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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I enlighet med Uppsala universitets handlingsprogram för kvalitetsutveckling 2002/2003 
(UFV 2002/983) genomfördes under 2002/2003 en omfattande utvärdering av Uppsala 
universitets forskarutbildning. Utvärderingen fokuserade då på hur de aktiva doktoranderna 
upplevde sin situation som doktorand. Resultaten från den då genomförda enkät-
undersökningen sammanställdes dels i form av 56 st separata institutionsrapporter som 
sammanfattade doktorandernas åsikter institutionsvis, dels i form av en rapport1 som 
redovisade skillnader mellan fakulteterna men även eventuella skillnader mellan kvinnliga 
och manliga doktoranders åsikter. 
 
Som ett led i den fortsatta utvärderingen av Uppsala universitets forskarutbildning beslutades 
i 2004 års handlingsprogram (UFV 2003/2389) att det under 2004/2005 skulle genomföras en 
alumnstudie2 av forskarutbildningen genom att alla som disputerat vid Uppsala universitet 
åren 1997-2001 skulle tillsändas en enkät. Denna rapport är en redovisning av resultaten för 
dem som har disputerat från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten under denna tidsperiod. 

1.2 Syfte 
Till skillnad från den undersökning som genomfördes 2002/2003 som fokuserade på de aktiva 
doktorandernas åsikter om forskarutbildningen tar den nu aktuella alumnstudien sin 
utgångspunkt i hur de som har disputerat upplevde forskarutbildningen några år efter sin 
doktorsexamen.  
Undersökningen har primärt två syften:  

 Den ska vara kartläggande, d v s ge svar på var och med vad de som disputerat vid 
Uppsala universitet arbetar några år efter disputationen. 

 Den ska ge en bild av i vilken utsträckning Uppsala universitet utbildar doktorer för de 
krav som arbetslivet ställer. 

I begreppet kartläggande innefattas förutom att undersöka var och med vad de utexaminerade 
doktorerna arbetar, även att ta reda på i vilken omfattning forskning ingår i tjänsten, om 
doktorsexamen var ett krav vid anställningen, vilken deras lönenivå är, om de har en 
chefstjänst m m. 

1.3 Undersökningsgruppen och svarsfrekvens 
I samband med att undersökningen planerades diskuterades vilka årskullar av disputerade som 
skulle vara lämpligt att kontakta. Ett viktigt kriterium vid urvalet var att de skulle ha arbetat 
några år efter sin doktorsexamen samtidigt som forskarutbildningsstudierna inte skulle 
upplevas som alltför avlägsna. Med detta som grund bestämdes att de som tagit ut en 
doktorsexamen vid Uppsala universitet under åren 1997-20013 skulle kontaktas via en 
postenkät (se bilaga 7). Studiedokumentationssystemet Uppdok uppdateras en gång per år mot 
SPAR (Statens person- och adressregister), vilket gjorde att det inte var några svårigheter att 
hitta aktuella adressuppgifter till personer folkbokförda i Sverige. Personer boende i utlandet, 

                                                 
1 Lundmark, Annika  (2003) Doktorandernas åsikter om sin utbildning  
2 Alumn har enligt Svenska akademins ordbok betydelsen: (en läroanstalts) lärjunge 
3 Några personer har disputerat före 1997 men av administrativa eller andra orsaker inte tagit ut någon 
doktorsexamen förrän senare. 
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i många fall utländska medborgare, och som inte aktivt utfört en adressändring i Uppdok 
fanns dessvärre inte någon rimlig möjlighet att finna en aktuell adress till. Dessa personer fick 
av denna anledning utgå ur urvalet. 
Totalt har 1605 personer tagit ut en doktorsexamen vid Uppsala universitet under åren  
1997-2001. På grund av ovannämnda orsak kunde endast 1348 personer nås av postenkäten.  
I november 2004 skickades den första omgången enkäter ut. Två påminnelseomgångar senare 
hade 959 personer besvarat enkäten, vilket innebär en total svarsfrekvens på 71%.  Vid 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har 69% (271 personer) svarat på enkäten. 
Andelen kvinnor och män som besvarat enkäten varierar mellan fakulteterna. Vid teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten var det procentuellt sett något fler kvinnor än män som svarade.  
72% av kvinnorna och 68% av männen har valt att medverka i undersökningen. Se tabell 1 
nedan för en jämförelse av svarsfrekvens med andra fakulteter. 
 
Tabell 1. Svarsfrekvens per fakultet och kön 
  Totalt antal 

mottagare 
Totalt antal svarande Svarsfrekvens  

Fakultet Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt4 Kvinna Man Totalt
Historisk-filosofisk 45 64 109 39 39 795 87% 61% 72% 
Språkvetenskaplig 43 24 67 32 17 506 74% 71% 75% 
Samhällsvetenskaplig 96 134 230 64 92 1597 67% 69% 69% 
Teologisk 13 37 50 11 28 39 85% 76% 78% 
Juridisk 10 22 32 9 14 23 90% 64% 72% 
Medicinsk 169 206 375 133 137 2718 79% 67% 72% 
Farmaceutisk 52 41 93 39 27 679 75% 66% 72% 
Teknisk-naturvetenskaplig 104 288 392 75 196 271 72% 68% 69% 
Totalt 532 816 1348 402 550 959 76% 67% 71% 

   
 
 Vid läsningen av rapporten bör man ha i åtanke att många av de utländska eller utomlands 
boende doktorerna ej ingår i undersökningen, något som är särskilt påtagligt vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten. Totalt har 257 personer inte kunnat nås av enkäten. Vid den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är det hela 118 personer (23% av alla disputerade under 
perioden) som inte ingår i undersökningen av denna anledning. Se bilaga 6 för en fakultetsvis 
jämförelse av andelen som ej kunnat nås av enkäten. 
 

1.4 Bortfallsanalys  
Sett till antalet som kunnat ta del av enkäten (vårt urval) varierar svarsfrekvensen mellan 
fakulteterna från 68% för samhällsvetenskapliga och 69% för teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten till 78% för teologiska fakulteten. Noterbart är dock att andelen som aldrig nåtts av 
enkäten p g a avsaknad av, eller felaktig adress varierar i mycket hög grad mellan fakulte-
terna.  
Kvinnornas svarsbenägenhet är något större än männens (se tabell 1). Andelen kvinnor i det 
totala urvalet är 39% men bland de svarande utgör kvinnorna 42%.   
 
                                                 
4 Totalt har 959 personer besvarat enkäten men sju (7) av dessa har valt att inte uppge kön. 
5 En person av dessa 79 disputerade från historisk-filosofiska fakulteten har valt att inte uppge kön. 
6 En person av dessa 50 disputerade från språkvetenskapliga fakulteten har valt att inte uppge kön. 
7 Tre personer av dessa 159 disputerade från samhällsvetenskapliga fakulteten har valt att inte uppge kön. 
8 En person av dessa 271 disputerade från medicinska fakulteten har valt att inte uppge kön. 
9 En person av dessa 67 disputerade från farmaceutiska fakulteten har valt att inte uppge kön. 
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Antalet inkomna enkäter är 959 st men antalet personer som besvarat varje fråga varierar, 
vilket bör beaktas vid läsning och tolkning av rapportens tabeller och diagram. Av bilaga 5 
framgår det totala antalet svarande på varje fråga. 
 

1.5 Rapportstruktur 
Efter föregående presentation av syfte, urval och svarsfrekvens kommer i kapitel 2 
undersökningsgruppen att kort beskrivas strukturmässigt avseende fakultetstillhörighet, köns- 
och åldersfördelning. Där redovisas även vilken relation de svarande har till Uppsala 
universitet idag. I kapitel 3 beskrivs undersökningsgruppens nuvarande situation avseende 
arbete och arbetsmarknad medan kapitel 4 handlar om hur de retrospektivt upplevde sin 
forskarutbildning och i vilken grad den träning de fick under utbildningen motsvarar de krav 
som de sedan mött i arbetslivet. Avslutningsvis sammanfattas de utförliga svar som givits på 
frågorna om vad som varit mest positivt, samt vad som kunde ha gjorts bättre under 
forskarutbildningen. I bilaga 5 redovisas svarsfördelningarna i detalj uppdelade på fakultet 
och totalt, vilket ger en möjlighet till jämförelse av resultaten fakulteterna emellan.  
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2. Undersökningsgruppen 
De 959 personer som besvarat enkäten fördelar sig på de olika fakulteterna enligt följande. 
 
Tabell 2. Antal svarande, per fakultet och totalt. 

Fakultet Antal Andel
Historisk-filosofisk  79 8%
Språkvetenskaplig  50 5%
Samhällsvetenskaplig 159 17%
Teologisk 39 4%
Juridisk 23 2%
Medicinsk 271 28%
Farmaceutisk 67 7%
Teknisk-naturvetenskaplig 271 28%
Totalt 959 100%
 
 
Andelen kvinnor och män varierar i ganska hög grad mellan fakulteterna. I hela svarsgruppen 
utgör kvinnorna 42% och männen 58% medan könsfördelningen inom teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten är mer ojämn, 28% kvinnor och 72% män. Variationen mellan 
fakulteterna framgår av tabell 3 nedan. 
 
 
Tabell 3. De svarandes könsfördelning  per fakultet  
och totalt. Procent. 

Fakultet Kvinnor Män
Historisk-filosofisk  50% 50%
Språkvetenskaplig  65% 35%
Samhällsvetenskaplig 41% 59%
Teologisk 28% 72%
Juridisk 39% 61%
Medicinsk 49% 51%
Farmaceutisk 59% 41%
Teknisk-naturvetenskaplig 28% 72%
Totalt 42% 58%
 
 
Strukturen avseende åldersfördelningen vid disputationstillfället varierar i ganska hög grad 
mellan fakulteterna. Generellt sett sker disputationen vid en lägre ålder vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten jämfört med de flesta andra fakulteter. Endast 5% av de som 
disputerat den undersökta perioden var äldre än 40 år. Som en jämförelse kan nämnas att 
nästan två tredjedelar (62%) av de disputerade vid teologiska fakulteten var äldre än 40 år vid 
disputationstillfället.  
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Tabell 4. Ålder vid disputationstillfället per fakultet och totalt. Procent 
 < 31 år 31-40 år 41-50 år > 50 år
Historisk-filosofisk 6% 60% 19% 14%
Språkvetenskaplig 4% 44% 28% 24%
Samhällsvetenskaplig 13% 48% 16% 23%
Teologisk 5% 33% 41% 21%
Juridisk 17% 52% 26% 4%
Medicinsk 20% 33% 35% 12%
Farmaceutisk 28% 57% 12% 3%
Teknisk-naturvetenskaplig 41% 54% 5% 0%
Totalt 23% 46% 20% 11%
 
 

2.1 Relation till Uppsala universitet 
Alumnverksamheten har under de senare åren fått en alltmer framträdande roll vid flertalet av 
de svenska universiteten i takt med att kraven på en ökad samverkan mellan universitetet och 
det omgivande samhället har blivit allt tydligare. En grundtanke bakom en aktiv 
alumnverksamhet är att låta alumnerna verka som Uppsala universitets ambassadörer. Den 
erfarenhet och kunskap som alumnerna för med sig från arbetslivet ska ges möjlighet att 
återföras till universitetet i form av mentorskap eller gästföreläsningar. I syfte att ta reda på i 
vilken omfattning de som har disputerat fortsätter att i någon form behålla kontakten med 
universitetet ställdes frågan Har du någon kontakt med Uppsala universitet idag? Av svaren 
framgick att 24% (64 av 271) av doktorerna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten svarat 
att de är anställda vid universitetet. Motsvarande andel för hela svarsgruppen är 25% (241 av 
959). 
 
Förutom att vara anställd vid universitetet fanns svarsmöjligheter som innebar olika grad av 
kontakt med den egna eller andra institutioner vid universitetet. Ungefär var femte (18%) av 
de som har disputerat vid fakulteten svarade att de inte har någon kontakt med Uppsala 
universitet idag, varav en tredjedel uppgav att de skulle vilja ha en kontakt. 
 
Inte riktigt hälften (42%) markerade alternativet att de har sporadisk kontakt med 
institutionen där de disputerade och/eller någon annan institution, medan 15% (40 av 271) 
sade sig ha regelbunden kontakt med institutionen. I tabell 5 nedan jämförs svaren från den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten med svaren från samtliga fakulteter. 
 
Tabell 5. Har du någon kontakt med Uppsala universitet idag? 

  Tek-nat. fakultet Samtliga fakulteter 
  Antal Andel Antal Andel 

Ja, jag är anställd där. 64 24% 241 25% 
Ja, jag har regelbunden kontakt med den institution 
där jag disputerade. 40 15% 180 19% 
Ja, jag har regelbunden kontakt med annan/andra 
institutioner än den jag disputerade vid. 15 6% 66 7% 
Ja, jag har sporadisk kontakt med den institution där 
jag disputerade och/eller andra institutioner. 113 42% 356 37% 
Nej, jag har ingen kontakt med Uppsala universitet 
idag. 48 18% 167 17% 
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3. Nuvarande arbete och arbetsmarknad 
Det är två helt dominerande arbetsmarknadssektorer för de disputerade från teknisk-
naturvetenskaplig fakultet – den statliga och den privata/enskilda. Den statliga sektorn 
sysselsätter 54% och den privata/enskilda 40%. 
 
 

Arbetsmarknadssektor - 
disputerade från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

3%

0%

1%

1%

40%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Annan sektor

Landsting

Eget företag

Kommunal

Privat/enskild

Statlig

 
Figur 1. Inom vilken arbetsmarknadssektor de disputerade från teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten arbetar. 

 

Att en så hög andel är verksamma inom den statliga arbetsmarknadssektorn förklaras till stor 
del av att hela 41% har en anställning inom universitet/högskola. Av dessa är närmare två 
tredjedelar (60%) anställda vid Uppsala universitet. Den bransch som sysselsätter näst flest är 
läkemedel/bioteknikindustrin. Totalt arbetar 18% av fakultetens disputerade inom denna 
bransch. Som framgår av figur 2 nedan är spridningen mellan olika branscher ganska stor. 
Forskningsinstitutioner och statliga myndigheter sysselsätter åtta respektive sju procent. 
Vidare har sju procent valt att markera ”Annan” bransch. Denna beteckning rymmer bland 
annat så vitt skilda verksamheter som försvarsindustri, energiindustri, elkraftsindustri, och 
naturvårdsbranschen. Den direkta frågan Vilken är din nuvarande arbetsgivare? har besvarats 
av 257 personer10. Huruvida övriga 14 personer är arbetslösa, pensionärer eller valt att ej 
besvara frågan av andra orsaker går inte att uttala sig om. Av svaren framgår att ungefär två 
tredjedelar har sitt arbete i Stockholm eller Uppsala och merparten av de övriga i andra 
mellansvenska städer.  

                                                 
10 En komplett lista över samtliga svarandes arbetsgivare finns som bilaga 1 
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Bransch - 
disputerade från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
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Figur 2. Inom vilken bransch de disputerade från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
arbetar. 
 
 

3.1 Huvudsakliga arbetsuppgifter 
En av enkätens frågor löd: Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Att på ett överskådligt 
och strukturerat sätt redovisa de 259 svar som inkommit på denna fråga är ingen lätt uppgift. 
Att räkna förekomsten av frekvent förekommande ord såsom t ex forskning, undervisning, 
lärare, lektor, utvecklingsarbete, utredning, administration, handläggning och dylikt ger dock 
en relativt god uppfattning om hur vanligt förekommande ett antal olika arbetsuppgifter är. 
Det är ganska vanligt att varje persons svar innehåller mer än ett nyckelord (t ex både lärare 
och administration). 
Det vanligast förekommande nyckelordet för de disputerade från den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten är forskning som återkommer i närmare hälften av svaren.  
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Ca 20% har svarat undervisning eller lärare, vilket gör det till den näst mest förekommande 
arbetsuppgiften. Ungefär var tionde person har svarat utvecklingsarbete i olika former  
(i denna redovisning ej samredovisat med FoU som ca 7% uttryckligen har svarat).  
Vidare uppger knappt var tionde person att deras arbetsuppgifter innebär någon form av 
projektledning eller projektansvar. 
Andra nyckelord som är ganska frekvent förekommande (>5%) är bl a utredningsarbete, chef 
samt handledning. Något mindre frekvent förekommande (<5%) arbetsuppgifter är bl a 
administration och handläggning.   
I bilaga 2 presenteras samtliga svar på enkätens fråga Vilka är dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter? 
 
