ytterligare och att fler institutioner 

ska bli vetenskapligt framstående. Alltför många doktorander tycker att den 

vetenskapliga nivån, och framförallt det vetenskapliga samtal som förs vid 

deras institution, inte är tillräckligt hög. Detta är inget som kan lösas genom 

administrativa åtgärder, utan är helt avhängigt av de seniora forskarna och 

det akademiska ledarskapet. Ett sätt att öka kvaliteten på forskningen, och 

samtidigt förbättra doktoranders forskningsmiljö, kan vara att tydligt sätta 

kvalitet före kvantitet i utbildningen på forskarnivå. 

I vilken grad utbildningen på forskarnivå präglas av vetenskaplig excell-

ens – eller ens ska präglas av vetenskaplig excellens – är i någon mån av-

hängig synen på doktorerande och i vilken grad utbildningsmomentet beton-

as före den vetenskapliga produktionen. Synen på hur högt kravet ska ställas 

på att doktoranden ska vara en fullfjädrad självständig forskare vid dok-

torsexamen varierar till exempel mellan skilda ämnestraditioner. En strävan 

efter vetenskapligt excellenta doktorsavhandlingar och målet att doktoran-

derna ska bli klara inom finansierad tid utgör inte sällan en problematisk 

målkonflikt. Doktorandernas möjlighet att hinna bredda sig vetenskapligt, 

bland annat genom att delta i många olika seminarier, minskar till exempel 

om fokus läggs vid att säkerställa att alla blir klara inom ramen för finansi-

erad studietid. 

Det kan inte betraktas som någon hemlighet att vissa institutioner, eller 

delar av institutioner, är mer vetenskapligt framstående än andra. En disku-

ssion kan alltid föras kring dimensioneringen av utbildningen på forskarnivå 

vid de starka respektive svaga vetenskapliga miljöerna. Resursfördelningen 

kan till exempel utformas så att de starka miljöerna får mer resurser till ut-

bildning på forskarnivå och de svaga mindre resurser. Det kan vara ett sätt 

att främja excellens. Samtidigt innebär det avsevärt försämrade möjligheter 

för de vetenskapligt mer svaga institutionerna att, utan externa medel, kunna 

förstärka och utveckla forskningsmiljön och riskerar att cementera uppdel-
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ningen i svaga och starka forskningsmiljöer. Balansen mellan att ekonomiskt 

belöna vetenskaplig excellens och skapa möjligheter för samtliga institu-

tioner att utveckla sin verksamhet är därför, som bekant, en högst problema-

tisk policyfråga. 



 149 

English Summary 

The PhD Programme at Stockholm University 
Results from the Student Union’s PhD Student Survey 2012/2013 

 

PhD programmes constitute the most advanced and the most expensive edu-

cation, while at the same time generating a large portion of the research con-

ducted at Sweden’s universities and university colleges, as well as training 

the next generation of researchers. One way of ensuring the quality of PhD 

programmes and an optimal use of resources is to conduct different types of 

quality assessments. Well-designed quality assessments can contribute to 

identifying the different strengths and weaknesses of a PhD programme, as 

well as what PhD students are more or less satisfied with. For example, such 

a survey can identify differences in how male and female PhD students, res-

pectively, experience their situation and can draw attention to potential diff-

erences that may exist between the different subject areas of the faculties. At 

Stockholm University, such a PhD student survey was carried out by the 

Stockholm University Student Union during 2002–2003 and published in the 

report Doktorandpulsen (2003). This survey revealed that female PhD stud-

ents perceived their situation to be considerably worse than male PhD stud-

ents. Furthermore, many female PhD students experienced that they had 

been subject to unfair treatment due to their gender. As much as 40 per cent 

of PhD students at Stockholm University stated that they had experienced 

problems in their relationship with the supervisor. The physical working 

conditions at the Faculty of Humanities stood out as clearly insufficient. A 

follow-up of certain aspects of the PhD programmes was performed by 

Stockholm University in 2005, which indicated that some improvements had 

been made. The questions in this follow-up were, however, directed towards 

representatives of a limited selection of departments and not towards the 

Stockholm University PhD student body as a whole. 

Therefore, in 2012–2013, the Student Union conducted a new extensive 

survey directed towards all PhD students at Stockholm University who had 

been active during the academic year 2011–2012, with the aim of producing 

a comprehensive elucidation of a variety of aspects concerning their PhD 

programmes from the perspective of the PhD students. Approximately 1,400 
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PhD students active at Stockholm University received an email inviting them 

to take the Student Union’s web-based PhD student questionnaire, of which 

50 per cent, or 761 PhD students, answered it partly or fully. This response 

rate is comparable with other local and national PhD surveys and is suffic-

ient, in most cases at least, to consider the answers to have statistical signifi-

cance. The answers are divided by faculty and gender but, due to integrity 

considerations, not by department. Little over half of the PhD students that 

answered the questionnaire are women (which correspond to the gender dist-

ribution of PhD students at Stockholm University). The majority are between 

30–40 years of age, with PhD students within the Faculty of Science being 

considerably younger on average in comparison to other faculties. Two out 

of three are married or live together with a partner and one third have child-

ren. A relatively large proportion is of immigrant background or moved to 

Sweden for their PhD studies. Over half have parents with an academic de-

gree whereof as much as 10 per cent have a PhD degree. 