Hela 43% har svarat ja på frågan Har du en chefstjänst eller annan arbetsledande funktion i 
ditt nuvarande arbete? Av kommentarerna som lämnats i anslutning till frågan framgår att 
tolkningen av arbetsledande funktion i hög grad varierar. Tolkningssvårigheterna verkar 
främst röra handledning av studenter/doktorander där några av de svarande bedömer det som 
en arbetsledande funktion medan andra inte gör det. Som svar på den öppna frågan Vilka är 
dina huvudsakliga arbetsuppgifter? har 6% svarat att de har en chefstjänst, vilket ger en 
fingervisning om att de flesta av de 43% som svarat ja på frågan ovan har någon form av 
arbetsledande funktion snarare än en ren chefstjänst. Det är tydligt att frågans formulering inte 
varit optimal vilket gör att resultatet bör tolkas med viss försiktighet.  

3.2 Ingår forskning i tjänsten? 
Som tidigare framkommit svarade ju närmare hälften (49%) att en av deras huvudsakliga 
arbetsuppgifter var forskning. På den direkta frågan Ingår forskning i din nuvarande tjänst? 
svarar nästan tre fjärdedelar (72%) att så är fallet (tabell 6). Skillnaden mellan dessa resultat 
består rimligen av personer i vars tjänst forskning ingår men där forskning inte utgör deras 
huvudsakliga arbetsuppgift. Omfattningen av forskningen varierar nämligen i hög grad. Av 
dem som forskar i tjänsten svarar 43% att de har en mycket hög andel (76-100%) forskning 
samtidigt som en fjärdedel säger sig ha en begränsad andel forskning, ca 25% eller mindre. 
Av figur 3 framgår hur svaren från samtliga doktorer vid den teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten fördelat sig (inklusive de som ej har forskning i tjänsten).  

 
Tabell 6. Ingår forskning i tjänsten?, per fakultet och totalt. Procent 
 Ja Nej 
Historisk-filosofisk 73% 27%
Språkvetenskaplig 60% 40%
Samhällsvetenskaplig 66% 34%
Teologisk 61% 39%
Juridisk 83% 17%
Medicinsk 71% 29%
Farmaceutisk 78% 22%
Teknisk-naturvetenskaplig 72% 28%
Totalt 70% 30%
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Ingår forskning i din nuvarande tjänst?
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Figur 3. Ingår forskning i tjänsten (disputerade tek-nat. fakultet), omfattning i procent  

 

Nästan två tredjedelar (63%) av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens doktorer uppger att 
doktorsexamen var ett krav då de anställdes i sin nuvarande tjänst. Medelvärdet för samtliga 
svarande är just 63%. Den samhällsvetenskapliga fakultetens doktorer uppger i högst grad 
(74%) att doktorsexamen var ett krav, medan de disputerade från medicinska, farmaceutiska 
och teologiska fakulteterna i en något lägre grad (57%) svarar att doktorsexamen var ett krav 
vid anställning.  

 

En klar majoritet (71%) anser att deras arbetsuppgifter motsvarar deras utbildningsnivå 
samtidigt som mer än var fjärde (27%) tycker att arbetsuppgifterna är något eller alltför 
okvalificerade. Endast ett par personer anser sig ha något eller alltför kvalificerade 
arbetsuppgifter i relation till utbildningen. 

Merparten anser att de i mycket hög grad (60%) eller ganska hög grad (19%) har haft nytta av 
forskarutbildningen i sin nuvarande tjänst. Av de kommentarer som många lämnat i 
anslutning till frågan Har du haft nytta av din forskarutbildning i din nuvarande tjänst? 
framgår att nyttan bestått såväl i ett formellt möjliggörande att söka lektorstjänster och 
forskningsanslag, som i en ämnesmässig kunskapshöjning och en känsla av högre status. 
Vidare påpekar flera vikten av det kontaktnät som de byggde upp under doktorandtiden. De 
flesta av kommentarerna är av positiv karaktär men i några fall förekommer även 
kommentarer som ”Mina arbetsuppgifter skulle mycket väl kunna utföras utan att vara 
disputerad” eller ”Inte så direkt som man skulle kunna tro”. 

 

3.3 Lönestruktur 
Av figurerna 4a-b nedan framgår hur lönerna fördelade sig vid svarstillfället (2004 års lön). 
Lönestrukturen visar på en relativt stor spridning för tek-nat. doktorerna. Jämfört med hela 
svarsgruppen är andelen som tjänar 35.000-45.000 kr/månad något högre för tek-nat. 
doktorerna samtidigt som andelen med en månadslön över 45.000 kr är något lägre.  Vid en 
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ytterligare jämförelse framgår att lönenivån ligger i paritet med doktorerna från den juridiska 
fakulteten se fig 4b nedan.  
 

Lönestruktur 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 -20.000 kr  20.001- 
25.000 kr

 25.001- 
30.000 kr

 30.001- 
35.000 kr

 35.001- 
40.000 kr

 40.001- 
45.000 kr

 45.001- 
50.000 kr

 50.001- 
55.000 kr

 55.001- kr

Teknisk-naturvetenskaplig Samtliga fakulteter
 

Figur 4a. Lönestruktur för de som disputerat 1997-2001 vid teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten och totalt, 2004 års lön. 
 
 
 

Översiktlig lönestruktur, grov indelning

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Språkvetenskaplig

Historisk-filosofisk

Teologisk

Samhällsvetenskaplig

Teknisk-
naturvetenskaplig

Juridisk

Farmaceutisk

Medicinsk

 45.001- kr
 35.001-  45.000 kr
 25.001-  35.000 kr
 -25.000 kr

 
Figur 4b. Översiktlig lönestruktur för dem som disputerat åren 1997-2001, grov indelning. 
Sorterat efter lönenivå. 
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4. Forskarutbildningens färdighetsträning i relation till 
arbetslivets krav 
 
I enkätens fråga 18a-r fick de svarande ta ställning till hur nöjda de var med träningen inom 
forskarutbildningen avseende ett stort antal olika områden. Bedömningen skedde på en 
femgradig skala löpande från ”Mycket missnöjd” till ”Mycket nöjd”. Tillfredsställelsen med 
färdighetsträningen är egentligen av störst intresse, men frågeställningen tillförs ytterligare en 
dimension då svarsgruppen även fick ta ställning till i vilken omfattning deras nuvarande 
arbete ställer krav på färdigheten i fråga. Bedömningen skedde här på en femgradig skala 
löpande från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”. Totalt ombads doktorerna att ta 
ställning till hur nöjd man är med träningen i, respektive i vilken omfattning arbetet ställde 
krav på, arton olika färdigheter.  
Väl medvetna om att den färdighetsträning som sker inom ramen för forskarutbildningen inte 
med självklarhet syftar till att möta alla de krav som ställs inom arbetslivet utanför 
universitetet, har vi ändå valt att i presentationen relatera tillfredsställelsen med 
färdighetsträningen till de krav som arbetet ställer på motsvarande färdighet. Syftet med detta 
är att försöka synliggöra de områden av forskarutbildningen där det finns en tillfredsställelse 
eller ett missnöje med träningen och där arbetslivets krav är högt ställda.  
 

4.1 Tolkningssvårigheter 
Att var för sig ställa frågorna ”Hur nöjd var du med träningen i…?”, respektive ”I vilken 
omfattning ställer ditt arbete krav på…?”, ett antal olika färdigheter är relativt oproblematiskt. 
Då de två frågorna ställs tillsammans kan det dock vara rimligt att åtminstone vara medveten 
om att vissa tolkningssvårigheter av resultaten kan uppstå, eftersom det då sannolikt 
föreligger ett visst beroende mellan de två frågorna. Det är troligtvis så att svaren på frågorna 
om hur nöjd man är med träningen i de olika färdigheterna färgas av arbetets krav och vice 
versa. Ett litet tankeexperiment får illustrera problematiken. Person A och person B har precis 
disputerat och tar ställning till hur nöjda de är med en viss färdighetsträning. De är båda 
relativt nöjda och markerar därför en fyra på skalan från ”Mycket missnöjd” till ”Mycket 
nöjd”. Några år går under vilka person A har ett arbete som ”I mycket hög grad” ställer krav 
på färdigheten i fråga samtidigt som person B har ett arbete som ”I mycket låg grad” ställer 
krav på densamma. Med detta scenario är det troligt att person B i större utsträckning än 
person A kommer att stå fast vid sitt tidigare omdöme. Om de senaste årens arbete inte har 
ställt några höga krav på färdigheten har han/hon heller inte behövt reflektera närmare över 
frågan. Person A har däremot haft ett arbete med höga färdighetskrav utifrån vilka han/hon 
kan ta ställning till hur nöjd han/hon är med träningen. Har ett arbete med höga krav på en 
färdighet en positiv eller negativ påverkan på hur tillfredsställd man är med träningen i denna 
färdighet? 
De inkomna svaren visar att de personer som har arbeten som i hög grad (skalvärde 4 eller 5) 
ställer krav på färdigheten generellt sett har ett par, tre tiondelar högre i medelvärde på 
tillfredsställelse med träningen jämfört med de vars arbete i låg grad (skalvärde 1 eller 2) 
ställer motsvarande krav. De enda undantagen från denna iakttagelse gäller träningen i att 
göra muntliga och skriftliga presentationer, bedriva självständig forskning samt 
ledarskap/projektledning där medelvärdet på tillfredsställelse med träningen inte skiljer sig åt 
för dem med höga respektive låga krav i arbetet. 
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För att öka läsbarheten och i viss mån tolkningen av resultaten har de arton bedömda 
färdigheterna grupperats in i följande fyra kategorier: 
 
1) Generella färdigheter 
2) Forskningsinriktade färdigheter 
3) Färdigheter rörande undervisning/handledning  
4) Omvärldskontakter  
 
I de fall medelvärden11 för tillfredsställelse eller krav skrivs ut presenteras alltid hela 
undersökningsgruppens medelvärde inom parentes för att få ett resultat att relatera till. 
Medelvärdet är ett mått som inte ger en helt rättvisande bild i de fall den bakomliggande 
fördelningen är skev. Medelvärdet har dock fördelar då det är ett välkänt mått och eftersom 
det gör det enkelt att rangordna olika alternativ. Den bakomliggande svarsfördelningen till 
samtliga i rapporten förekommande medelvärden finns i bilaga 5. 
 

4.1 Generella färdigheter 
Av de arton färdigheter som doktorerna fick ta ställning till har följande fyra grupperats under 
rubriken generella färdigheter: Att göra skriftliga presentationer, Att argumentera och 
övertyga, Att göra muntliga presentationer samt Att arbeta i projektgrupp. 
Som framgår av tabell 7 ställer arbetet, för en majoritet av doktorerna, i mycket hög grad krav 
på samtliga de fyra generella färdigheterna. Jämfört med hur samtliga doktorer svarat är 
arbetslivets krav på tek-nat doktorerna något högre beträffande att arbeta i projektgrupp och 
något lägre beträffande att argumentera och övertyga. 
 
 
 
Tabell 7. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några generella färdigheter. (n=antal svar nöjd, antal svar krav) 

Tek.-nat. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att göra skriftliga presentationer (n=268,259) 3,9 4,2 3,8 4,3 
Att argumentera och övertyga (n=262,257) 3,1 3,9 3,2 4,1 
Att göra muntliga presentationer  (n=267,259) 3,6 4,1 3,4 4,2 
Att arbeta i projektgrupp (n=260,260) 3,0 4,0 2,8 3,8 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
 
 
Svarsstrukturen för tillfredsställelse med träningen och krav i arbetslivet avseende fyra 
generella färdigheter framgår av figur 5 nedan.  
 
 
 
 
                                                 
11 I rapporten redovisas mestadels resultaten i form av medelvärden. Av bilaga 5 framgår dock hur den exakta 
svarsfördelningen ser ut fråga för fråga. 
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Figur 5. Medelvärde över tillfredsställelse med träningen i utbildningen och krav i arbetslivet 
för ett antal olika generella färdigheter. (Mycket missnöjd=1, Mycket nöjd=5  
I mycket låg grad=1, I mycket hög grad=5) 
 
 
Idealiskt vore givetvis om tillfredsställelsen är stor beträffande träningen i alla färdigheter. 
När så inte är fallet är ett resultat som genererar en ”trattform” att föredra, d v s för de 
färdigheter som det ställs höga krav på är tillfredsställelsen hög och för de färdigheter där 
tillfredsställelsen är låg är kraven i arbetslivet låga.  
 
 

4.2 Forskningsinriktade färdigheter 
Följande fem färdigheter har bedömts vara särskilt forskningsinriktade: Kritiskt vetenskapligt 
tänkande, Att tillämpa vetenskapliga metoder, Att formulera forskningsrelevanta fråge-
ställningar, Att självständigt bedriva forskning samt Systematisk informationssökning. 
Av samtliga arton färdigheter som de svarande fick ta ställning till är tillfredsställelsen störst 
med träningen i att självständigt bedriva forskning. Medelvärdet är här 4,0 (4,0) på den 
femgradiga skalan från Mycket missnöjd (1) till Mycket nöjd (5). Även beträffande träningen 
i att tillämpa vetenskapliga metoder är tillfredsställelsen hög, med ett medelvärde på  
4,0 (3,8).  
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18f
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Tabell 8. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några forskningsinriktade färdigheter. (Tek.-nat. fak. och totalt) 

Tek.-nat. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att självständigt bedriva forskning (n=266,256) 4,0 3,8 4,0 3,8 
Kritiskt vetenskapligt tänkande (n=265,256) 3,9 4,0 4,0 4,1 
Att formulera forskningsrelevanta  
frågeställningar (n=262,258) 

 
3,6 

 
3,8 

 
3,7 

 
3,8 

Att tillämpa vetenskapliga metoder (n=265,258) 4,0 3,9 3,8 4,0 
Systematisk informationssökning (n=261,255) 3,6 4,0 3,5 4,1 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
 
 
Figur 6 nedan visar att kraven är mycket höga för alla färdigheter som ingår i gruppen 
forskningsinriktade färdigheter. Systematisk informationssökning var jämte att formulera 
forskningsrelevanta frågeställningar de färdigheter i denna grupp som fick lägst omdöme 3,6 
avseende tillfredsställelsen med träningen, vilket för den skull inte tyder på något direkt 
missnöje. Intressant och i viss mån oroande är det dock att konstatera att träningen i 
systematisk informationssökning är den färdighet som arbetslivet ställer högst krav på 
samtidigt som det är den färdighet där tillfredsställelsen med träningen är lägst. Resultatet är 
detsamma även då medelvärdet för tillfredsställelse och krav i arbetslivet beräknas för 
samtliga svarande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Medelvärde över tillfredsställelse med träningen i utbildningen och krav i arbetslivet 
för ett antal olika forskningsinriktade färdigheter. (Mycket missnöjd=1, Mycket nöjd=5          
I mycket låg grad=1, I mycket hög grad=5).  
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4.3 Färdigheter i undervisning/handledning 
 
De färdigheter som grupperas under denna rubrik är: Att undervisa/föreläsa, Att handleda 
samt Ledarskap/projektledning. Att ledarskap/projektledning grupperas tillsammans med att 
undervisa och att handleda är ingen självklarhet. Det är heller inte självklart att ledarskap-
/projektledning överhuvudtaget bör ingå i en attitydundersökning där tillfredsställelsen med 
träningen under forskarutbildningen bedöms. Forskarutbildningen syftar inte till att vara en 
ledarskaps- eller projektledarutbildning, varför en bedömning av tillfredsställelsen med 
träningen i detta kan tyckas orättvis. Att ledarskap/projektledning trots allt finns med i 
undersökningen beror på att det är en av de färdigheter som det kan komma att ställas krav på 
i arbetslivet, vilket i sin tur gör det intressant att relatera till hur nöjd man är med träningen.  
 
Då en jämförelse av hur tillfredsställelsen med färdighetsträningen bedöms görs mellan den 
teknisk-naturvetenskapliga fakultetens doktorer och samtliga fakulteters doktorer visar det sig 
att tek.-nat. doktorerna är mer nöjda med träningen i att undervisa och föreläsa än vad 
totalgruppen är. Samtidigt upplever totalgruppen svarande att kraven i arbetslivet avseende att 
undervisa/föreläsa är betydligt högre än vad tek.-nat. gruppen gör.  
Beträffande träningen i att handleda visar det sig att även här är tillfredsställelsen något högre 
vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2,8 (2,7) samtidigt som arbetslivets krav avseende 
att handleda upplevs något lägre 3,5 (3,7) än vad hela svarsgruppen gör.  
Den färdighet/det moment som upplevs som särskilt svagt är träningen i 
ledarskap/projektledning, där medelvärdet på tillfredsställelsen med träningen är så lågt som 
2,3 (2,3) samtidigt som kraven i arbetslivet bedöms till 4,0 (4,0).  
 
 
Tabell 9. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet 
 för färdigheter i undervisning/handledning. (Tek.-nat. fak. och totalt) 

Tek.-nat. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att undervisa/föreläsa (n=264,256) 3,5 3,2 3,2 3,7 
Att handleda (n=247,259) 2,8 3,5 2,7 3,7 
Ledarskap/projektledning  (n=255,257) 2,3 4,0 2,3 4,0 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
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Figur 7. Medelvärde över tillfredsställelse med träningen i utbildningen och krav i arbetslivet 
för några olika färdigheter i undervisning/handledning. (Mycket missnöjd=1, Mycket nöjd=5, 
I mycket låg grad=1, I mycket hög grad=5). 
 

4.4 Omvärldskontakter 
Under rubriken omvärldskontakter har samlats moment i utbildningen och arbetslivet som inte 
med självklarhet kan benämnas färdigheter. Dessa moment bidrar till att ge en bild av 
omfattningen av omvärldskontakter, dels under utbildningen i form av en bedömning av 
tillfredsställelsen med respektive moment, men även i det nuvarande arbetet i form av en 
bedömning av vilka krav som ställs.  
Följande moment/färdigheter omfattas av rubriken omvärldskontakter: Att popularisera 
kunskap/forskning, Att delta med egna bidrag i nationella konferenser, Att delta med egna 
bidrag i internationella konferenser, Att ha nationella kontakter med kollegor, Att ha 
internationella kontakter med kollegor samt  Att arbeta över ämnesgränserna. 
 
 
Tabell 10. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några moment/färdigheter rörande omvärldskontakt. (Tek.-nat. fak. och totalt) 

Tek.-nat. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att delta med egna bidrag i internationella 
konferenser (n=263,259) 

 
3,9 

 
3,2 

 
3,5 

 
3,2 

Att delta med egna bidrag i nationella  
konferenser (n=247,255) 

 
3,6 

 
2,8 

 
3,4 

 
3,1 

Att ha internationella kontakter med  
kollegor (n=262,260) 

 
3,5 

 
3,8 

 
3,1 

 
3,6 

Att ha nationella kontakter med  
kollegor (n=260,257) 

 
3,3 

 
3,8 

 
3,1 

 
3,8 

Att popularisera kunskap/forskning (n=259,254) 2,9 3,2 2,7 3,3 
Att arbeta över ämnesgränserna (n=258,253) 2,8 3,7 2,8 3,8 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
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Av tabell 10 framgår att tillfredsställelsen med forskarutbildningens träning för momenten i 
denna grupp är något lägre än t ex tillfredsställelsen med träningen i forskningsinriktade 
färdigheter men i paritet med träningen i generella färdigheter. Vid en jämförelse med hur 
samtliga deltagare i undersökningen har svarat visar det sig att doktorerna från den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten i högre utsträckning är nöjda med den träning de har fått i 
moment rörande omvärldskontakt. Särskilt tydligt är detta när det gäller tillfredsställelsen med 
internationella kontakter och möjligheten att delta i internationella konferenser. 
 
Att popularisera kunskap/forskning utgör en viktig del i universitetets tredje uppgift. Detta 
tydliggörs bland annat av följande citat hämtat från ”Mål och strategier för Uppsala 
universitet”: Övergripande mål för samverkan med det omgivande samhället är att medverka 
till att universitetets forskningsresultat kommer till användning för utveckling av 
medborgarnas välfärd, näringsliv och offentlig förvaltning.  
Mot bakgrund av detta är det oroande att bedömningen av hur nöjda de utexaminerade 
doktorerna är med träningen i att popularisera kunskap/forskning. Undersökningen visar att 
tek.-nat. doktorerna är mer nöjda än genomsnittet, men resultatet tyder ändå på ett visst 
missnöje med ett medelvärde på 2,9 (2,7) på skalan från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket 
nöjd.  
Det finns en ganska påtaglig skillnad mellan fakulteterna när det gäller tillfredsställelsen med 
möjligheten att få delta i nationella och internationella konferenser med egna bidrag. 
Medicinska, farmaceutiska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna uppvisar t ex resultat 
där medelvärdet beträffande tillfredsställelse med att få delta med egna bidrag i konferenser är 
i storleksordningen ett skalsteg bättre på den femgradiga skalan (1=mycket missnöjd, 
5=mycket nöjd) jämfört med t ex hist-fil, språkvetenskapliga och teologiska fakulteterna. 
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Figur 8. Medelvärde över tillfredsställelse med träningen i utbildningen och krav i arbetslivet 
för ett antal olika moment/färdigheter rörande omvärldskontakt.  
(Mycket missnöjd=1, Mycket nöjd=5, I mycket låg grad=1, I mycket hög grad=5). 

 
 

5. Positiva erfarenheter av forskarutbildningen 
I en öppen fråga i slutet av enkäten fick de svarande med egna ord beskriva vad de några år 
efter sin disputation anser har varit det mest positiva med sin forskarutbildning. 
Vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har 261 personer besvarat frågan. Det stora 
antalet svar tillsammans med det faktum att de kommer från vitt skilda institutioner medför av 
naturliga skäl en stor variation i de inkomna svaren.  
 
Självständigheten i forskarutbildningen och att få träning i att arbeta självständigt framhåller 
drygt var fjärde svarande som det mest positiva med sin forskarutbildning. Vidare tycker 
nästan var femte att de kontakter de har skaffat sig under forskarutbildningen har varit det 
mest positiva. Cirka tio procent av svaren kommenterar i positiva ordalag de möjligheter de 
har haft till internationellt utbyte genom att delta i konferenser. I detta avseende skiljer sig den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten åt från de övriga fakulteterna där detta inte alls 
omnämns i samma utsträckning. Ganska frekvent förekommande är även åsikten att 
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utbildningens mest positiva sida var förmågan att tillägna sig ett kritiskt vetenskapligt 
förhållningssätt.  
Nedanstående citat får illustrera just det som många anser ha varit det mest positiva med 
forskarutbildningen. 
 
 Att lära sig att arbeta självständigt, att tänka kritiskt, att få en mycket mångsidig 

utbildning, att arbeta i en internationell miljö som ger nya infallsvinklar och kontakter. 
(Man 31-40 år) 

 
 Konferens- och studiebesöksresor där många nationella och internationella kontakter 

knöts. Muntlig- och posterpresentation; att försöka förklara på ett enkelt avdramatiserat 
sätt. (Kvinna -30 år) 

 
 Att kritiskt utvärdera information. Att självständigt ta beslut utifrån given information 

och självständigt genomdriva idéer/projekt (Man, -30 år) 
 
 
I bilaga 2 redovisas samtliga svar på denna fråga. Av etiska skäl eller i syfte att undvika 
identifiering kan vissa delar av svaren ha redigerats något. I de fall där så skett markeras det 
med hakparenteser […].  
 

6. Vad kunde ha gjorts bättre under forskarutbildningen? 
Enkätens sista fråga löd: ”Vad tycker du kunde ha gjorts bättre under din forskarutbildning?” 
(t ex i relation till ditt nuvarande arbete) 

Variationen av svar på frågan tycks oändlig vilket gör det svårt att kortfattat sammanfatta de 
synpunkter som framkommer. Den vanligast förekommande åsikten rör handledningen, eller 
snarare bristen på sådan. Femtio personer, cirka var fjärde svarande, tycker att handledningen 
kunde ha varit bättre. Handledarkommentarerna rör såväl problem med för lite handledning 
som ett allmänt missnöje med vad som uppfattas som bristfällig handledning. Vidare svarar 
nästan var femte att de saknar någon form av ledarskapsutbildning eller träning i 
projektledning. Utöver ovanstående är det mer än tio procent av svaren som innehåller 
kommentarer som efterlyser presentationsteknik i olika former, främst muntlig men i vissa fall 
även skriftlig sådan. Mer än tio procent av de svarande tycker sig också ha saknat träning i 
projektgruppsarbete/projektplanering. Reflektioner över vad som kunde ha gjorts bättre under 
forskarutbildningen som har lämnats av färre än tio procent, men ändå så många att de 
förtjänar att lyftas fram, rör bland annat avsaknad av träning i att skriva ansökningar och 
bristfällig kontakt med andra doktorander och forskargrupper. Några personer påpekar även 
bristen på koppling mellan forskarutbildning och arbetsliv. För att illustrera hur svaren på 
frågan om vad som kunde ha gjorts bättre varierar presenteras här några utvalda citat: 
  
 Avsaknad av strukturerat projektgruppsarbete. Avsaknad av ledarskapsutbildning. Jag 

tycker att forskningen sker till stor del för forskningens skull. Jag skulle önska en 
tydligare koppling till avnämare. (Man, - 30 år) 

 
Mer av projektledning, vi hade behövt mer styrning av t.ex. metodik, 
informationssökning, skrivkurser etc. Nu helt utlämnat till handledarens värderingar av 
vad som är väsentligt – jag har upptäckt att våra uppfattningar går helt isär och att min 
är närmare verkligheten. (Kvinna, - 30) 
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 Handledningen jag fick var mycket bristfällig. Jag tog själv alla internationella 
kontakter. Fick lite både praktiskt och moraliskt stöd. Fick själv lösa de kritiska 
situationer som uppstod och sökte helt på egen hand postdoc. Hade önskat mer stöd på 
alla plan, en mer konstruktiv utbildning. Det skulle behövas förberedelse för livet efter 
disputationen – t.ex. kurs i projektledning, anslagsskrivande, träning för jobbintervjuer. 
(K, 31-40) 
 
 
Jag hade uppskattat ett större/utvidgat samarbete med andra forskare. Jag hade 
uppskattat mer samtalstid med min handledare…(Man, - 30 år) 

 
 

Samtliga svar på frågan redovisas i bilaga 3. Svaren kan av etiska skäl eller i syfte att undvika 
identifiering vara något redigerade. I enlighet med frågorna som handlade om positiva 
erfarenheter av forskarutbildningen markeras det tydligt med en hakparentes […] i de fall där 
en redigering skett. 

 

7. Sammanfattning 
 
Ett av syftena med undersökningen var att kartlägga med vad och var de som disputerat åren 
1997-2001 arbetar. Beträffande den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är drygt hälften 
(54%) av de som disputerat verksamma inom den statliga sektorn. Högskola/universitet är den 
bransch som sysselsätter flest av de disputerade från fakulteten (41%). Av dessa svarar mer än 
hälften att de är anställda vid Uppsala universitet. Närmare 50% uppger att en av deras 
huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning samtidigt som nästan tre fjärdedelar (72%) säger att 
forskning ingår i deras tjänst. 
Den näst vanligast förekommande huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning, vilket ca 
20% har svarat. 
 
I syfte att undersöka om forskarutbildningen motsvarar de krav som kommande arbetsliv 
ställer fick deltagarna i undersökningen ta ställning till hur nöjda de var med träningen under 
utbildningen, samt i vilken grad deras nuvarande arbete ställer krav på ett antal olika 
färdigheter. Resultatet visar att för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är forsknings-
inriktade färdigheter det område där tillfredsställelsen med träningen under utbildningen är 
störst. Till området forskningsinriktade färdigheter hör kritiskt vetenskapligt tänkande, att 
tillämpa vetenskapliga metoder, att självständigt bedriva forskning, att formulera 
forskningsrelevanta frågeställningar och systematisk informationssökning. 
 
Generella färdigheter som skriftliga och muntliga presentationer är de färdigheter där 
arbetslivets krav är högst. Tillfredsställelsen med träningen i dessa färdigheter är god. För den 
färdighet som arbetet ställer allra högst krav på, nämligen att göra skriftliga presentationer är 
tillfredsställelsen med träningen under utbildningen mycket god (3,9 på skalan 1-5). Ett bättre 
resultat uppvisar endast tillfredsställelsen med träningen i att självständigt bedriva forskning 
(4,0) och träningen i att tillämpa vetenskapliga metoder (4,0) som är de två enskilda 
färdigheter där tillfredsställelsen är störst.  
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Tillfredsställelsen med träningen i ledarskap/projektledning, att handleda, att arbeta över 
ämnesgränserna samt att popularisera kunskap/forskning är lägre. De visar samtliga upp ett 
medelvärde under 3,0.   
Undantaget just träning i ledarskap/projektledning (2,3) och i viss mån att arbeta i 
projektgrupp (3,0) är tillfredsställelsen med färdighetsträningen generellt sett hög för de 
färdigheter där arbetslivets krav är höga (d v s >4 på skalan 1-5). 
Att delta med egna bidrag i nationella konferenser bedöms vara den ”färdighet” som arbetet i 
lägst grad ställer krav på. 
 
Då de synpunkter som framkommit i fråga 19 ”Vad anser du – så här några år efter din 
disputation – har varit det mest positiva med din forskarutbildning?” vägs samman med 
resultatet på fråga 18 om tillfredsställelse med träningen i ett antal olika färdigheter 
framkommer för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten en bild av en utbildning som erbjuder 
såväl självständighet som goda möjligheter till kontakter både nationellt som internationellt. 
Att självständigt få bedriva forskning är det som många av de svarande upplever som mest 
positivt med sin forskarutbildning. Vidare framhåller många det positiva i att erbjudas 
möjligheten att delta i konferenser och internationellt utbyte, och i många fall det kontaktnät 
som följer med detta. 
Då kommentarerna som lämnats i anslutning till fråga 20 ”Vad tycker du kunde ha gjorts 
bättre under din forskarutbildning?” på motsvarande sätt vägs samman med svaren till 
frågorna om tillfredsställelse med färdighetsträningen framkommer en något otydligare bild 
av var svagheterna i utbildningen ligger. En bättre och mer frekvent förekommande 
handledning är den enskilt mest förekommande kommentaren. Vidare svarar många att de vill 
ha mer av projektgruppsarbete, något som även framkom då tillfredsställelsen med träningen i 
detta bedömdes vara låg . 
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Bilaga 1. Arbetsgivare för dem som disputerat vid teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten 1997-2001 
 

Fråga 9: Vilken är din nuvarande arbetsgivare? 
(svaren sorterade i bokstavsordning)                                                                                                                    
Arbetsgivare Antal
(ej svar) 12
AB Sandvik Materials Technology                                         1
ABB                                                                                       2
ABB AB, Corporate Research                                               2
Acreo AB                                                                               1
Agro Oil AB                                                                            1
AstraZeneca                                                                          11
AstraZeneca R&D                                                                 2
Avd. för växtekologi, Uppsala universitet                              1
Balzers Sandvik Coating AB                                                 2
Biacore AB                                                                            2
Biotage AB                                                                            1
Biovitrum                                                                               5
Bombardier Transportation                                                    1
Chalmers tekniska högskola                                                 1
Dagens Nyheter                                                                    1
Djurskyddsmyndigheten                                                        1
Docco AB                                                                              1
Doxa AB                                                                                1
Erasteel                                                                                 2
Ericsson                                                                                 7
Erkenlaboratoriet, Uppsala universitet                                  1
Fiskeriverket                                                                          3
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande.                                                               1
Fortum Distribution AB                                                          1
Gammadata                                                                           4
GE Healthcare (Amersham Biosciences)                              9
Geosigma AB                                                                       1
Gyros AB                                                                              1
Göteborgs universitet                                                           1
Haraldsbogymnasiet                                                             1
Högskolan Dalarna                                                                2
IBMC                                                                                     1
Innate Pharmaceuticals AB                                                   1
Institutet för metallforskning                                                  1
Institutet för rymdfysik                                                           1
Iowa State University                                                             1
ITT Flygt AB                                                                         1
Jag läser på universitetet till läkare                                       1
Karlstads universitet                                                              1
Karo Bio AB                                                                           1
Karolinska institutet                                                               2
Konsumentverket                                                                  1
KTH                                                                                       2
Linköpings universitet                                                            1
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Luleå tekniska universitet                                                      1
Lunds universitet                                                                   2
Lunds universitet och Camurus AB                                       1
Länsmuseet på Gotland                                                        1
Länsstyrelsen Gotland                                                           1
Länsstyrelsen i Skåne län                                                     1
Länsstyrelsen i Värmlands län                                              1
M2 Engineering AB                                                               1
Materialkemi, Uppsala universitet                                         1
Mediagymnasiet                                                                    1
Medical Scandinavia AB                                                        1
Medivir AB                                                                             1
Metrohm Nordic AB                                                               1
Micronic Laser System                                                          1
MIT                                                                                        1
ML engineering                                                                      1
MySQL AB                                                                             2
Mälardalens högskola                                                           4
Nacka kommun                                                                     1
Naturhistoriska riksmuseet                                                    2
Naturvårdsverket                                                                   2
Nordea                                                                                   4
Nortel Networks AB                                                               1
Nova Diamant                                                                        1
Ongame e-solutions                                                              1
Outokumpu Stainless AB                                                      1
Philips                                                                                    1
Pilkington Floatglass AB                                                        1
Racomna AB                                                                         1
Radi Medical                                                                          1
Rainfall Image Analysis (eget företag)                                  1
Raysearch labs                                                                      1
Regionalt Onkologiskt centrum (Akademiska sjukhuset)      1
SAABTECH                                                                           1
SACO                                                                                    1
Saft AB                                                                                  1
Sandvik                                                                                  1
Sandvik Coromant                                                                 1
SGU, Sveriges Geologiska Undersökning                            2
SIDEC Technologies AB                                                       2
SKF                                                                                       1
SLU                                                                                       12
SLU + Sveriges ornitologiska förening.                                 1
SOVON Dutch Centre for Field Ornithology                          1
SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut                      1
Spectragon AB                                                                      2
St. Jude Medical AB                                                              1
Statens strålskyddsinstitut                                                     2
Statistiska centralbyrån                                                         1
STFI-Packforsk                                                                      1
Stockholms universitet                                                          4
STRI / AB                                                                              1
Syntagon AB                                                                         1
Södertörns högskola                                                             1