The correlation analyses conducted show that gender, age, faculty, Swe-

dish versus foreign heritage has no influence on the majority of the variables 

and the education level of the parents on hardly any variable. PhD students 

at the Faculty of Social Sciences are, however, to some extent, less satisfied 

with their PhD programme compared to other PhD students. As the PhD 

student questionnaire, due to integrity considerations, cannot be broken 

down to the department level, the differences between departments cannot be 

shown. However, from earlier studies it is known that it is, in fact, on the 

department level rather than the faculty level that the differentiations become 

evident, in particular regarding PhD students’ level of satisfaction. The 

“open answers” in the survey give further substance to the picture that a 

certain number of PhD students at Stockholm University experience major 

flaws in their PhD programme and/or are ill-treated. It remains to be said, 

however, that the majority of the PhD student body is satisfied or very satis-

fied with their PhD programme and feel that they are treated well. 

It can be noted that PhD students at Stockholm University are, in general, 

internationally oriented and the majority write their PhD thesis in English 

(half of the PhD students at the Faculty of Humanities and the Faculty of 

Law). A large proportion of PhD students have, once or several times, spent 

time at another Swedish or foreign university as guest scholars. At the same 

time many of the PhD students are also active as popular science lecturers 

and writers, primarily towards the Swedish audience. The participation in 

scientific conferences is very high and PhD students are, in general, active 

when it comes to publishing articles in international scientific journals. Also, 

some are employed as experts in society or industry. A slight majority of 
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PhD students is active as teachers at undergraduate level. This responsibility, 

however, often engages more time in reality than the 20 per cent department 

duty limit for PhD students allows. On the other hand, this suggests that a 

large proportion of PhD students appears to already be active and fairly est-

ablished within academia both as teachers and researchers.  

From the answers in the PhD student questionnaire, it appears that a large 

proportion of PhD students decided that they were interested in research at a 

relatively early stage. Furthermore, more than four out of five PhD students 

at all four faculties state that their choice to pursue a PhD degree was based 

on a genuine and personal interest in the subject and/or a general interest in 

research. Few have stated other reasons, such as considering a good career or 

a high salary. Hence, it is the genuine scientific interest that drives most of 

the PhD students. The majority consider the admissions requirements to the 

PhD programme to be relatively clear. However, at the same time, a non-

negligible number stated that they had been active as ‘shadow’ PhD students 

(Sw. skuggdoktorander) prior to being formally admitted to the PhD prog-

ramme.  

The most apparent issue raised is the lack of support in career guidance. 

The large majority feel that they have neither received direct support towards 

a future career nor received any career guidance. Concerns about unem-

ployment after the PhD is startling, especially among female PhD students 

and at the Faculty of Science. Another significant, negative result is that PhD 

students, to a very large extent, are dissatisfied with the introduction they 

received as new PhD students. In fact, more PhD students are dissatisfied 

with the introduction than those who are satisfied. Another emerging issue is 

that half of the PhD students do not perceive their department to be a stimul-

ating research environment. In addition, a number of PhD students highlight 

shortcomings in the course component of the PhD programme. It is import-

ant to point out, however, that a greater number of PhD students are satisfied 

than dissatisfied with this aspect of their PhD programme.  

Regarding stress indicators, the PhD student questionnaire indicates simil-

ar results as on the labour market as a whole, when considering highly quali-

fied jobs. Overall, an overwhelming proportion is satisfied or very satisfied 

with their PhD programme and considers their PhD studies to be rewarding 

and maintaining a high quality. Most of the PhD students at Stockholm Uni-

versity feel that the expectations on them as PhD students are reasonably 

high, while many, at the same time, feel that the expectations are often un-

clear to some extent. Most of the full-time active PhD students state that 

they, on average, work 40–49 hours per week but may also work over 50 

hours per week. However, the majority do not work more than 30–39 hours 
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per week on their own PhD studies. Despite long working hours, relatively 

few feel that they work so much that it has a negative effect on their health 

and well-being, as in most cases they find their work to be enjoyable. More 

than four out of five PhD students have time to take lunch breaks regularly 

and interact socially with their colleagues during a regular workday. It is 

important to emphasize that a correlation between the number of working 

hours and the degree of stress, could not be shown from the results. Instead, 

other factors—such as the social situation outside of the university, super-

vision, psychosocial working environment at the department and worries 

about the future—are what seem to affect the degree of harmful stress. 

The majority of PhD students are satisfied with their supervision, and 

have good confidence in their supervisor. However, at the same time, a cer-

tain number are very dissatisfied and/or have experienced significant prob-

lems. These problems generally regard cases where the extent of the super-

vision has been inadequate or where PhD students experience that they are 

not receiving meaningful feedback from their supervisors. Other kinds of 

conflicts with supervisors are not uncommon either. Insufficient supervision 

is a central reoccurring problem in all PhD surveys, which have been pre-

formed. Even if the majority are content with their supervision and super-

visor, the fact that some are not should be taken seriously. Good supervision 

is crucial for a good PhD programme and deficient supervision is one of the 

most significant factors contributing to negative stress in PhD students as 

well as a loss of interest in the research project. The PhD survey shows that 

changing supervisor is considerably more common—except at the Faculty of 

Science—than what was presumed. However, in half of these cases, the PhD 

student does not initiate or request the change of supervisor. In relation to 

supervision, it should also be stated that one out of five PhD students does 

not get their individual study plan adequately updated and there still seems 

to be occasional occurrences where an active PhD student is lacking an indi-

vidual study plan completely. 

The financial situation for PhD students has improved significantly. To-

day, the majority of PhD students at Stockholm University are financed 

through an employment as PhD students (Sw. doktorandanställning). The 

vast majority of these PhD students are content with their financing. This is 

equally valid for PhD students with children, despite having dependants to 

support. At the Faculty of Science it is still common that PhD students, at the 

beginning of their education, are financed with a faculty grant for PhD stud-

ies (Sw. utbildningsbidrag). The majority of PhD students financed with a 

faculty grant for PhD studies are not satisfied with their financial situation. 