  Bilaga 1 

 28

The Svedberglaboratoriet, Uppsala universitet                     1
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI                                   10
Umeå universitet                                                                   4
Universitetet i Oslo                                                                1
Upplandsstiftelsen + eget konsultföretag                              1
Uppsala Imanet                                                                    1
Uppsala universitet                                                               57
Uppsala universitet (UAS) 1
Uppsala universitet 50% / Chromogenics Sweden AB 50% 1
URS                                                                                       1
Vattenfall bränsle                                                                   1
Vetenskapsrådet                                                                   2
Volvo                                                                                     1
Volvo lastvagnar AB                                                             1
Xelerated AB                                                                         1
Åmic AB                                                                                 2
Totalt 266
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Bilaga 2. Huvudsakliga arbetsuppgifter för dem som disputerat vid 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 1997-2001, samtliga svar 
 
Fråga 10. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
(svaren sorterade i bokstavsordning)                                                                                                                   
 Antal 
Administration (Inom grundutbildningen)                                                                 1 
Administration av ansökningar, samarbete med andra finansiärer. 
Internationellt och nationellt.                                                                                    1 
Administrativa uppgifter och undervisning                                                               1 
Affärsområdeschef                                                                                                  1 
Algoritmutveckling för Monte-Carlosimulering av WCDMA-nätverk                        1 
Allmän fysikforskning, politisk och militär hotanalys, konstruktion av mätsystem   1 
Analys/utredning inom teknikutveckling och framtidsstudier.                                  1 
Analyser / Utredningar                                                                                             1 
Analytisk kemi, Masspektronomi                                                                             1 
Applikationsingenjör med expertis inom området produkter till reningsverk.           1 
Arbetar med olika projekt som har med den gröna kulturmiljön att göra. T ex 
dokumentation av gamla trädgårdar, olika inventeringar mm plus har hand om 
natursidan i bygglovshantering. 1 
Arbetslös, men har enbart arbetat med forskning och undervisning sen 
disputationen.                                                                                                          1 
Area manager                                                                                                         1 
Att designa samt syntetisera nya läkemedelssubstanser.                                      1 
Att studera svenska                                                                                                1 
Beräkningar, utredningar, vidareutveckling, mätningar i acceleratorfysik               1 
Både handledning av utredningsarbeten och grundläggande forskning.                1 
Chef för ett utvecklingskontor med specialister inom strömriktarreglering och 
reglerteknik                                                                                                              1 
Chef, teknisk ledare                                                                                                1 
Datat/IT, administration, kontakt med studenter.                                                    1 
Development, Produktutveckling                                                                            1 
Diverse teknisk utveckling                                                                                      1 
Doktorand (inom ett nytt ämnesområde)                                                                1 
Finansanalytiker                                                                                                      1 
Finansanalytiker (kvantitativ analys)                                                                        1 
Fiskeribiologiska utredningar, handläggning av miljöbalksärenden                        1 
Forskare/forskning                                                                                                   33 
Forskning och undervisning                                                                                     25 
Forskning 80%, undervisning 20%                                                                          4 
Forskarassistent 20% undervisning                                                                         1 
Forska, forskarassistenttjänst från vetenskapsrådet går dock ut vid årsskiftet       1 
Forskning, undervisning, handledning                                                                     2 
Forskning, undervisning, administration                                                                  1 
Forskning, info, undervisning                                                                                   1 
Forskning och utveckling 7 
Forskning och utveckling samt projektledning                                                         1 
Forskning och utveckling, expertrådgivning                                                            1 
Forskning och utveckling av nya produkter för proteinseparation                           1 
Forskning och utveckling av rostfritt stål                                                                  1 
Forskning och utveckling inom området detektion och analys av joniserande 
strålning.                                                                                                                  1 
FoU + konsultverksamhet inom elkraftbranschen.                                                  1 
FoU samt produktionsstöd                                                                                       1 
FoU, arbetsledning                                                                                                  1 
FoU, stf chef                                                                                                            1 
Forskningsingenjör                                                                                                  2 



  Bilaga 2 

 30

Forskning, handledning, undervisning                                                                     2 
Forskning, handledning, projektledning                                                                   2 
Forskning, handleda doktorander och examensarbetare                                        1 
Forskning, handledning av doktorander                                                                  1 
Forskning, forskningsledning, handledning                                                             1 
Forskning, administration, handledning, undervisning.                                           1 
Forskning, doktorandhandledning, arbetsgruppledning                                          1 
Forskare - specialist i läkemedelsprocesser. Forskning och utveckling i 
området.                                                                                                                 1 
Forskare, projektledare                                                                                            1 
Forskning, projektledning, administration                                                                1 
Forskning i tidig fas av läkemedelsutveckling                                                          1 
Forskning inom statisk elektricitet                                                                            1 
Forskning och läkemedelskemi                                                                               1 
Forskning, standardisering                                                                                      1 
Forskning, uppdrag, arbetsledning                                                                          1 
Forskning, utredning, handläggning                                                                        1 
Forskningsfinansiering, handläggare, internationella kontakter                              1 
Forskningsinformatik, dvs utveckling av databaser och mjukvara för 
forskningsdata.                                                                                                       1 
Framtagande och utveckling av pollenprognoser för landet, marknadsföring         1 
Förbättringsarbete                                                                                                   1 
Förhandlingar om internationella naturvårdsöverenskommelser                             1 
Försäljning                                                                                                               1 
Försäljning, marknadsföring                                                                                    1 
Geofysik                                                                                                                   1 
Granskning av industriarbetet inom området av kärnavfallshantering.                    1 
Grupp- och forskningsledare, proprefekt                                                                 1 
Handledare, lärare                                                                                                   1 
Handlägga ärenden, fördela pengar till länsstyrelsen, ordna kurser, ha kontakt 
med forskare, följa upp effekter av naturvårdsåtgärder.                                          1 
Handläggare / Zoolog                                                                                              1 
Handläggare i energi- och miljöfrågor.                                                                    1 
Histologi                                                                                                                   1 
Hydrogeolog                                                                                                            1 
Information scientist                                                                                                 1 
Jag är professor                                                                                                       1 
Kundsupport, utveckling av analysmetoder, försäljning, utbildning                         1 
Kursadministration, undervisning av skolklasser, studenter, forskning, 
vattenkvalitetsbedömning med kiselalganalyser.                                                   1 
Laborativa arbetsuppgifter                                                                                       1 
Laborativt arbete, handledning                                                                                1 
Ledarskap                                                                                                                1 
Leder toxikologiska studier                                                                                      1 
Leder utvecklingen av nya maskiner                                                                       1 
Lektor i biologi                                                                                                         1 
Läkemedelsdesign och organisk syntes                                                                  1 
Läkemedelsforskning                                                                                               2 
Läkemedelskemist                                                                                                   1 
Lärare i Matematik och Naturkunskap                                                                     1 
Marknadsföring, kundansvar (=produktchef)                                                           1 
Marknadsföringschef                                                                                               1 
Materialtekniska undersökningar                                                                             1 
Metodutveckling, arbetsledning                                                                              1 
Metodutveckling, forskning                                                                                     1 
Mikroskopi och mikroanalys                                                                                   1 
Mjukvaruutveckling                                                                                                 1 
Museiarbete                                                                                                            1 
Museiintendent                                                                                                       1 
Mätning, bearbetning och tolkning av geofysiska data för att samarbeta med 1 
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geologer för att kartlägga geologin.                                                                         
Naturvårdsfrågor                                                                                                     1 
Naturvårdshandläggare                                                                                          1 
Naturvårdsrelaterade uppgifter; kontakter med forskarvärlden, myndigheter        1 
Olika miljöövervakningsuppdrag                                                                             1 
Planeringsarbete med växtmaterial, arkivarbete, utställningar                               1 
Post-doc                                                                                                                 1 
Post-doc, forskare                                                                                                  1 
Processutveckling                                                                                                   1 
Production service manager                                                                                   1 
Produktchef för två av våra produktlinjer.                                                               1 
Produktionschef                                                                                                      1 
Produktionschef, utvecklingsarbete                                                                        1 
Produktionsledning, teknisk utveckling                                                                   1 
Produktutveckling                                                                                                    1 
Produktutveckling, forskning. Ta reda på kunders behov och få ner dessa i en 
specifikation.                                                                                                            1 
Produktutveckling, utbildning av regionspersonal, kund- och marketsupport.         1 
Professor                                                                                                                 1 
Program Manager Engineering                                                                               1 
Programmering                                                                                                        1 
Programutveckling                                                                                                  1 
Programutveckling, utbildning, support, installation, försäljning                              1 
Programvaruutveckling                                                                                           1 
Projektledare                                                                                                           3 
Projektledare för kustvattenrelaterade projekt.                                                        1 
Projektledare inom mark och grundvattensundersökningar                                    1 
Projektledare inom radarsignaturområdet                                                               1 
Projektledare, forskare                                                                                            1 
Projektledare, FoU                                                                                                   1 
Projektledare, problemlösning                                                                                 1 
Projektledare, specialist                                                                                           1 
Projektledning, programmering                                                                               1 
Projektledning, skriva rapporter, planera nya forskningsprojekt, ackvisition.          1 
Projektledning, utveckling, tester                                                                             1 
Proteinkemiskt arbete och projektledning                                                                1 
Reaktorfysikberäkningar                                                                                          1 
Riskkontroll                                                                                                              1 
Riskmanagement, ekonomistyrning                                                                        1 
Skriva skötselplaner för naturreservat                                                                     1 
Statistik, utredning                                                                                                   1 
Statistiska analyser                                                                                                  1 
Student                                                                                                                    1 
Styrsystemsutveckling                                                                                             1 
Stödja och delta i forskning med acceleratorstrålar.                                                1 
Systemadministration, programmering                                                                    1 
Systemdesign                                                                                                          1 
Systemledning                                                                                                         1 
Systemutveckling                                                                                                     1 
Systemverifiering                                                                                                     1 
Teknikutveckling                                                                                                      1 
Teknikutveckling                                                                                                      1 
Teknisk chef                                                                                                            1 
Teknisk utveckling och forskning                                                                             1 
Tekniskt ansvarig                                                                                                     1 
Tekniskt säljstöd för alla länder i Europa som vi har verksamhet i.                         1 
Undervisning                                                                                                            2 
Undervisning i biologi/kemi                                                                                      1 
Undervisning och forskning                                                                                     2 
Undervisning, forskning, administration                                                                   1 
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Undervisning, forskning. Är för närvarande prefekt                                                 1 
Universitetslektor, undervisning och administration.                                               1 
Utredning, forskning, naturvård, undervisning                                                         1 
Utredning/utveckling, elektronik, mikrovågsteknik                                                   1 
Utredningar om fysik, matematik och numeriska metoder. Implementation av 
numeriska metoder i C++                                                                                       1 
Utredningsarbete                                                                                                     1 
Utredningsarbete inom strålskyddsrelaterade frågor                                               1 
Utredningsarbete: huvudsakligen metodstatistiska frågor.                                      1 
Utredningsuppdrag                                                                                                  1 
Utvecklar metoder och system med vars hjälp man kan optimera dos-planer 
vid radioterapi.                                                                                                        1 
Utveckling                                                                                                                1 
Utveckling av fysikinstrument                                                                                  1 
Utveckling av kemiska processer.                                                                           1 
Utveckling av nätverksprocessorer, systemering av hård- och mjukvarusystem.   1 
Utveckling av processer för läkemedelstillverkning                                                 1 
Utvecklingschef                                                                                                       1 
Utvecklingschef; Administration, personalfrågor, utvecklingsarbete, tillämpad 
grundforskning                                                                                                         1 
Verksamhetsutveckling av teknisk och ekonomisk karaktär                                    1 
Vetenskap, forskning                                                                                               1 
Vetenskapsjournalistik                                                                                            1 
Vård av samlingar, forskning                                                                                  1 
Total 255 
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Bilaga 3. Vad anser du – så här några år efter din disputation – har 
varit det mest positiva med din forskarutbildning? 
(Samtliga svar från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) 

 
- Jag är överhuvudtaget mycket nöjd. Min forskarutbildning har bland annat lett till att jag 

idag är Sveriges yngsta lärostolsprofessor och därigenom har ett utomordentligt intressant 
arbete. (K, - 30) 

- Kontakter. Förmåga att läsa och förstå vetenskapliga artiklar. Förmåga att uttrycka sig 
rationellt och precist. (M, 31-40) 

- Konferens- och studiebesöksresor där många nationella och internationella kontakter 
knöts. Muntlig och posterpresentation; att försöka förklara på ett enkelt, avdramatiserat 
sätt. (K, - 30) 

- Att söka information och jobba självständigt. Man fick lära sig att ta egna initiativ och 
skapa egna kontakter. (M, - 30) 

- Att självständigt driva forskningsprojekt har verkligen givit mig mycket. Det känns som 
de metoder jag lärt mig för att angripa problem har varit relevanta. Presentationer inför 
andra forskare på konferenser. Systematiken kring ett projekt och därefter rapportera det 
i artikelform har varit givande. Det vetenskapliga självförtroendet är stärkt. (M, - 30) 

- Etablerat kontakt med institutionerna. Träning i försöksplanering och rapportering. (M, - 
30) 

- Den spetskunskap man får är i många fall helt avgörande i den senare forskningsmiljön. 
(M, 31-40) 

- Mycket resande till konferens/forskarutbyte/internationella kontakter. Mycket 
självständigt arbete. På slutet bra doktorand- och seniormöte varje vecka. Kort rapport 
om vad folk gjort/skulle göra/har problem med gjorde gruppsamarbetet bättre. (K, - 30) 

- Att lära sig arbeta självständigt. (M, 31-40) 
- Att man fick lära sig att systematiskt och planerat utföra sin forskning på egen hand. (M, - 

30) 
- Kul! Att kritiskt granska både egna och andras rapporter/artiklar. Vana att presentera 

mätresultat både muntligt och skriftligt (engelska). Vana vid många 
materialanalysmetoder. Nätverk av kontakter. (M, 31-40)  

- Den inhämtade kunskapen, kollegorna, den samhörighet jag upplevde. Dr.-titeln. (M, 31-
40) 

- Möjligheten till både breddning och fördjupning i de för mig intressanta områdena. 
Umgänget med trevliga och allmänbildade kollegor. Det ”fria” arbetssättet. Man jobbar 
mycket men bestämmer själv helt hur och när. (M, 31-40) 

- Forskarutbildningen var en bra träning i att utveckla egna nya modeller/metoder. Nu 
vågar jag tro mera på mina egna idéer. (M, 31-40) 

- Dörröppnare till vissa tjänster. (M, 31-40) 
- Egna ansvaret. Ansvarstagande. Friheten. Trevliga atmosfären. (M, 31-40) 
- Jag är i allmänhet mycket nöjd med min forskarutbildning. Positivt: Bra inspirerande 

handledning. Bra tillgång till nödvändiga analysinstrument. Bra forskarmiljö. 
Industrirelevant forskningsprojekt. (M, 31-40) 

- Möjligheten till intressanta arbeten, samt möten med spännande personer. (M, - 30) 
- Att få tid att fördjupa mig i ett ämne, både på djupet och bredden. Detta till skillnad från 

grundutbildningen som var ganska fragmentarisk. Undervisningserfarenheten är givande 
men arbetskrävande. Erfarenheten av experimentell utrustning i olika form. Det 
kontaktnät som man bygger upp. (M, 31-40) 
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- Att man verkligen fått penetrera ett område. Utlandsvistelsen har varit mycket lärorika. 
Jag spenderade ett år i USA under min doktorandtid. Att man fick ett fysikaliskt gott 
självförtroende var ju naturligtvis positivt. (M, - 30) 

- Möjligheten att formulera problem och sedan lösa dem i alla aspekter – från att söka teori 
till att klara av alla praktiska problem. (M, 31-40) 

- Den intellektuella gemenskapen med människor från olika delar av världen som jag lärde 
känna. (M, 31-40) 

- Att självförtroende och självkänsla stärktes av att genomföra/klara av något som ingen 
annan i hela världen lyckats med. Nätverket av doktorander och universitetsmänniskor. 
Utvecklandet av min analytiska förmåga. (M, 31-40) 

- Att få tid och möjlighet att fördjupa min inom ett mycket intressant ämnesområde 
(reglerteknik och delvis signalbehandling). Jobba med mycket kunnigt folk är 
inspirerande. Jag var aldrig intresserad av en karriär inom den akademiska världen (leda 
utbildning, skriva artiklar och konferensbidrag) utan siktade in mig på den privata 
sektorn. (M, 31-40) 

- Det vetenskapliga tänkandet, den experimentella metodiken och kurserna. (M, 31-40) 
- Den självständighet som erhölls under doktorandstudierna. Det etablerade kontaktnätet. 

Den intellektuella spänst som erhölls. (M, 31-40) 
- Kritiskt tänkande. Skriftliga och muntliga presentationer. Undervisa. Möjlighet att tränga 

in på djupet inom ett forskningsområde. Kurserna. Mycket bra handledare. 
Tvärvetenskapligt projekt. (M, - 30) 

- Bred och djup ämneskunskap – bra självförtroende i kundkontakter. Mycket övning i att 
presentera (muntligt och skriftligt) på engelska. Förmåga att analysera ett komplext 
system och kunna se vad som verkligen är viktigt. (M, - 30) 

- Självständighet. Deltagande i internationella konferenser. (M, 31-40) 
- Att ta sig fram till forskningsfronten och fortsätta framåt. (M, 31-40) 
- Frihet att själv styra sin forskning, flexibel arbetsmiljö, stimulerande och intressant 

område. Har en bra kunskapsstomme som kan utnyttjas till andra områden – lätt att ta till 
sig information och analysera, har fått bra redskap. (K, - 30) 

- Erfarenhet att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur. Mycket kontakter i 
universitetsvärlden. Att snabbt kunna sätta sig in i en problematik som tidigare var okänt. 
(K, - 30) 

- Arbetskamraterna i form av doktorandkollegorna. (M, 31-40) 
- Att det var roligt att forska! (M, 31-40) 
- Att systematiskt och noggrant lösa några få problem. Detta som en kontrast till mitt 

nuvarande arbete där många problem löses på ett ytligt sätt. En insikt om komplexiteten 
hos problem samt den omfattande kunskap som finns om många problem. En god 
teoretisk grund som gör det möjligt att kritiskt utvärdera olika lösningsalternativ. (M, 31-
40) 

- Min avhandling. (M, 31-40) 
- Lärt mig: sätt att arbeta, sätt att tänka. (M, 31-40) 
- Förmånen att få arbeta med något där man själv kontrollerar/bestämmer vad som ska 

göras. (M, 31-40) 
- Mycket internationella kontakter, vilket är oerhört viktigt i min bransch. (M, 31-40) 
- Det jag haft mest nytta av är nog: status i olika projekt/organisationer, p.g.a. titeln. Man 

blir så att säga tagen på allvar direkt. Titeln funkar ibland som ”dörröppnare”. 
”Självförtroende” som avklarad examen har gett. Förmågan att självständigt driva arbete. 
Märk väl att forskarutbildningstiden också var en trevlig tid med goda arbetskamrater och 
intressanta resor etc. (M, 31-40) 
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- Jag är genomgående positiv till min forskarutbildning, men jag uppskattade speciellt de 
goda möjligheterna att deltaga i internationella sammanhang samt att få publicera mitt 
arbete redan under doktorandtiden. (K, - 30) 

- Vet ej. (M, - 30) 
- Att arbeta i en forskningsmiljö av hög klass. Att lära sig att forska självständigt. Att få 

ägna en stor del av sin arbetstid åt forskning. Att inte behöva läsa kurser i projektledning, 
vetenskapshistoria, etik... (M, - 30) 

- Jag hade tid att skaffa mig färdigheter vid sidan av, som jag sen kunde leva på. (M, - 30) 
- Viktigt att ha doktorsexamen i den akademiska världen. Gett mig en stadig bas för min 

fortsatta forskning. Gett många nationella och internationella kontakter. Har gett ”ringar 
på vattnet” genom att jag kunnat använda material och erfarenheter i grundutbildningen. 
(M, 41-50) 

-  Har idag stor nytta av all den erfarenhet jag fick som lärare och labbhandledare under 
min doktorandtid. (K, 31-40) 

- Forskarutbildningen i sig. Post.doc. (M, - 30) 
- Det har lett till ett intressant och givande yrke som forskare. (M, 31-40) 
- Att ha lärt mig forskningsmetodik i vid mening från planering av ett projekt och själva 

genomförandet till presentation av resultaten och samverkan med omgivningen. (M, 31-
40) 

- God miljö. Självständigt, fritt. Internationella kontakter. (M, 31-40) 
- Forskarutbildningen gav mig en stark grund i kritiskt tänkande och vetenskapliga metoder 

(argumentation, efterforskning, presentation) som har varit ovärderlig i mina 
arbetsuppgifter. Mina formella kunskaper har varit nyttiga, men jag använder de väldigt 
sällan. (M, 31-40) 

- Forskningsprojekt i samarbete med industripartner. (M, 31-40) 
- Trevligt att läsa på djupet. Trevligt med samvaron på institutionen. Djup i utbildningen. 

(M, - 30) 
- Vana att presentera resultat. Ger förmåga att dra slutsatser ur komplexa data. Förmåga att 

resonera på olika abstraktionsnivåer. Internationella kontakter och vistelser utomlands. 
(M, - 30) 

- Träning i att hantera, bearbeta, sammanställa och presentera stort, komplicerat eller 
svårtillgängligt relevanta material. Uppövad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.  
(M, - 30) 

- Det är några saker... Undervisningen har gett många bra erfarenheter, konferenser samt 
andra forskningspresentationer. Att jobba i en mycket inspirerande miljö och en kreativ 
sådan ser jag som något mycket positivt. Problemlösningen samt ett analytiskt tänkande! 
(K, - 30) 

- Att kritiskt utvärdera information. Att självständigt ta beslut utifrån given information 
och självständigt genomdriva idéer/projekt. (M, - 30) 

- Att jag fick chansen att tränga in i ett område och bli duktig på det. Att märka att det 
finns få begränsningar till vad jag klarar av. Att jag lärde mig väldigt mycket, även om 
grundläggande saker, som man alltid har nytta av. (M, - 30) 

- High-level of facilities, a number of modern instruments with easy access and good 
training. High degree of independence in research. Very good level of respect for Phd 
students, never felt like “cheap workin force” (as it happen in some countries). I 
appreciate very tolerant and caring style of my supervisor. Very good location with 
different departments close to each other (in Ångström lab.), it helped a lot to make 
contacts and to have collaborations. (M, - 30) 

- Självständigt arbete. Kritisk granskning av data. Hur man inhämtar information. (K, - 30) 
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- Titeln som är bra att ha utomlands och som gav mig möjligheten till mitt nuvarande jobb. 
En stor allmänkunskap inom området. (M, 31-40) 

- Mycket bra både nationella och internationella kontakter, vilket gav bra träning och 
förberedelse för att jobba med mycket externa kontakter. Man fick ett bra och bestående 
kontaktnät. Man lärde sig tänka kritiskt och hitta ej färdiga/okonventionella lösningar på 
problem. Mycket nöjd med hur relationen med handledaren fungerade. (M, 31-40) 

- Intressant forskningsområde. Interaktivt arbete, kontakter med många både nationellt och 
internationellt. Positiv attityd i gruppen. Utåtriktat arbete.  

-  Ämneskunskaper. (M, 31-40) 
- För att få gehör för egna idéer krävs att man först har något att komma med innan idéen 

presenteras. Att enbart komma med en idé leder ingen vart eftersom mottagaren ofta inte 
har tid eller förståelse för idéen. (M, 31-40) 

- Att bli en självständig forskare. Gränsöverskridande forskning. (M, - 30) 
- Fått chans att erfara det spännande och utmanade med grundforskning vilket inte är så 

tydligt under grundutbildning. Kontakter med en del vidsynta, smarta personer. 
Interaktion med studenter – undervisning mycket väsentligt för kunskapsutveckling som 
naturvetare – dessutom allt som har att göra med social kompetens, argumentation, 
popularisera ett område etc. Kort och gott: att sätta kunskap från grundutbildning i ett 
sammanhang. (M, 31-40) 

- Att lära sig att tänka i flera steg, ett speciellt ”forskningsförhållande” till uppdykande 
problem. (M, 41-50) 

- Personlig utveckling och kunna ta tag i ett problem, leta lösning och testa denna. (K, - 30) 
- Fått mycket kontakter både nationellt och internationellt genom andra doktorander, 

Post.doc. och studenter som man har nytta av nu. Lärt mig forskningsmetodik. (M, 31-
40) 

- Bredden och djupet i forskningen samt självständigheten i arbetet i början var 
självständigheten frustrerande, men så när i efterhand är det en av de saker jag uppskattar 
mest. Även kontaktnätet man får under sin doktorandtid är värdefullt. (K, - 30) 

- Planera, utföra och sammanställa resultat. (K, - 30) 
- Kunskap inom ämnesområdet. Kunskap att söka information. Möjlighet att söka tjänster 

på högre nivå. (M, 31-40) 
- Att jag har lärt mig att arbeta självständigt, det var en rolig period och jag trivdes med 

doktorandstudierna. Doktorstiteln är mer eller mindre ett krav för att få roligare 
arbetsuppgifter efter studierna även om de egentligen inte rent teoretiskt behövs (i många 
fall är man överkvalificerad). Nyttigt att lära sig att ta motgångar och forskningsmetodik. 
(K, - 30) 

- Forskningsmetodiken. Personkontakterna, nätverket. Gedigen speciell och allmän 
sakkunskap. Ökade självkänslan. Respekten och makten i och med doktorstiteln (speciellt 
internationellt). (M, 31-40) 

- Möjligheten att på ett tidigt stadium driva och formulera egna forskningsprojekt. Tyckte 
jag märkte att disputerade från Sverige ligger bra till (på en europeisk nivå) när det gäller 
självständigt arbete/forskning under min post.doc.-period […]. (M, - 30) 

- Doktorstiteln har gjort att jag kommit i kontakt med andra forskare och att jag fått det 
jobb jag har för tillfället. Forskargemenskapen med kollegor. (M, - 30) 

- Att på egen hand få formulera frågeställningarna och att på egen hand finna metoderna 
att genomdriva forskningen. (M, - 30) 

- Jag har uppnått bra resultat och skapat ett bra självförtroende. (M, - 30) 
- Tvärvetenskapliga frågeställningar som krävde problemlösning. Inga generella lösningar 

existerade. (M, - 30) 
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- Ämnesvalet forskningserfarenhet, ”fullfjädring av de grundläggande ämneskunskaperna”. 
(M, 31-40) 

- Att få utveckla självständighet i min forskning. Att få delta i internationella konferenser - 
nya idéer och kontakter. Att få göra många muntliga presentationer av egna projektet – 
diskussioner och egen reflektion. (M, - 30) 

- Tack vare tekniker och kunskaper som jag lärde mig under perioden av forskarutbildning 
har jag lyckats med alla uppgifter/projekt. (K, 31-40) 

- Att självständigt bedriva forskning. Kritiskt vetenskapligt tänkande. (M, 31-40) 
- Man blev tvingad till självständigt arbete, vilket lett till en vana av att självständigt lösa 

uppkomna problem. Fått stor erfarenhet av och stora kunskaper om mitt område. (M, 31-
40) 

- Om man orkar slutföra ett forskningsprojekt utan ämnesrelevant 
plan/frågeställning/handledning så lär man sig att bli självständig och ta tag i projekt på 
egen hand. Att vara expert inom ett område gör att man har en bra grund att stå på för att 
vidareutveckla sin kompetens som t.ex. ledare. Något som jag faktiskt fick handledning 
med var presentationer och artikelskrivande (alltså själva skrivtekniken/engelskan, inte 
innehållet vetenskapligt), vilket är en fördel även industriellt. På det stora hela är det bra 
för självsäkerheten att ha en doktorsutbildning i bagaget. Fick även åka på många 
konferenser till trevliga platser vilket främjade reslusten. (M, - 30) 

- Möjligheten till fördjupning inom sitt ämne. Jag har arbetat i industrin under ca 2 år (där 
är möjligheten till fördjupning begränsad). Arbetet nu åter på UU. (M, 31-40) 

- Väldigt mycket hänger på vilken handledare man har. Jag hade förmånen att ha en riktigt 
bra handledare som insåg en forskarutbildning verkligen är en utbildning och en personlig 
utvecklingsprocess. (M, - 30) 

- Har lärt mig att analysera och lösa problem och jobba självständigt! (K, 31-40) 
- Förmågan att tänka kritiskt och att arbeta självständigt. (K, - 30) 
- Det har gett mig en bred förståelse för materialrelaterade frågor. Kritiskt tänkande. (M, - 

30) 
- Att kunna arbeta självständigt. Kritiskt tänkande, internationella kontakter. (M, 31-40) 
- Trots att det var jobbigt under tiden är jag mycket nöjd med att jag fick ta så mycket 

ansvar för mitt eget projekt. Jag är mycket tacksam över att jag hade chansen att verka 
inom ett EU-projekt. Detta gav mig värdefulla insikter i internationella samarbeten och 
interaktion mellan olika forskningsområden. (K, - 30) 

- Det var kul. Ämnesområdet passade mycket bra för det arbete jag fått. Doktorandtiden 
gav en passande och allsidig träning för mitt arbete. (M, 31-40) 

- Att jag själv kunde självständigt bedriva forskning och kunna lösa problem! (M, 41-50) 
- Lärt mig lösa vetenskapliga problem, söka vetenskaplig information och lärt mig jobba 

självständigt. (K, 31-40) 
- Att ha lärt mig kritiskt tänkande då det gäller egen och andras forskning. Förståelse för att 

projekt och handledare under doktorandtiden påverkar hur man blir som forskare när 
man är klar. (M, - 30) 

- Mycket frihet (kan både vara bra och dåligt, se nedan). Vi hade en mycket god stämning 
på labbet. (M, - 30) 

- Förmågan att självständigt definiera och lösa forskningsproblem. Förmågan att bedöma 
andra arbeten i litteraturen. (M, 31-40) 

- Resorna och kontakterna med forskare över hela världen. Att lära sig söka 
kunskap/information och att värdera denna. Förmågan att omsätta kunskap till 
verksamma analysmetoder. (M, 31-40) 

- Att arbeta med ”deadlines”. Att överföra forskningsresultat till ett journalpapper. Att 
tränas i muntliga presentationer och undervisa. (M, 41-50) 
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- Forskarutbildningen gav mig värdefull kunskap, dels ”fackkunskaper” men inte minst i 
”att forska”, dvs. ett arbetssätt. Detta arbetssätt ger ett mycket varierande, intressant och 
utvecklande jobb. Utöver mina fackkunskaper har det även utvecklat mig som person. 
Allt detta har lett till att jag idag har ett roligt, intressant och välbetalt jobb. (K, - 30) 

- Att jag fick möjligheten att syssla med någonting genuint intressant under så lång tid. 
Ansvar under frihet. (M, - 30) 

- Individuell utveckling. Intressanta forskningsuppgifter. Träning i självständigt arbete. (M, 
31-40) 

- Upplevelser på fältarbeten och konferenser. Att lära känna folk från många andra länder. 
Har gett mig möjlighet att få roliga och stimulerande jobb. (K, - 30) 