However, this particular problem regarding such faculty grants for PhD stud-
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ies will disappear as Stockholm University is currently implementing a deci-

sion taken by the University Board to abolish the use of faculty grants for 

PhD studies in favour of financing PhD students through employment. 

Scholarships, employment outside of academia, or “personal financing” are 

relatively unusual forms of financing PhD studies. The problems that exist 

with PhD student financing primarily arise when the financed study time has 

run out. While most PhD students finish (almost) within the financed period 

at the Faculty of Science, it is more the rule than the exception that PhD 

students at the Faculty of Humanities, Faculty of Law and the Faculty of 

Social Sciences do not. 

Regarding issues in the psychosocial environment, which have been 

brought to attention by the PhD student questionnaire, a significant propor-

tion of female PhD students states that they have experienced discrimination 

due to their gender. A smaller proportion also states that they have experi-

enced sexual harassment at Stockholm University; however rather seldom 

from the supervisor. Discrimination due to age is also relatively frequent and 

it is mainly younger and older women who state that they have experienced 

this. In contrast, discrimination due to ethnicity, religion, disabilities or sex-

ual orientation is very uncommon. Although, while there is significant dis-

crimination towards female PhD students, primarily, almost all PhD students 

feel that parental leave is accepted at their department. PhD students feel 

physically safe at Stockholm University and threats or violence is reported to 

be very uncommon. 

The vast majority of PhD students state in the PhD student questionnaire 

that they are satisfied or very satisfied with their PhD programme overall 

and are content with their decision to pursue a PhD degree. The rating for the 

PhD programme is, thus, overall high. The large amounts of excellent theses, 

which are produced at Stockholm University, confirm that the University is a 

good environment for PhD students. Even if the PhD student questionnaire 

cannot confirm this—as the answers can only be broken down to the faculty 

level—it seems that many of the problems, which do exist, are mainly con-

fined to individual departments. One highly positive result of the evaluation 

of the PhD programme is that two out of three PhD students state that they 

would like to continue to work within academia as teachers/researchers after 

graduating and, in these cases, many would like to do so at Stockholm Uni-

versity. 

It can be concluded that the majority of those problems, which were 

brought to attention in Doktorandpulsen (2003), seem to have been resolved. 

Compared to ten years ago, PhD students at the Faculty of Humanities or 

Faculty of Social Sciences no longer perceive their conditions to be worse 
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than at the Faculty of Science. Overall, PhD students at all of the faculties 

provide more positive answers on most of the variables. In many ways, PhD 

students at Stockholm University are more satisfied than the average PhD 

student in Sweden according to Doktorandspegeln 2007/2008 conducted by 

the Swedish National Agency for Higher Education (Högskoleverket). The 

results have also been compared with similar PhD surveys at Lund Univers-

ity and Uppsala University. The overall similarities are striking. 

Conclusively, five different areas can be identified, in which efforts for 

improvement need to be continued: 1) an improved introduction to the PhD 

programme for new PhD students, 2) an improved and expanded career 

guidance service for PhD students and recently graduated PhDs, 3) more 

vigorous control and support measures towards departments where the psy-

chosocial working environment falls short, 4) improved conditions for a 

good and professional supervision, and 5) to stimulate a creative, scientific 

environment at high level and work to increase the scientific ambition. 
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Bilaga 1: Enkätens utformning 

Vilka är Dina erfarenheter som doktorand och hur upplever Du arbetsvillkor, 

handledning och vetenskaplig kvalitet? Dessa och många andra frågor vill 

Stockholms universitets studentkår undersöka med hjälp av denna enkät som 

ska ligga till grund för en rapport om villkoren för doktorander vid Stock-

holms universitet. Den rapporten kommer i sin tur ligga till grund för stu-

dentkårens och universitetets arbete med doktorandfrågor, sannolikt under 

många år framöver. 

 

Enkäten har sänts ut till alla cirka 1800 aktiva doktorander vid Stockholms 

universitet. Doktorandenkäten syftar till att belysa utbildningen på forskar-

nivå vid Stockholms universitet från doktorandernas perspektiv. Undersök-

ningen är tänkt att se om och i vilken utsträckning utbildningen på forskar-

nivå svarar mot de övergripande målen. Syftet är att få underlag till en bred 

diskussion om hur utbildningen på forskarnivå vid Stockholms universitet 

fungerar. Resultaten kommer att sammanställas per fakultet. 

 

Dina svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Stockholms universi-

tets studentkår svarar för insamling, databehandling och sammanställning av 

svaren. Dina uppgifter skyddas av personuppgiftslagen (PUL). Inga svar 

kommer vara möjliga att spåras till person. Du kan känna dig fullt trygg i att 

kunna svara på enkäten helt anonymt. Då Din medverkan är ytterst viktig 

hoppas vi att Du tar dig tid att fylla i enkäten, vilket inte bör ta mer än högst 

20 minuter. 

 

Ett stort tack på förhand för Din medverkan! 

 

Eventuella frågor kring enkäten kan adresseras till: do@sus.su.se. 

  

 

What are your experiences as a PhD student and how do you feel about the 

working environment, supervision, and scientific quality? These and many 

other questions are what Stockholm University Student Union wishes to 

study with the help of this questionnaire that will form the basis for a report 

mailto:do@sus.su.se
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about the conditions of PhD students at Stockholm University. The report 

will function as a guideline for the work of the Student Union and the Uni-

versity with PhD student-related questions for many years to come. 