- Tiden för mer självständig tid till forskning. Utveckling av undervisningsförmåga. 
Kollegialt, doktorander, samvaro. Biträdande handledare. Möjlighet till post.doc. [...](M, 
31-40) 

- Internationella kontakter. Utrustning. (K, - 30) 
- Jag har lärt mig att leta efter nya ämnen för att börja en riktig forskning. En mycket fin 

fördel med UU är att man måste publicera minst fyra artiklar vilket gör att man lär sig 
skriva bättre och få positiv kritik. (M, 31-40) 

- Självständigt tänkande, att leta data från olika områden, behandla dessa och dra slutsatser 
baserat på stora mängder data som inte alltid varit menade för projektet. Muntlig och 
skriftlig presentation på både svenska och engelska. Att kunna debattera och försvara ett 
ämne eller en åsikt inför folksamling. (M, 31-40) 

- Några riktigt bra kurser, som öppnade ögonen för vad jag gör nu. Mycket frihet. Fyra år 
garanterad lön från en extern finansiär. (M, 31-40) 

- Utbytet med kollegor på institutionen. Utbytet med närbesläktade forskningsämnen på 
institutionen. Internationella utbytet på konferenser/inom forskningsprojekt. Möjlighet 
att arbeta praktiskt i andra forskningsprojekt, nätkampanjer, undervisning, IT på 
assistanstid. (M, 31-40) 

- Att ha lärt sig förmågan att arbeta på ”egen hand”, dvs. att formulera ansökningar, 
genomföra projekt och avrapportera. (M, 31-40) 

- I had a chance to find my own way in research, develop and challenge my scientific 
knowledge. I achieved a self-confidence in my research topics. (M, 31-40) 

- Jag är nöjd med min forskarutbildning, som har gett mig breda kunskaper och kritiskt 
vetenskapligt tänkande. (M, 41-50) 

- Känslan av att jag lyckades genomföra projektet/doktorandstudierna trots bristfällig 
handledning och mycket dålig psykosocial arbetsmiljö. (K, 41-50) 

- Det var att få fördjupa mitt naturvetenskapliga intresse. Det var fantastiskt att bara ägna 
sig åt vetenskap i några år, och mitt projekt gav mig tillfälle att få åka ut i världen och 
post.doca. (vilket var den verkliga vinstlotten). (M, - 30) 

- Att lära mig självständigt bedriva forskning. (K, 31-40) 
- Det gav en mycket bra träning på att arbeta självständigt och att skapa nationella och 

internationella kontakter. (K, - 30) 
- Bra träning för att söka och systematisera information. (M, 41-50) 
- Att tidigt lära sig arbeta i forska självständigt samt söka egna externa anslag. (K, - 30) 
- Frihet att forska. (M, 31-40) 
- Möjligheten att delta i undervisningen. (M, 31-40) 
- Att jag fick jobb enligt bedömda kvalifikationer. (M, 31-40) 
- Att det fanns utrymme att åka på många internationella möten och presentera egen 

forskning (även om detta var på eget initiativ). Den lösa handledningen som gjorde att jag 
blev en stark egen forskare och inte en produkt av avdelningen/handledare. Generell 
flexibilitet. (M, - 30) 
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- Att arbeta i en rik forskningsmiljö och utveckla mig som en självständig forskare, kanske 

beroende på att handledare inte var så närvarande. (K, 31-40) 
- Att få deltaga i en internationell forskningsorganisation. Att lära sig att jobba helt 

självständigt. (M, 31-40) 
- Allmänt positiv miljö på universitet med många roliga intressanta kontakter med 

människor från hela världen. Ett fritt arbetssätt som man kanske borde ännu mer. Många 
bra konferenser där man fick presentera resultat. (M, 31-40) 

- Kritiska tänkandet. Självlärande. Mognande kunskaper. (M, - 30) 
- Att få möjlighet att angripa ett svårt problem och försöka lösa det. Att lära sig samarbete 

med andra forskare för att nå målet. Att lära sig kritiskt granska information. Att träffa 
forskare från många olika länder. (M, - 30) 

- Utmaning att förstå vad som händer vid den absoluta forskningsfronten. (M, - 30) 
- Det kritiska tänkandet. Att få jobba i en internationell miljö. (M, 31-40) 
- Jag tror att forskarutbildningen gav mig en trygghet, självförtroende och erfarenhet i hur 

jag angriper svåra och komplexa problem. Grundutbildningen fokuserar ofta på 
detaljkunskaper medan man i forskarutbildningen på ett annat sätt tvingas se till en större 
helhet. Det måste fungera och passa in i ett större sammanhang. (M, - 30) 

- Jag fick nästan ingen handledning från min institution. Detta gjorde att jag tvingades 
bygga upp ett helt eget kontaktnät. Forskarutbildningen var snarare en 
självständighetsutbildning, forskningen fick jag lära mig själv. (M, - 30) 

- Att ha lärt sig att självständigt driva ett arbete ett arbete. Att få ett förtroende att förvalta 
som gör att man växer som person och yrkesmässigt. (M, 31-40) 

- Det sätt jag utvecklades på som person, genom att ges möjlighet att göra något som jag 
tidigare aldrig ens kunnat drömma om. Jag har t.ex. lärt mig saker som att klara att 
definiera egna mål, lösa uppgifterna – och leverera, och detta helt självständigt. Tyvärr 
verkar detta inte vara eftertraktat på arbetsmarknaden, hur konstigt det än må vara... (M, 
31-40) 

- Jag har fått syssla med forskning inom ett område med intressanta kollegor inom 
internationella vetenskapliga kollaborationer. Jag har lärt mig att arbeta självständigt. (M, - 
30) 

- Träning i vetenskapligt tänkande. (M, - 30) 
- Vetenskaplig grundsyn. Eget ansvar (insikt snarare än element i utbildningen). 

Kontaktnät. (M, - 30) 
- Fantastisk handledare! Han lärde mig allt jag kan om att vara forskare. Utan honom hade 

utbildningen varit mycket sämre. Möjligheten att ha nationella och internationella 
kontakter var mycket god. Uppföljningen var sämre. Kursutbudet var mycket bra. Stora 
möjligheter att läsa många intressanta kurser. (M, 31-40) 

- Att lära sig arbeta självständigt. (M, - 30) 
- Bra internationella kontakter, främst i USA, Berkeley. Det blev en bra avhandling till slut. 

Hårt arbete lärde mig mycket om hur internationella samarbetsprojekt fungerar som bäst. 
Utåtriktad verksamhet. Post.doc. tjänstgöringen gjorde att jag insåg fördelarna med min 
gamla arbetsplats. (M, 31-40) 

- Att jag har lärt mig forskningsmetodik. Att jag har fått grundläggande kunskaper i 
matematik och fysik som har hjälpt mig att fort lära mig de nya kunskaper jag behöver i 
yrkeslivet. (M, - 30) 

- Att jag fick arbeta både självständigt och i grupp. Att jag lärde mig att inte ge upp utan 
avsluta det påbörjade. Lärde mig söka och bearbeta information och data, att få fram det 
viktigaste i ett material Forskarutbildningen gav mig självförtroende. (K, - 30) 
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- Man lärde sig arbeta på ett systematiskt sätt och alltid ifrågasätta resultaten. Kamratskap. 
(M, - 30) 

- Att jag gavs möjlighet att utveckla självständig forskningsförmåga och kreativitet. (M, - 
30) 

- Jag fick möjlighet att bedriva egen forskning, eget projekt. Detta hjälpte mig att mogna 
som forskare. Jag hade entusiastisk men samtidigt krävande handledare, vilket hjälpte min 
motivation. (M, - 30) 

- Problemsolving in a diverse range of areas. (M, - 30) 
- Den lärde mig att jobba självständigt och att presentera och försvara mina resultat – det 

ger en trygghet att ha klarat av det. (M, 31-40) 
- Det var intressant och kul under tiden det varade. Man har lärt sig tänka kritiskt och att ta 

motgångar på rätt sätt. (M, 31-40) 
- Det var roligt att doktorera. Det har lett till att jag idag har ett mycket roligt jobb som 

forskare. (M, - 30) 
- Chansen att få bedriva spännande forskning i en stimulerande miljö. (M, - 30) 
- Trevligt umgänge med många ”likasinnade”. Äldre doktorander lär ut hantverket till 

yngre, det ger gruppkänsla och förståelse. (M, 31-40) 
- Problemlösning, individuellt och i grupp. (M, - 30) 
-  Bra allmän akademisk fostran. Jag fick även grunden till ett bra internationellt nätverk. 

(M, - 30) 
- Möjligheten till undervisning och att lära sig presentera resultat på olika sätt (muntligt, 

skriftlig, posters...) (K, - 30) 
- Att jag fick jobba självständigt och kunde utveckla egna idéer. (M, - 30) 
- Att tillåtas att utvecklas som självständig individ och konstruktivt utvecklas med andra 

människor och grupper. (M, - 30) 
- Den solida ämneskunskapen som erhölls under doktorandtiden, samt en grundläggande 

övning i artikelskrivande (som många utländska forskarutbildningar saknar). (M, 31-40) 
- Det var ett privilegium att få läsa/jobba med ett så pass intressant ämne och få lön för 

det! (K, 31-40) 
- Vana att lösa problem som dyker upp i ett forsknings- och utvecklingsprojekt – även 

sådant som inte ligger precis inom ramen för ens befintliga kunskaper och färdigheter. Att 
göra detta under eget ansvar fullt ut – enda sättet att klara sådant med självförtroende 
senare i karriären. Att inte stå handfallna inför någonting utan ha fått vänja sig vid att man 
klarar att själv lösa problem och svårigheter. (M, 31-40) 

- Självständigt driva projekt. Internationell skolning. Lärt mig mycket kul. (M, 31-40) 
- Lärt mig forska självständigt, främst eftersom min handledare inte begrep mycket av min 

forskning. (M, 31-40) 
- Att koncentrera sig på att kunna leverera användbara resultat. (M, - 30) 
- Förvärvade djupa ämneskunskaper; kunskap, vana vid att använda och få en ”känsla för” 

statistik; god träning i att hålla föredrag, undervisa och skriva artiklar; insikt i 
forskarsamhället och i hur forskning bedrivs; god läroskola i att lösa problem, att 
genomföra projekt, att orka vidare när man kört fast; internationella och nationella 
kontakter. Att genomföra och avsluta en doktorandutbildning ger också självförtroende 
att våga göra andra svåra uppgifter. (K, - 30) 

- Roligt att befästa och fördjupa kunskaperna från grundutbildningen. Roligt och 
spännande att forska, dvs. oerhört stimulerande att få ta fram ny kunskap. Utveckla sitt 
kritiska tänkande. Roligt att undervisa/handleda studenter (kurslab., räkneövningar). (M, 
31-40) 

- Skapat självförtroende. Allmän analytisk kompetens. Skriva på engelska. Muntlig 
presentation (lärt mig själv) [Den svarande har angivit svarsalternativet ”mycket missnöjd” på de 
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frågor som rör muntlig/skriftlig presentation]. Kontaktytor. En väg in i vetenskapens alla 
områden. Det är omöjligt att överskatta betydelsen av att någon gång riktigt djupdykt i 
något ämne. Vilket ämne det är spelar dock i de allra flesta fall mindre roll. Marknadsför 
forskarutbildningen som en bredare utbildning! (M, 31-40) 

- Att lära sig vetenskapliga metoder och tankesätt. Kritisk granskning av information m.m. 
Att lära sig skriva samt att ge muntliga föredrag och presentationer. (M, - 30) 

- Jag vet att jag kan tänka. (M, - 30) 
- Mycket lärorikt, kritisk granskning av material och texter. Mycket god kamratskap och 

handledning! (M, 31-40) 
- Att kunna jobba med egen forskning under en lång period. Att ha möjligheten att skaffa 

kunskaper genom kurser, föreläsningar, konferenser, att kunna utveckla sig själv. (M, 31-
40) 

- Att lära sig att arbeta självständigt; att tänka kritiskt; att få en mycket mångsidig 
utbildning; att arbeta i internationell miljö som ger nya infallsvinklar och kontakter. (K, 
31-40) 

- Lärt mig tänka kritiskt och hur jag gör för att skaffa kunskap. (K, 31-40) 
- Fick erfarenhet av konferenser, grunden till experimentellt arbete m.m. (M, 31-40) 
- Svår fråga; mitt arbete och mycket av min personlighet är direkt avhängigt av min 

forskarutbildning. Jag är forskare. Det är svårt att tänka sig hur det hade varit att inte 
forskarutbilda sig. Vad hade jag gjort då? Men om jag ser på vad jag fått ut av 
forskarutbildningen, så är det två saker: yrkesutbildning och ett kvitto på kompetens som 
gör att jag tas på allvar. (M, 31-40) 

- Mångsidig träning inom områden som är viktiga även för livet utanför arbetet dvs. att 
kunna argumentera, tala inför publik, skriva et c. Utvecklande på många plan. (K, - 30) 

- Att självständigt arbeta med ett eget projekt – att kunna utveckla projektet enligt egna 
erfarenheter och idéer => det var t.o.m. avgörande för mig att det fanns utrymme för 
egna idéer och misstag (!) inom mitt doktorandprojekt, även om detta innebar att 
projektet sannolikt tog lite längre tid jämfört med ett ”färdigplanerat” projekt. (M, 31-40) 

- När jag gjorde min forskarutbildning fanns det många andra doktorander vid min 
avdelning. Det gjorde att miljön var mycket kreativ och stimulerande och jag hade många 
att diskutera med (behövde inte vara beroende av handledare). (K, 31-40) 

- Att jag tog mig tid att sitta ned och sammanfatta xx års forskningsarbete och att jag fick 
en förstklassig handledare till hjälp. […] (M, 41-50) 

- Att lära sig arbeta självständigt. (M, 31-40) 
- Fritt och intressant arbete. Nyttiga erfarenheter från undervisningen. Bra träning i kritiskt 

tänkande, faktagranskning, vetenskapligt tänkande. Övning av färdigheter i 
presentationsteknik. Övning av färdigheter i projektledning. (K, 31-40) 

- Att kunna bedriva ett självständigt forskningsprojekt. Avhandlingen bestod av fyra 
artiklar varav tre var författade själv. Forskarutbildningen bör utveckla ens eget kritiska 
tänkande vilket jag anser att den gjorde. Att få lära sig inhämta relevant kunskap och 
information och ha en god handledning. En intresserad handledare är a och o, och nog 
det viktigaste. (K, 41-50) 

- Mycket bra, trevlig arbetsmiljö. Rättvis institution, inget mygel. (M, 31-40) 
- Det var utvecklande år under vilka jag lärde mig mycket om såväl ämnet som ett 

vetenskapligt förhållningssätt i allmänhet, och om tekniska hjälpmedel, hur man skriver 
ansökningar, m.m. (K, - 30) 

- Våga ta eget ansvar. Lärt en att ta tag i nya saker. Inse att allt går att lära sig. (K, - 30) 
- Kontakter med andra doktorander/forskare. Intressanta frågeställningar. Bra 

handledare/handledning. (M, 31-40) 
- Kritiskt tänkande, kunna formulera sig i text. (M, 31-40) 
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- Bra handledning. Bra utbildning till forskare. (M, 31-40) 
- Min forskarutbildning har möjliggjort att jag fick åka på postdoc. Jag fick grundläggande 

metodologi och viss träning i att skriva vetenskapligt. (M, 31-40) 
- Självständigt arbete. Närvaron av kollegor för utbyte av erfarenheter m.m. med på 

arbetsplatsen. Möjligheten att knyta kontakter inom – och utomlands för diskussioner 
och projekt. (M, 31-40) 

- Kul att fritt kunna fördjupa sig i en frågeställning. (M, 31-40) 
- Frihet att försöka lösa ett problem under fem år. Att kunna angripa en fråga man själv 

ställt och sedan komma någon vart med den. Känna att man bidragit med en lite 
pusselbit. (M, 31-40) 

- Ett kritiskt, vetenskapligt tankesätt inpräntades, som jag tror att man alltid har stor nytta 
av. Undervisningsbitarna var väldigt stimulerande. Eftersom språket på institutionen var 
engelska har min engelska slipats på ett ovärderligt sätt – både skriftligt och muntligt. (K, 
- 30) 

- Mycket hög kvalitet på forskningen. Kravet på att publicera för att få disputera. (M, - 30) 
- Att jag lärde mig kritiskt tänkande (vetenskapligt) och att greppa en helhetsbild. Jag lärde 

mig också att snabbt sålla ut det viktigaste ur stora mängder information och att göra en 
syntes av detta. Jag fick ett ökat självförtroende att klara av det hela, inklusive själva 
disputationsakten. Vetenskapliga metoder, inklusive statistiska analyser var också viktigt 
att lära sig. (M, 31-40) 

- Att få göra det jag helst vill göra, handledaren samtyckte till mina idéer. Internationella 
kontakter. Att få åka på internationella konferenser. Lägga upp arbetet som jag ville. (K, 
41-50) 

- Att jag fick bedriva egen forskning redan då jag var doktorand. (K, - 30) 
- Jag kunde ägna mig åt det jag tyckte om. Mycket bra träning på institutionen. (K, 31-40) 
- Personlighetsutveckling. Grund för fortsatt forskning. (K, - 30) 
- Utbildningen gav en bra grund för att självständigt tillägna mig olika tekniker. Roligt att få 

fördjupa sig och arbeta med ett intressant ämne. Bra övning i att förmedla kunskap, 
framför allt muntligt, dvs. det var många, många muntliga redovisningar av artiklar och 
det egna arbetet. Undervisningen gav också mycket, roligt att ansvara för 
laborationsdelarna på kurser. (K, 31-40) 

- Att jag fick disputera!!! (K, 41-50) 
- 1. Att få lära sig mycket om både det egna forskningsfältet och om vetenskapsfältet i 

stort, att tränga in ordentligt i något intressant! 2. Att få möjligheten att ligga i 
forskningsfronten i mitt ämne. 3. Att få lära sig att söka kunskap och information. 4. Att 
samarbeta med handledare och andra inom forskargruppen och institutionen. (M, 31-40) 

- Jag har lärt mig att arbeta självständigt och på ett projektorienterat sätt. Jag fick ett bra 
självförtroende beträffande att klara svåra saker som man först inte tror att man skall fixa. 
Jag fick goda kontakter och lärde mig hur universitetet fungerade som arbetsplats. Jag fick 
framför allt annat från första början god träning i att undervisa. (K, 31-40) 

- Bra gedigen utbildning. Mycket undervisning vilket gynnade bredden av min kompetens. 
(M, 31-40) 

- Att få fördjupa sig inom ett intressant ämnesområde, och internationella kontakter med 
likasinnade. (M, 31-40) 

- Självständigheten och ansvaret att driva projekt framåt utan mycket inblandning från 
handledare. Många trevliga kollegor och roliga stunder. (M, 31-40) 

- Min handledare. Kanoninspirerande, som lät en jobba själv för det mesta. Jobbade även 
lite i UK då. De internationella konferenserna var bäst. (K, - 30) 

- De kontakter jag fått med nationella och internationella forskare. (K, 31-40) 
- Skoj att göra/lärorikt. Ger mig högre lön/status. (M, 41-50) 
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- Jag skrev en avhandling som folket i branschen respekterar. Alla manus i avhandlingen 
har publicerats. Jag lärde mig att tänka i termer av orsak och verkan – inte fenomenologi. 
Jag var på internationella kurser – den första var som att dra upp rullgardinen för hur 
branschen fungerar. Jag lärde mig värdet av testbara hypoteser och goda resonemang. Jag 
fick många stipendier för resor. (K, 31-40) 

- Att lära mig arbeta självständigt, lita på min egen förmåga. (K, 31-40) 
- Alla kontakter som man fick på sin institution och runt om i världen. Dem har jag glädje 

av än i dag. Vi pratade alltid engelska. Det hjälper mig otroligt mycket i mitt nuvarande 
arbete. Kan idag kommunicera ”avslappnat”. (K, - 30) 

- Kritiskt tänkande och självständigt arbete. (M, 31-40) 
- Att ha blivit mer strukturerat vad gäller planering och utförande av ”projekt”. (M, 31-40) 
- Att jag fick lära mig arbeta självständigt. (K, 31-40) 
- Att min forskarutbildning gav mig stora friheter att bedriva forskning självständigt. 

Samtidigt gavs alltid möjlighet till handfast handledning. Med självständigt menar jag 
dessutom att jag fick formulera frågeställningar på egen hand, förutom att själva 
forskningsprocessen var självständig. (M, 31-40) 

- Fått brett kontaktnät. Lärt mig tänka kritiskt vid läsning av texter. Fått undervisa mycket, 
trots avsaknad av formell utbildning. (K, 31-40) 

- Utbildning i kritiskt tänkande. (M, - 30) 
- För min personliga utveckling var det mest positiva att få fördjupa mig i och självständigt 

forska om ett intressant ämnesområde. För min nuvarande yrkesroll var nog arbetet med 
kursplanering och undervisning det mest givande. (M, 31-40) 

- Bra träning i att driva självständiga projekt. (M, - 30) 
- Jag har kunnat fortsätta som forskare. (M, 31-40) 
- Utvecklandet av ett kritiskt tänkande – och insikten om att ingenting är omöjligt. 

Förmågan att skriva samt utvecklande av språkkunskaper och datorfärdighet. (M, 31-40) 
- Att jag fick en bakgrund som gör att jag kan jobba med forskning. (K, 31-40) 
- Att lära sig kritiskt tänkande samt att göra muntliga och skriftliga presentationer. (K, - 30) 
- Att få hålla på med något jag tyckte var intressant. (K, 31-40) 
- Träning i analytiskt tänkande och argumentation – presentation. (M, 31-40) 
- Blev självständig, van att ta kontakter och kan hantera högt tempo och stora 

informationsmängder. Lite fånigt, men tyvärr sant är att vissa bemöter en med större 
respekt när de får veta att man disputerat. (K, 31-40) 

- Att jag lärde mig arbeta självständigt och att själv ta ansvar för mitt arbete och min 
avhandling. Att jag själv tvingades lösa många olika uppgifter gav mig en bred 
kunskapsbas och ett stort kontaktnät. (M, 31-40) 

- Doktorsexamen utgör krav för många tjänster. Att ha lärt sig ett vetenskapligt synsätt. (M, 
- 30) 

- Att det var så roligt att få betalt för någonting som är så kul att göra! Att jag fick prova 
alla mina idéer, även om det gick snett ibland, många resor, spännande kontakter, roliga 
kurser, […]. Pedagogiska grundkursen. Att doktorandföreningen fångade upp mig […]. 
Disputationen, festen och promotionen [...] – när man har arbetat så länge är detta en 
rolig belöning. (K, 31-40) 

- Lära mig tänka kritiskt tänkande. Lära mig söka information systematiskt. Erfarenhet av 
projektplanering. Självständigt arbete. Internationella kontakter. Erfarenhet av 
presentationer inför stor publik. Vana vid att uttrycka mig i skrift. (M, 31-40)
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-  

Bilaga 4. Vad tycker du kunde ha gjorts bättre under din 
forskarutbildning? (t ex i relation till ditt nuvarande arbete) 
(Samtliga svar från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) 
 

- För mig tror jag inte att min handledare eller andra i min omgivning kunde ha gjort saker 
bättre än de gjorde. I allmänhet tror jag dock att man som doktorand - handledare måste 
bli bättre på att få in ett strategiskt perspektiv i utbildningen. Jag tror att det skulle vara 
värdefullt att göra upp en plan tillsammans med den enskilde doktoranden för att på ett 
så bra sätt som möjligt förbereda honom eller henne för den karriär som han/hon önskar 
satsa på efter utbildningen. Här krävs det olika planer och det krävs skapande av olika 
kontaktytor beroende på huruvida doktoranden tänker satsa på en industriell eller en 
vetenskaplig karriär. (K, - 30) 

- Mer handledar-/ledarskapsutbildning. (M, 31-40) 
- Inledande kurs i vetenskapligt skrivande, kritiskt tänkande, källkritik och liknande skulle 

medföra att doktoranden själv skulle få en god start på sitt arbete. Denna bit blir annars 
väldigt beroende på handledaren och dess sätt att arbeta på och tid för doktoranden.  
(K, - 30) 

- Nivån på forskning var för låg i relation till de resurser som fanns till förfogande. För få 
internationella och utländska medarbetare, (t.ex. postdoc.) fanns på avdelningen. Man 
borde rekrytera fler lektorer och professorer från utlandet. Ämnesansvariga saknade 
tillräcklig kompetens inom området. Högre krav bör ställas på doktoranderna vad gäller 
forskningspresentationer. (M, - 30) 

- Avsaknad av strukturerat projektgruppsarbete. Avsaknad av ledarskapsutbildning. Jag 
tycker att forskningen sker till stor del för forskningens skull. Jag skulle önska en tydligare 
koppling till avnämare. (M, - 30) 

- Undervisning inom ledarskap, projektledning o.dyl. (M, 31-40) 
- Bättre handledning initialt för att få bättre start. Mera projektplanering – 

frågeställningsdiskussioner och slutsats (nu mest ”dona på” så ser vi vad det blev efter 2-3 
år). Dr-kurserna var dåligt planerade (t. ex. när de skulle börja/sluta). För lite djup 
filosoferande. (K, - 30) 

- Mer vetenskapsteori – obligatoriska kurser och moment. (M, 31-40) 
- Mer fokus på projektledning och att handleda andra. (M, - 30) 
- I princip ingenting! Ev. projektledning och mötesteknik, men allt kan inte rymmas inom 

en doktorandutbildning. (M, 31-40) 
- Lite elakt kan jag påstå att ”träning” överhuvudtaget ej förekommer, åtminstone saknas 

tränare. Generellt ställs det för låga krav på doktorander och inga på handledare. Låt 
ledarskap väga minst lika tungt som akademiska meriter vid tillsättande av professorer. 
Obligatoriska pass i företagsledning med ekonomi, strategi, ledarskap, gruppsykologi 
skulle verkligen stärka forskarutbildningen. Avsätt 10 p i ett program som leds av t.ex. 
IFL (www.ifl.se) (M, 31-40) 

- En noggrannare strukturering och uppföljning inom de olika 
forskarutbildningsområdena. (M, 31-40) 

- Öka kurskravet från 40 till 60-80 poäng. Det skulle öka den allmänna fysikaliska 
bildningen. (M, 31-40) 

- Bättre handledare! (M, 31-40) 
- Ingenting. (M, 31-40) 
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- Det mesta (handledning, forskarmiljö) kunde ha gjorts bättre under de första fyra åren, då 
placeringen var vid Karlstads universitet. Det mesta blev bättre efter det, när jag bytte till 
UU som huvudsaklig stationsort. (M, 31-40) 

- Mera träning i planering av projekt samt någon mindre projektledarutbildning. Allt i 
industrin drivs via projekt. (M, - 30) 

- Det finns för dåliga mekanismer för att upptäcka/åtgärda misslyckanden. Att få bra 
resultat på grundutbildningen innebär inte att man automatiskt klarar av 
forskarutbildningen. Det har nog blivit bättre på den här punkten på senare år men 
mycket återstår ännu att göra. Doktorander i samarbeten mellan olika institutioner bör 
undvikas om det inte finns tydligt definierade ansvarsområden mellan de olika grupperna. 
Många fler än de borde vara, mår dåligt under sin doktorandtid. Det borde tydligt 
framhållas vad som förväntas i arbetsinsats när man påbörjar sina forskarstudier.  
(M, 31-40) 

- Mer handledning i början så man kom igång. Relativt mycket handledning fram till lic. 
och därefter betydligt mindre. (M, - 30) 

- Styra upp den grundläggande vetenskapliga utbildningen. Det borde vara obligatoriskt 
med vetenskapsteori, projektmetoder, dokumentering etc. (M, 31-40) 

- Ledarskapsutbildning, bilda lokala, regionala, nationella nätverk. Det är tyvärr svenska 
forskare som avgör min framtid – inte alla mina utländska kontakter. Träning i 
popularisering av forskning hade också varit önskvärt. (M, 31-40) 

- Ibland funderar jag om en doktorandgemensam del i utbildningen kunde utvecklas där 
ämnen så som: forskningsmetodik, presentationsteknik, ledarskap, gruppdynamik kunde 
avhandlas. Jag tänkte mig tvärvetenskapligt (naturvetare har i dessa ämnen mycket 
gemensamt med medicin, historia osv.) och grupper som återkom under alla åren men 
med samma människor. (M, 31-40) 

- En schism mellan mina handledare och avdelningens professor (och examinator) gjorde 
att gruppen delades […] och jag låt mitt i. Det hela utrymmet i att en tänkt lic.examen 
blev en doktorsexamen efter två års forskande (oavlönat) på kväller och nätter efter 
ordinarie arbetstid som utvecklingsingenjör inom reglerteknik. En riktig projektledarkurs 
borde ha ingått i utbildningen. (M, 31-40) 

- Automatiskt låtit mig på pedagogisk utbildning (har gjort det efter disputation). Varit 
mera systematiska (se punkt 18) (Det är bättre nu). Inte satt mig på ett projekt som inte 
ansågs centralt for industrin. Utbildning ska rimligen leda till jobb! (M, 31-40) 

- Mer förståelse för industrins sätt att bedriva FoU. Mer muntlig framställning. (M, 31-40) 
- Mer träning i muntliga och skriftliga presentationer och att undervisa. (M, - 30) 
- Mer träning i projektledning. Mer träning i informationssökning. (M, - 30) 
- Mera fokuserat på resultat. (M, 31-40) 
- Mer presentationsteknik. Mer industrinära, mer kundinriktning. Få in mer av länkarna 

mellan forskning-förutveckling-implementation och storskalig produktion. Patent och 
IPR frågeställningar. (M, 31-40) 

- Obligatorisk undervisning i ledarskap och projektledning. Alla som är handledare till 
doktorander borde ha fått utbildning och förstått ansvaret de har. Det kanske ska hjälpa 
genomströmningen av doktorander (klar målbild och krav). Mer korsbefruktning mellan 
olika områden, större möjlighet att välja kurser utanför det direkta ämnesområdet.  
(K, - 30) 

- Mer övergripande projektarbete, mer kunskap om projektarbete, projektledning. Mer 
aktiv handledning i början av doktorandtiden. Fler ”kontrollstationer” under 
doktorandtiden så att man vet hur långt man kommit. (K, - 30)  
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- I relation till mitt nuvarande arbete hade jag gärna läst några andra obligatoriska kurser 
(men vad jag skulle jobba med senare visste jag ju inte då). (M, 31-40) 

- Projektledningskurser. (M, 31-40) 
- Mer arbete i grupp/projekt, mer regelbunden och systematisk handledning. (M, 31-40) 
- Jag hade gärna jobbat mer i grupp. Det hade varit bra med fler handledningstillfällen. 