 

The questionnaire has been sent out to all the ca. 1,800 active PhD students 

at Stockholm University. It aims to illuminate the PhD programmes from the 

perspective of the PhD students themselves. The goal of the survey is to see 

if, and to what extent, the PhD programmes live up to the fundamental ob-

jectives. The purpose is to create a foundation for a broad discussion about 

how well the PhD programmes at Stockholm University work. The results 

will be reported faculty by faculty. 

 

Your responses will remain completely confidential. Stockholm University 

Student Union is responsible for collecting the data, the data processing, and 

analysis of the responses. Your responses are subject to protection under the 

Swedish Personal Data Act. There is no way to trace any of the answers back 

to the individual respondent. You can feel completely confident that you can 

answer the questionnaire with full anonymity. Since your answers are very 

important, we hope that you feel that you have the time to answer the ques-

tionnaire, which should take no more than 20 minutes. 

 

Thank you very much in advance for your participation! 

 

If you have any questions concerning the questionnaire, please contact: 

do@sus.su.se. 

 

 

1. Bakgrundsfrågor | Background questions 

 
Är du | Are you 
□ Man | Man 
□ Kvinna | Woman 
□ Vill ej uppge | I prefer not to say 
 
Hur gammal är du | How old are you 
□ ≤30 
□ 31–40 
□ 41–50 
□ 51–60 
□ ≥61 
□ Vill ej uppge | I prefer not to say 
 
Är du gift eller sammanboende | Are you married or living with a partner 
□ Ja | Yes 
□ Nej | No 
□ Vill ej uppge | I prefer not to say 
 

mailto:do@sus.su.se
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Har du hemmavarande barn under 18 år | Do you have children under the 
age of 18 living with you 
□ Ja | Yes 
□ Nej | No 
□ Vill ej uppge | I prefer not to say 
 
Vid vilken fakultet doktorerar du | At which faculty are you pursuing your 
PhD studies 
□ Humanistiska fakulteten | Faculty of Humanities 
□ Juridiska fakulteten | Faculty of Law 
□ Naturvetenskapliga fakulteten | Faculty of Science 
□ Samhällsvetenskapliga fakulteten | Faculty of Social Sciences 
 
Har någon av dina föräldrar studerat vid universitet eller högskola (flera 
alternativ är möjliga) | Has either of your parents studied at a university or 
college (several alternatives are possible) 
□ Ja, båda | Yes, both 
□ Ja, endast pappa | Yes, only father 
□ Ja, endast mamma | Yes, only mother 
□ Nej | No 
□ Vet ej eller vill ej uppge | I don’t know or I prefer not to say 
 
Har någon av dina föräldrar doktorsexamen (flera alternativ är möjliga) | 
Does either of your parents have a PhD degree (several alternatives are 
possible) 
□ Ja, båda | Yes, both 
□ Ja, endast pappa | Yes, only father 
□ Ja, endast mamma | Yes, only mother 
□ Nej | No 
□ Vet ej eller vill ej uppge | I don’t know or I prefer not to say 
 
Var har du tagit din gymnasieexamen | Where did you obtain your high 
school|upper secondary school diploma 
□ I Sverige | In Sweden 
□ I ett annat europeiskt land | In another European country 
□ I ett land utanför Europa | In a country outside of Europe 
 
Var har du tagit din examen på avancerad nivå (flera alternativ är möjliga) 
| Where did you obtain your Master’s degree (several alternatives are 
possible) 
□ På Stockholms universitet | At Stockholm University 
□ På ett annat lärosäte i Sverige | At another Swedish university or college 
□ Utomlands | In another country 
□ Har ej någon examen på avancerad nivå | I don’t have a Master’s degree 
 
Hur stor andel (i procent) av din utbildning på forskarnivå hade du genom-
fört vid utgången av vårterminen 2012 | How large a proportion (as a per-
centage) of your PhD studies had you completed by the end of the spring 
semester of 2012 
□ ≤20 □ 21–40 □ 41–60 □ 61–80 □ ≥81 
 
Vilken aktivitetsgrad på utbildningen på forskarnivå (i procent) hade du 
vårterminen 2012 | What was your activity rate of PhD studies (as a per-
centage) during the spring semester of 2012 
□ 0 
□ 1–20 
□ 21–40 
□ 41–60 
□ 61–80 
□ 81–100 
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Hur många högskolepoäng omfattar kursdelen i den utbildning på forskar-
nivå som du går | How many higher education credits in your PhD pro-
gramme consist of course work 
□ ≤30 □ 31–60 □ 61–90 □ ≥91 
 
Är du antagen till utbildning på forskarnivå för doktorsexamen eller enbart 
för licentiatexamen | Are you enrolled in a PhD programme or are you do-
ing a licentiate 
□ Till doktorsexamen | To a PhD degree 
□ Till licentiatexamen | To a licentiate degree 
 
 

2. Vägen till utbildning på forskarnivå | The path to 

PhD studies 
 
Vid vilken tidpunkt bestämde du dig för att du ville doktorera | At what 
point did you decide that you wanted to start PhD studies 
□ Innan universitetsstudier | Before university studies 
□ Under utbildning på grundläggande nivå | During undergraduate studies 
□ Under utbildning på avancerad nivå | During Master studies 
□ Efter utbildning på avancerad nivå | After Master studies 
 
Vilka var dina huvudsakliga motiv för att börja doktorera (flera alternativ 
är möjliga) | What were your primary reasons for undertaking PhD studies 
(several alternatives are possible) 
□ Eget ämnesintresse eller intresse för forskning generellt | Personal interest in a 
specific subject or a general interest in research 
□ Lärar-|forskarkarriär inom universitetet | A career in teaching/research within 
academia 
□ Forskarkarriär utanför universitetet | A career in research outside academia 
□ Annan yrkeskarriär | Some other professional career 
□ Annat| Other 
 
Fick du stöd och stimulans från dina lärare att gå vidare till utbildning på 
forskarnivå | Did you receive support and encouragement from your te-
achers to go on to PhD studies 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great extent 
 
Deltog du i utbildning på forskarnivå innan du formellt blev antagen som 
doktorand | Did you attend PhD education before you had been formally 
enrolled as a PhD student 
□ Nej | No 
□ Ja, 1–6 månader innan | Yes, 1–6 months in advance 
□ Ja, 7–12 månader innan | Yes, 7–12 months in advance 
□ Ja, mer än ett år innan | Yes, more than a year in advance 
 
Hur valde du ditt avhandlingsämne | How did you choose the topic of your 
thesis 
□ Huvudsakligen själv eller helt själv | Mainly or fully on my own 
□ Genom förslag från institutionen eller handledarna | After a proposal from my 
department or supervisors 
□ Avhandlingsämne ännu ej valt | I have not yet chosen a topic 
□ På annat sätt | In another way 
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Antagningskraven till utbildning på forskarnivå var tydliga | The require-
ments for enrolment as a PhD student were clear 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great extent 
 
Institutionens introduktion för nyantagna doktorander var tillfredställande 
| The introduction for newly enrolled PhD students was satisfactory 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great extent 
 
 

3. Vetenskapliga aspekter | Scientific aspects 
Vilken typ av avhandling skriver du | What type of thesis are you writing 
□ Monografi | Monograph 
□ Sammanläggningsavhandling | Compilation thesis (collection of articles) 
 
Vilket språk skriver du din avhandling på | In what language are you writ-
ing your thesis 
□ Svenska | Swedish 
□ Engelska | English 
□ Både på svenska och engelska | Both in Swedish and English 
□ Annat språk | In another language 
□ Har inte bestämt än | I have not decided yet 
 
Kvaliteten på kurserna är genomgående god och kurserna är relevanta för 
mig | The quality of the courses is consistently high and the courses are 
relevant for me 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great extent 
 
Avvägningen mellan kurspoäng och avhandlingsarbete är bra | The balance 
between course work and thesis work is good 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great extent 
 
Har du under din tid som doktorand under kortare eller längre tid vistats 
vid ett annat lärosäte (flera alternativ är möjliga) | In the course of your 
PhD studies, have you spent any period of time at another university (sev-
eral alternatives are possible) 
□ I Sverige | In Sweden 
□ Utomlands | In another country 
□ Nej | No 
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Har du gjort något av följande under läsåret 2011/2012 (flera alternativ är 
möjliga) | During the academic year of 2011/2012 have you been involved 
in any of the following activities (several alternatives are possible) 
□ Deltagit i en eller flera nationella vetenskapliga konferenser | Participated in one 
or more national academic conferences 
□ Deltagit i en eller flera internationella vetenskapliga konferenser | Participated in 
one or more international academic conferences 
□ Presenterat din forskning i populärvetenskapligt sammanhang | Presented your 
research to the general public 
□ Publicerat vetenskapliga artiklar | Published academic articles 
□ Publicerat populärvetenskapliga artiklar | Published popular science articles 
□ Lagt fram delar av din forskning vid ett seminarium på din institution | Presented 
parts of your research at a seminar at your department 
□ Utfört forskningsuppdrag åt andra än universitetet | Conducted research for an 
organization other than Stockholm University 
 
I vilken utsträckning har din utbildning på forskarnivå inneburit att du 
förvärvat förmåga att självständigt bedriva forskning | To what extent 
have your PhD studies meant that you have acquired the ability to conduct 
your own research independently 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great extent 
 
Har du upplevt att dina forskningsresultat använts utan att du angetts som 
författare eller upphovsman | Have you experienced that results of your 
research have been used without acknowledging you as the author or orig-
inator 
□ Ja | Yes 
□ Nej | No 
□ Vet ej | I don’t know 
 
Hur upplever du kraven inom utbildningen på forskarnivå? | How do you 
experience the demands in your PhD studies? 
□ Alldeles för låga | Far too low 
□ Något för låga | Somewhat too low 
□ Varken för låga eller för höga | Reasonable 
□ För höga | Somewhat too high 
□ Alldeles för höga | Far too high 
 
I vilken utsträckning har du deltagit i interna forskarseminarier som du 
upplevt varit givande under läsåret 2011/2012 | To what extent during the 
academic year of 2011/2012, have you participated in an internal research 
seminar that you have experienced as stimulating 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
I vilken utsträckning har du känt dig accepterad som forskare under 
läsåret 2011/2012 | To what extent during the academic year of 
2011/2012 have you felt accepted as a scholar 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
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I vilken utsträckning har du upplevt att kraven på dig som doktorand varit 
tydliga under läsåret 2011/2012 | To what extent during the academic 
year of 2011/2012 have you experienced that the demands placed on you 
as a PhD student were clear 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
 

4. Handledning | Supervision 
 
Anser du att den handledning som du får räcker för att du ska kunna bli 
färdig med ditt avhandlingsarbete i tid | Do you feel that you have received 
enough supervision to be able to finish your PhD thesis on time 
□ Ja | Yes 
□ Nej | No 
□ Vet ej eller vill ej uppge | I don’t know or I prefer not to say 
 
I vilken utsträckning har du arbetat så självständigt som du önskat under 
läsåret 2011/2012 | To what extent during the academic year of 
2011/2012 have you worked as independently as you wanted to 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
I vilken utsträckning har dina handledare gett konstruktiv kritik på ditt 
forskningsarbete | To what extent have your supervisor(s) provided con-
structive criticism of your research 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
I vilken utsträckning har du upplevt brister i handledningen som varit till 
hinder i ditt forskningsarbete under läsåret 2011/2012 | During the aca-
demic year of 2011/2012, to what extent have you experienced shortcom-
ings in your supervision that have hampered your research 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
Upplever du att du har, eller har haft, problem i relationen till någon av 
dina handledare | Do you feel that you have, or have had, problems in the 
relationship with any of your supervisors 
□ Ja, ganska stora eller stora | Yes, large, or quite large 
□ Ja, små | Yes, minor 
□ Nej | No 
 
Har du bytt handledare någon gång under din doktorandtid | Have you 
switched supervisors at any time during your PhD studies 
□ Ja, på eget initiativ | Yes, at my own request 
□ Ja, på annat sätt | Yes, for another reason 
□ Nej | No 
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I vilken utsträckning har du allvarligt övervägt att byta handledare under 
läsåret 2011/2012 | During the academic year of 2011/2012, to what ex-
tent have you seriously considered switching supervisors 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
I vilken utsträckning har du befunnit dig i en beroendesituation i relation 
till någon av dina handledare som känts besvärlig under läsåret 
2011/2012 | To what extent during the academic year of 2011/2012 have 
you found yourself in a situation of dependence on one of your supervisors 
which made you feel uncomfortable 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
I vilken utsträckning har dina handledare varit fysiskt tillgängliga för dig 
vid universitetet under läsåret 2011/2012 | To what extent during the 
academic year of 2011/2012 have your supervisors been available in per-
son at the university 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
Har din individuella studieplan reviderats och följts upp tillsammans med 
dina handledare under läsåret 2011/2012 | Has there been any follow-up 
of your individual study plan during the academic year of 2011/2012 to-
gether with your supervisors 
□ Ja, jag är nöjd med uppföljningen | Yes, I am content with the follow-up 
□ Ja, men jag är inte nöjd med uppföljningen | Yes, but I am not content with the 
follow-up 
□ Nej, men jag är ändå nöjd | No, but I am content anyway 
□ Nej, och jag är inte nöjd med det | No, and I am not content with it 
□ Jag har ingen individuell studieplan | I do not have an individual study plan 
 
 

5. Finansiering, sjukskrivning och arbetstid | Source 

of income, sick leave, and working hours 
 
Vilken huvudsaklig finansieringsform hade du under denna termin | What 
was your principle source of income this semester 
□ Doktorandanställning | Employment as PhD student 
□ Utbildningsbidrag | A faculty grant for PhD studies 
□ Assistentanställning | Employment as assistant 
□ Studielån | Student loan 
□ Stipendium | A scholarship 
□ Annan anställning vid universitetet med tid för forskning | Other post at the uni-
versity which allowed time for your own research 
□ Annan anställning vid universitetet utan tid för forskning | Other post at the 
university without time for your own research 
□ Anställning utanför universitetet med tid för forskning | A post outside the uni-
versity which allowed time for your own research 
□ Anställning utanför universitetet utan tid för forskning | A post outside the uni-
versity without time for your own research 
□ Annan finansiering | Some other form of funding 
 
Var du nöjd med din finansiering under denna termin | Were you satisfied 
with your source of income this semester 
□ Ja | Yes □ Nej | No 



 169 

 
Vilken huvudsaklig finansieringsform hade du under din första termin som 
doktorand | What was your principle source of income during your first 
semester as a PhD student 
□ Doktorandanställning | Employment as PhD student 
□ Utbildningsbidrag | A faculty grant for PhD studies 
□ Assistentanställning | Employment as assistant 
□ Studielån | Student loan 
□ Stipendium | A scholarship 
□ Annan anställning vid universitetet med tid för forskning | Other post at the uni-
versity which allowed time for your own research 
□ Annan anställning vid universitetet utan tid för forskning | Other post at the 
university without time for your own research 
□ Anställning utanför universitetet med tid för forskning | A post outside the uni-
versity which allowed time for your own research 
□ Anställning utanför universitetet utan tid för forskning | A post outside the uni-
versity without time for your own research 
□ Annan finansiering | Some other form of funding 
 
Var du nöjd med din finansiering under din första termin som doktorand | 
Were you satisfied with your source of income during your first semester 
as a PhD student 
□ Ja | Yes □ Nej | No 
 
Får du genom din institution, eller det projekt som du får din finansiering 
från, pengar till (flera alternativ är möjliga) | Does your department or the 
project that finances you (several alternatives are possible) 
□ Datainsamling | Give you money for data collection 
□ Litteratur för din forskning | Give you money to buy literature for your research 
□ Gå kurser som kostar | Let you attend courses that cost money 
□ Åka på konferenser inom Sverige | Let you attend national conferences 
□ Åka på internationella konferenser | Let you attend international conferences 
 
Brukar du sjukskriva dig när du är sjuk | Do you take sick leave when you 
are sick 
□ Nej, sällan eller aldrig | No, seldom or never 
□ Ja, ibland | Yes, sometimes 
□ Ja, oftast | Yes, most of the time 
□ Ja, alltid | Yes, always 
Vill ej uppge | I prefer not to say 
Jag har aldrig varit sjuk | I never have been sick 
 
Hur du varit sjukskriven mer än två veckor i sträck under läsåret 
2011/2012 | Have you been on sick leave for more than two weeks contin-
uously during the academic year of 2011/2012 
□ Ja | Yes 
□ Nej | No 
□ Vill ej uppge | I prefer not to say 
 
I vilken utsträckning uppfattar du att det är allmänt accepterat att dokto-
rander är föräldralediga vid din institution | To what extent do you feel 
that parental leave for PhD students is generally accepted at your depart-
ment 
□ Mycket liten grad|inte alls | Very little/not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great extent 
□ Vet ej | I don’t know 
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I vilken utsträckning undervisade du och/eller utförde annan form av insti-
tutionstjänstgöring under vårterminen 2012 (i procent av heltid) | How 
much did you teach and|or perform other tasks at your department during 
the spring semester of 2012 (as a percentages of full time) 
□ 0 
□ 1–20 
□ 21–40 
□ 41–60 
□ 61–80 
□ 81–100 
 
Hur många timmar arbetade du i genomsnitt per vecka totalt under 
vårterminen 2012 | During the spring semester of 2012, how many hours 
did you work each week on average 
□ ≤9 
□ 10–19 
□ 20–29 
□ 30–39 
□ 40–49 
□ 50–59 
□ ≥60 
 
Hur många timmar arbetade du i genomsnitt per vecka med dina egna 
forskarstudier under vårterminen 2012 | During the spring semester of 
2012, how many hours per week did you devote to your own PhD studies 
on average 
□ ≤9 
□ 10–19 
□ 20–29 
□ 30–39 
□ 40–49 
□ 50–59 
□ ≥60 
 
Känner du att du arbetar så mycket att det går ut över din hälsa eller ditt 
välbefinnande | Do you feel that you work so much that it affects your 
health or well-being 
□ Inte alls | Not at all 
□ Ganska lite | Not very much 
□ Ganska mycket | Quite a lot 
□ Mycket | A great deal 
 
I vilken utsträckning kan du själv bestämma din arbetstakt | To what ex-
tent can you yourself decide the pace of your work 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great extent 
 
I vilken utsträckning kan du själv bestämma hur du förlägger din arbetstid 
| To what extent can you yourself decide over your working hours 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great extent 
 
Hur uppfattar du tidsåtgången för dina forskarstudier | How do you per-
ceive the time spent on your PhD studies 
□ Det tar mindre tid än jag förväntande mig | They take less time than I expected 
□ Det tar den tid jag förväntade mig | They take as much time as I expected 
□ Det tar mer tid än vad jag förväntade mig | They take more time than I expected 
□ Vet ej | I don't know 
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Hur stor tror du att sannolikheten är att du blir färdig med ditt avhand-
lingsarbete i tid | How likely do you think it is that you finish your PhD 
studies on time 
□ Mycket hög | Very high 
□ Hög | High 
□ Ganska låg | Relatively low 
□ Mycket låg | Very low 
 
Har du under din tid som doktorand önskat att ta tjänstledigt i längre tid 
än en månad av någon anledning | Have you during your PhD studies wis-
hed to take a leave of absence longer than one month for any reason 
□ Ja | Yes 
□ Nej | No 
□ Vill ej uppge | I prefer not to say 
 
Om ja, har du haft problem att få din ansökan om tjänstledighet beviljad | 
If yes, have you had problems getting your application for a leave of ab-
sence granted 
□ Ja, blivit nekad | Yes, I have been denied 
□ Ja, men det gick till slut | Yes, but after some difficulties it was granted 
□ Nej, inte alls | No, not at all 
□ Vill ej uppge | I prefer not to say 
 
 

6. Fysisk arbetsmiljö | Physical working conditions 
 
På vilken plats bedriver du merparten av ditt forskningsarbete | Where 
does most of your research take place 
□ På kontor|laboratorium vid Stockholms universitet | At an office|laboratory at 
Stockholm University 
□ På kontor|laboratorium vid annat lärosäte | At an office|laboratory at another 
university 
□ Hemma | At home 
□ På annan plats | At another place 
 
Har du genom din institution tillgång till (flera alternativ är möjliga) | 
Through your department, do you have access to (several alternatives are 
possible) 
□ Arbetsplats (egen eller delad) | Office space (own or shared) 
□ Dator | Computer 
□ Frankering | Stamps 
□ Telefon (egen eller delad) | Phone (own or shared) 
□ Passerkort|nyckel till institutionens lokaler | Access card or key to the depart-
ment 
□ Kopiering och utskrifter | Printing and copying facilities 
 

7. Psykosociala arbetsvillkor | Psychosocial working 
conditions 
 
Känner du att (flera alternativ är möjliga) | Do you feel that (several alter-
natives are possible) 
□ Du har tid för social samvaro med kollegor på institutionen under en vanlig ar-
betsdag | You have time to associate with the colleagues at your department an 
ordinary working day 
□ Du har tid att ta lunchraster och fikapauser under en vanlig arbetsdag | You have 
time for lunch breaks and coffee breaks an ordinary working day 
□ Du ofta är så trött efter en arbetsdag att det går ut över ditt privatliv | You often 
are so tired after a working day that it affects your private life 
□ Du ibland har ibland svårt att sova på grund av att tankar på ditt avhandlingsar-
bete håller dig vaken | You sometimes have difficulty sleeping because thoughts of 
your PhD thesis keep you awake 
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I vilken utsträckning har du upplevt miljön på din institution som kreativ 
under läsåret 2011/2012 | To what extent during the academic year of 
2011/2012 have you experienced the environment in your department as 
creative 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
I vilken utsträckning känner du att du har haft medinflytande på institu-
tionen under läsåret 2011/2012 | To what extent during the academic year 
of 2011/2012 have you had the feeling that you could exert influence at 
your department 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
I vilken utsträckning har du deltagit aktivt i doktorandrådsverksamhet 
under läsåret 2011/2012 | To what extent during the academic year of 
2011/2012 have you participated actively in a PhD student council 
□ Inte alls | Not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
Har du någon gång under din tid som doktorand upplevt dig negativt 
särbehandlad på universitetet p.g.a. (flera alternativ är möjliga) | Have 
you ever, during your PhD studies, experienced that you have been dis-
criminated against at the university because of (several alternatives are 
possible) 
□ Nej | No 
□ Könstillhörighet | Gender 
□ Etnisk tillhörighet | Ethnicity 
□ Religion eller annan trosuppfattning | Religion or other matters of faith 
□ Sexuell läggning | Sexual orientation 
□ Funktionshinder | Disability 
□ Ålder | Age 
 
Ifall du har blivit negativt särbehandlad, vem är det som har utsatt dig för 
det (flera alternativ är möjliga) | If you have experienced that you have 
been discriminated against, who is it that have done so (several alterna-
tives are possible) 
□ Jag har inte blivit negativt särbehandlad | I have not been discriminated against 
□ Av andra doktorander | By fellow PhD students 
□ Av lärare|forskare | By members of the teaching/research staff 
□ Av handledare | By supervisor(s) 
□ Av teknisk|administrativ personal | By administrative staff 
□ Av studenter | By students 
□ Vill ej uppge | I prefer not to say 
 
Har du någon gång under utbildningen på forskarnivå upplevt dig sexuellt 
trakasserad (utsatt för ovälkommet uppträdande av sexuell natur) (flera 
alternativ är möjliga) | Have you at any time during your PhD studies ex-
perienced sexual harassment (unwelcome conduct of a sexual nature) 
(several alternatives are possible) 
□ Nej | No 
□ Av andra doktorander | By fellow PhD students 
□ Av lärare|forskare | By members of the teaching/research staff 
□ Av handledare | By supervisor(s) 
□ Av teknisk|administrativ personal | By administrative staff 
□ Av studenter | By students 
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Har du någon gång under utbildningen på forskarnivå blivit utsatt för hot 
på universitetet eller på någon annan plats där du bedrivit din forskning | 
Have you ever as a PhD student been threatened at Stockholm University 
or at any other place where you have conducted your research 
□ Ja, jag har blivit utsatt för hot på universitetet | Yes, at Stockholm University 
□ Ja, jag har blivit utsatt för hot på annan plats | Yes, at another place 
□ Nej | No 
 
Har du någon gång under utbildningen på forskarnivå blivit utsatt för våld 
på universitetet eller på någon annan plats där du bedrivit din forskning | 
Have you ever as a PhD student been a victim of violence at Stockholm 
University or at any other place where you have conducted your research 
□ Ja, jag har blivit utsatt för våld på universitetet | Yes, at Stockholm University 
□ Ja, jag har blivit utsatt för våld på annan plats | Yes, at another place 
□ Nej | No 
 
Känner du dig fysiskt säker på Stockholms universitet | Do you feel physi-
cally safe at Stockholm University 
□ Ja, helt säker | Yes, perfectly safe 
□ Ja, ganska säker | Yes, relatively safe 
□ Nej, inte särskilt säker | No, not very safe 
 
 

8. Framtida karriär och karriärvägledning | Future ca-

reer and career guidance 
 
Vill du efter din doktorsexamen arbeta (flera alternativ är möjliga) | After 
your doctorate would you like to work (several alternatives are possible) 
□ Vid Stockholms universitet | At Stockholm University 
□ Vid annat universitet eller högskola | At another university or college 
□ Inom offentlig sektor (utanför universitet/högskola) | Within the public sector 
(outside of higher education) 
□ Inom privat sektor | Within business or industry 
□ Inom eget företag | Within own company 
 
Har du stöd från institutionen för en fortsatt forskarkarriär | Does your 
department provide support for a continued career in research 
□ Ja | Yes 
□ Nej | No 
□ Frågan är inte aktuell | The question has not arisen 
 
Känner du att du har fått tillräcklig karriärvägledning och information om 
arbetsmarknaden utanför akademin | Do you feel that you have got ade-
quate information and career guidance about the job market outside of 
academia 
□ Mycket liten grad|inte alls | Very little/not at all 
□ Liten grad | Not very much 
□ Hög grad | To a great extent 
□ Mycket hög grad | To a very great exent 
 
Oroar du dig för att bli arbetslös efter din doktorsexamen | Do you worry 
about being unemployed after the completion of your PhD studies 
□ Inte alls | Not at all 
□ Ganska lite | Not very much 
□ Ganska mycket | Quite a lot 
□ Mycket | A great deal 
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9. Allmänt omdöme | General opinion 
 

Om valet skulle ske nu skulle du då välja att påbörja utbildning på forskar-

nivå | If you had to choose today would you still choose to begin PhD stu-

dies 

□ Definitivt | Definitely 

□ Förmodligen | Probably 

□ Förmodligen inte | Probably not 

□ Definitivt inte | Definitely not 

 

Om du kunde börja om på utbildningen på forskarnivå inom samma ämne 

skulle du då välja Stockholms universitet | If you could start PhD studies in 

the same subject again would you still choose Stockholm University 

□ Definitivt | Definitely 

□ Förmodligen | Probably 

□ Förmodligen inte | Probably not 

□ Definitivt inte | Definitely not 

 

Vilket sammanfattande betyg skulle du ge din utbildning på forskarnivå så 

här långt | What overall grade would you give your PhD programme so far 

□ Mycket bra | Excellent 

□ Bra | High 

□ Dåligt | Low 

□ Mycket dåligt | Very low 

 

 

Har du någon övrig kommentar om din utbildning på forskarnivå vid Stock-

holms universitet som du vill dela med dig av | Have you any additional 

comments about your PhD studies at Stockholm University that you want 

to share 