Tror att det hade höjt kvaliteten på forskningen. Gärna också mer diskussioner om vad 
som är bra och vad som är mindre bra forskning. (M, 31-40) 

- Kanske man kunde ägna lite tid åt att prata om hur man handleder och överhuvudtaget 
om projektledning och andra typer av ledningsuppdrag. (K, - 30) 

- Vet ej. (M, - 30) 
- Ingenting. (M, - 30) 
- Kortare tid till disputationen 3-4 år skulle räcka. Att projektledning skulle ha ingått 

(kanske i grundutbildningen). Strukturerad problemlösning, undervisning och 
självständigt arbete. (K, - 30)  

- Det faktum att jag hade två handledare med delvis olika inriktning gjorde 
avhandlingsarbetet mer komplicerat. Det tog också längre tid än planerat. I praktiken fick 
jag inte handledning förrän sista året. (M, 41-50) 

- Undervisningsbördan var väldigt ojämn mellan doktorander, de som var duktiga fick göra 
betydligt mer undervisning (och alltså mindre forskningsarbete) än de som inte gjorde ett 
bra arbete inom undervisningen med tanke på mitt nuvarande arbete hade jag gärna lärt 
mig mer om arbetsledning/handledning och arbetat som är involverat med att skriva 
ansökningar om forskningsanslag. (K, 31-40) 

- Klarare tydliggjort att det är en återvändsgränd karriärmässigt. Forskningsmöjligheter för 
fri akademisk forskning saknas. (M, - 30) 

- Mer utbyte med andra forskande enheter, t.ex. andra svenska och utländska universitet, 
institut och forskningsenheter inom näringslivet. Mer strategisk analys av trender inom 
industrin. För att bedriva relevant teknisk forskning är det en stor fördel att kunna 
relatera den till befintlig och snart befintlig teknik. (M, 31-40) 

- Informationssökning. Forskningsetik. Träna på att söka pengar. (M, 31-40) 
- Som disputerad har man en tendens att bli involverad i organisationsfrågor. En 

grundläggande kurs i företagsekonomi skulle vara en tillgång för disputerade i det privata. 
Att starta företag baserat på ens idéer bör också uppmuntras: så en kurs i nyföretagande 
kan vara lämplig. (En av anledningarna till att jag avstår är att jag inte vet hur jag skulle gå 
till väga och inte har tid att ta reda på det.) (M, 31-40) 

- Kanske en större del självständig forskning. Mer tydligt projekt. (M, - 30) 
- Arbetslivet ställer höga krav på samarbete över ämnesområden i stora grupper: inom 

forskarutbildningen premierades individuellt arbete mest! Företagskontakterna var 
sporadiska. (M, - 30) 

- Bättre träning på att skriva vetenskapliga anslag, projektanslag. Det var något som ingick i 
doktorsutbildningen vid det universitet där jag gjorde min post.doc. – mycket bra träning! 
Idag, om man vill satsa på en akademisk karriär är det en mycket bra kunskap att bära 
med sig. Även allmänt ledarskap, förutom undervisning. (K, - 30) 

- Utökad koppling (eller åtminstone information) om svenska arbetsmarknaden. Ett utökat 
arbetsmiljö/säkerhetstänkande. (M, - 30) 

- Att jag fick mer att säga till om. Jag fungerade mest som en labbslav åt min handledare 
[…]. Det fanns ingen tid för mig att själv komma på saker. Jag blev för styrd. (M, - 30) 

- I had no any experience of teaching (4 years and zero teaching). Now it hinders my 
professional career in universities. Otherwise it was nearly perfect!. (M, - 30) 

- Större krav på handledning; exempelvis att handledare borde ha gått någon form av 
chefskurs eller ledarskapsutbildning och pedagogik. Nästan alla doktorander jag känner 
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har mått dåligt av stressen och den tuffa arbetssituationen. – Oproffsigt ledarskap och 
ingen som helst prioritering av arbetslivssituationen (ex. stress, för långa arbetsdagar, 
ingen möjlighet att få ekonomisk hjälp för ergonomiska hjälpmedel) – Då skulle man få 
ut icke-utbrända personer till arbetslivet!!! (K, - 30) 

- Upplevde en total brist på handledning och ett stort ointresse från min handledare som 
var mest intresserad av en högre karriär än sitt ämnesområde. Att svara på fråga 18 där 
ordet träning ingår är därför inte möjligt då allt gick ut på att lära sig själv i största möjliga 
mån. Någon ”träning” med uppföljning etc. förekom inte. (M, 31-40) 

- Bättre förberedelse och träning i att jobba i en projektverksamhet, samt projektledning. 
Mot slutet borde man haft någon form av träning för intervjuer och arbetssökning. 
Alldeles för mycket av fixa-själv mentalitet gjorde att arbetet i för stor utsträckning 
handlade om att lösa problem av teknisk art på bekostnad av övrig utbildning och träning. 
(M, 31-40) 

- Tycker de synpunkter doktoranderna har på utbildningen/handledare borde lyssnas till på 
ett annat sätt än vad som görs idag. Kände under hela utbildningen att man jobbade i 
motvind i försök att förbättra doktorandernas situation. Är mycket kritisk till hur 
institutionen behandlade de problem vi hade med vår handledare under tiden jag var på 
universitetet. (K, - 30) 

- Kurserna, mer ämnesinriktade specialiserade på just mitt område. (K, 31-40) 
- Fler muntliga presentationer. Mer arbete i arbetsgrupp. Att delta med egna bidrag i 

nationella/internationella konferenser. (M, 31-40) 
- Bättre lära sig jobba i projektgrupper. (M, 31-40) 
- Argumentera och övertyga. Muntliga presentationer. (M, - 30) 
- Jag vet att Sverige håller rätt hög nivå (i genomsnitt) på naturvetenskaplig 

doktorandutbildning men jag skulle ändå vilja att det ställdes högre krav på en del mindre 
motiverade och intresserade doktorander. De kända problemen med handledare verkar 
vara tydligare inom denna grupp. […]  M.a.o. det finns helt tydligt en hel del doktorander 
som egentligen inte trivs så bra som kanske skulle få chansen till goda jobb istället (efter 
deras M.sc. utbildning). (M, 31-40) 

- Att förbereda den nydisputerade på den obefintliga arbetsmarknaden (fast det är ju 
knappast handledarens uppgift). Utrusta doktoranderna med ett körkort för buss/taxi. 
För sin egentliga utbildning har man uppenbarligen ingen användning för... (M, 41-50) 

- Mer ämnesöverskridande forskning. Kontakt med andra institutioner inom Uppsala 
universitet. Uppsala universitet nyttjades alldeles för dåligt med tanke på vilken kunskap 
som finns utanför den egna institutionen. (K, - 30) 

- Att få mer träning i projektledning/ledarskap. (M, 31-40) 
- Möjligtvis kunde man ha fått en inblick i sökandet av anslag tidigare. Att tidigare 

argumentera och övertyga anslagsgivare/arbetsgivare om vikten av just min forskning och 
nyttan av den hade varit bra. (K, - 30) 

- Väldigt begränsad horisont under doktorandarbetet. Arbetade endast med att med eget 
arbete skapa information inom snävt område. Nästan alla organisationer jobbar med 
projektorganisation. Med doktorstitel krävs snart vana att styra och organisera projekt. 
(M, 31-40) 

- Universitetets grundforskning är rätt långt ifrån industrins arbetssätt och fokus. Det vore 
bra om universitetet kunde locka tillbaka personal som har varit i industrin några år för 
att få bättre kontakt med aktuella frågeställningar. De flesta lämnar trots allt universitetet 
efter doktorandstudierna. Handledare borde max få ha 3-4 doktorander så att de hinner 
handleda dessa och mer aktiv handledning borde leda till mer effektiva studier, 4 år istället 
för 5 år bör räcka. Många tappar sugen av att det är för dåligt uppstyrt i början. Behåll 
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undervisningsplikten, den är jättebra. Mer konferensdeltagande och internationellt 
samarbete behövs. (K, - 30) 

- Total brist på projektledning/ledarskapsutbildning. Många disputerade får chefspositioner 
där man får förlita sig på sin egna nedärvda ledarförmåga. För lite utbildning (formell) i 
skriftlig och muntlig framställan. Övningstillfällen ges, men ingen utbildning. För lite 
information om ämnesspecifik svensk industri. (M, 31-40) 

- Universitetet borde underlätta för doktorandkurser över ämnesgränserna, speciellt inom 
näraliggande områden som Naturvetenskap och Medicin. Med något års erfarenhet inom 
läkemedelsindustrin är det tydligt att bredd i kompetensen är oerhört värdefull. (M, - 30) 

- Att få träning i presentationsteknik både muntligen och skriftlig. Få uppmuntran och 
beröm, även få lära sig ta kritik. (M, - 30) 

- Strukturera arbetet med tydliga delmål redan från start. Kräver möjligen delvis 
”tillrättalagda” projekt av mer varierande karaktär, åtminstone första året/åren. (M, - 30) 

- Lite mer självständighet. (M, - 30) 
- Att utföra arbetet mer projektstyrt med mycket tydliga mål och milstolpe. (M, - 30) 
- Ledning av forskningen, systematik, planering (handledning). (M, 31-40) 
- Jag hade uppskattat ett större/utvidgat samarbete med andra forskare. Jag hade 

uppskattat mer samtalstid med min handledare. Jag önskar att handledaren inte hade valt 
det svåraste projektet först. (M, - 30) 

- Jag skulle välja ett ämne inriktat på medicinsk forskning. (K, 31-40) 
- Att göra skriftliga presentationer. (M, 31-40) 
- Ställa upp problem och skapa sig en bild över hur man skulle gå för att nå målet. 

Projektledning, målformulering. (M, 31-40) 
- Oj – massor! Man borde i början av doktorandutbildningen ha ett konkret problem och 

en plan (som följs upp regelbundet). Man borde ha handledare som är kompetenta ledare 
och som kan sitt ämne (inte lever på gamla meriter). Handledningen bör ske med ett 
ömsesidigt utbyte/diskussion av vetenskapliga problem snarare än hejarop och standard 
fraser (forskningen går ju faktiskt framåt). Samarbetet istället för att få namn på 
publikationer borde premieras, särskilt inom institutionen med doktorander som har 
liknande projekt. Listan kan göras lång, hör gärna av er om ni behöver mer förslag. Ett 
tips till UU är att ha prefekter som ej är forskare – det skulle skapa en tydlig 
ledarprofil/chefsroll för prefekten. (M, - 30) 

- Mer träning i hur finansieringsansökningar bör göras. (M, 31-40) 
- Många doktorander lider av brist på handledning, t.ex. p.g.a. inkompetenta, upptagna och 

oengagerade handledare. Krafttag måste tas för att säkerställa att alla doktorander får den 
vetenskapliga träning som behövs, och tillräckligt med relevant handledning. För egen del 
saknade jag inslag av ”formell” och teoretisk träning i forskningsmetodik och 
projektledning. (M, - 30) 

- Borde lära mer nya tekniker och metoder t.ex. XPS, Auger, EBSD.... (K, 31-40) 
- Jag jobbade väldigt ensam i mitt projekt hela doktorandtiden – saknade dock att jobba 

tillsammans i projektgrupp med andra doktorander. (K, - 30) 
- Mer kunskap om projektledning. Mer kunskap om patentfrågor, IPR och har man kan 

säkra idéer. (M, - 30) 
- Utbildning i ledarskap, handledning, presentation muntlig och skriftlig. (M, 31-40) 
- Jag var helt ensam i mitt projekt. Det hade varit positivt att ha någon annan att prata med 

förutom handledaren. Å andra sidan har jag redan tagit upp detta ”ansvar” som något 
positivt (se ovan). (K, - 30) 

- En kurs i systematisk metodutveckling hade varit bra. (M, 31-40) 
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- Hela universitetsväsendet borde/bör vara bättre att samarbeta med industrin. Sveriges 
forskning håller på att dö ut och det produceras inte så många patent längre i Sverige! 
Varför? (M, 41-50) 

- Bättre handledning. (K, 31-40) 
- Mer kontakt med andra forskargrupper och företag. Bredare projekt som spänner över 

flera institutioner/fakulteter. (M, - 30) 
- Jag och andra i gruppen fick ofta klara oss bäst vi kunde, utan särskilt mycket 

handledning. Vissa klarar det bättre än andra, och efteråt är man förstås mycket 
självständig. Men det är väl tveksamt om det är bästa metoden att lära sig forska. (M, - 30) 

- Jag är nöjd. (M, 31-40) 
- Mer och bättre vetenskapligt angreppssätt, att formulera de viktiga vetenskapliga 

problemen. Bättre undervisning på forskarutbildningen. Större samarbete med andra 
grupper/forskare inom ämnet. (M, 31-40) 

- Mer relevanta kurser. Starkare styrning av avhandlingen. Att arbeta i en forskningsgrupp – 
jag jobbade mest själv. (M, 41-50) 

- Bättre ”stödfunktioner”, så att mindre tid gått åt till oväsentligheter och/eller 
”okvalificerade” arbetsuppgifter. Med stödfunktioner avser jag: datorsupport, sekreterar-
/administratörsstöd (med t.ex. resebokningar m.m.). Även att chefer 
(professorer)/studierektorer och liknande borde ha haft bättre ”chefsutbildning” 
/ledarskaputbildning. Omorganisationstjafs tog också energi som känns onödig. (Det har 
varit omorganisation även på mitt nuvarande jobb, men det har genomförts på ett bättre 
sätt). (K, - 30) 

- Mycket... Min forskarutbildning relaterade ingenting till arbete inom privat sektor. 
Forskarutbildningen sågs nästan enbart som ingången till forskningsvärlden, även om 
långt ifrån alla disputerade hamnade där. (M, - 30) 

- Obefintlig handledning. Fler doktorandkurser. Bättre uppmuntran till kontakt med andra 
forskare. Mera av arbete i forskargrupp. (M, 31-40) 

- Högre på föredragen. Obligatorisk ”lic” eller liknande halvvägs genom 
forskarutbildningen så man fick respons från andra än sin handledare, få veta att man är 
på rätt (eller fel) väg. (K, - 30) 

- Mer stöd av omgivande kollegium (exklusive doktorander). Mer stödjande handledning 
och hjälp att utveckla allt man kan behöva i alla arbeten; publicistisk verksamhet; 
presentation; kontaktnät; hjälp att komma till konferenser m.m.; ansökning till 
forskningsråd o.dyl. Större och bättre utbud av forskarkurser, gärna med mer bredd och 
med mer djup (olika typer av forskarkurser som saknats). Öppnare mellan även 
avdelningar på en institution. Möjligheter till friare och nyskapande vetenskapligt 
skrivsätt. (M, 31-40) 

- Min träning i utrustning. (K, - 30) 
- Jag kommer från […] och började lära mig svenska språket när jag fick arbete. Jag tycker 

att det borde vara en stor fördel om man får några kurser på svenska språket också. Jag 
tror att det är viktigt att forskning utförs parallellt med industri. Det betyder att man 
måste ha mer kontakt med olika branscher inom industrin för att kunna rikta sin 
forskning mer lämpligt. (M, 31-40) 

- Mer direkt handledning och hjälp med metodval vid analyser, etc. (M, 31-40) 
- Mitt nuvarande arbete = forskning. Kunde ha gjort djupare forskning redan då, hade haft 

bättre position nu. Kunde ha varit lite mera aktiv själv och också sökt mera samarbete 
med andra. (M, 31-40) 

- Handledningen var svag, ej målinriktad. Institutionsledningen saknade visioner för 
forskningen och kunde därmed inte förmedla några till doktoranderna. (M, 31-40) 



  Bilaga 4 

 50

- Utöver vad som torde framgå av enkäten tycker jag det är dåligt definierat vad som 
förväntas av en doktorand. En del serveras såväl frågeställning, data samt metoden, 
medan andra hamnar i situationen där de förväntas definiera allt själva. Kanske OK, men 
medan tidsåtgången helt olika och sådant utrymme finns inte! (M, 31-40) 

- Bättre handledning. Ett minimikrav för en handledare borde vara att gå en kurs i 
handledning. (M, 31-40) 

- More interaction is needed. Right now I work at Geological Survey of Sweden. I have felt 
sort of gaps between those routinely done at SGU with normal way of research at 
Department of Earth Sciences of Uppsala University. They are almost located in the same 
building. I think these types of “gaps” are due to the “nature-sense” of research and 
working-environment here in Sweden. It would have been much better if we had had 
more interactions between the two mentioned state organisations. (M, 31-40) 

- Bättre definition av forskningsuppgiften, bättre handledning, bättre arbetsmiljö 
(konflikter mellan ämnesföreträdarena vid institutionen resulterade i att många 
doktorander mådde dåligt). (K, 41-50) 

- Öva upp förmågan att arbeta i grupp. Större generositet från handledare hade heller inte 
skadat. Dessutom tror jag att universitetet varit alltför frikostig i utpekande av handledare 
– skicka gärna de som handleder på handledarkurs – som måste vara obligatorisk med 
högt ställda krav på kompetens, såväl pedagogiskt som socialt. I jämförelse med de orter 
jag post-docat på ligger Uppsala långt efter. (M, - 30) 

- Spridning av min forskning i populärvetenskaplig regi. (K, 31-40) 
- Saknade doktorandplan (ej obligatoriskt då). Bättre handledning, jag fick i princip klara 

mig själv. (M, 41-50) 
- Träning att arbeta inom en grupp/nätverk med större projekt som är mycket viktigt i 

dagens forskning. Lära sig handledning och ta del av studenters examensarbeten. 
Populärvetenskap – både för undervisning och att skriva populärt. (K, - 30) 

- Handledningen kunde ha gjorts bättre. (M, 31-40) 
- Bättre val av doktorandkurser. (M, 31-40) 
- Mer seminarier och presentationer, fler nationella och internationella möten (dvs. pengar 

till) så kontakter kan skapas. (M, 31-40) 
- Kursutbytet var dåligt. Ingen strategisk plan för vad som skulle kunna läsas. Dvs. för få 

bra kurser. Gärna fler diskussionsseminarier och läsgrupper et c. Där andras forskning 
diskuteras. Man kan egentligen säga att jag inte gick en forskarutbildning, utan var 
doktorand/forskare med krav på att ta en mängd kurser. Mitt ämne är sånt att man 
egentligen bara kan rikta in sig på fortsatt forskning. (M, - 30) 

- Bättre kontakt med handledare. (K, 31-40) 
- Handledningen kunde ha varit avsevärt bättre. Många gånger kändes det som att den var 

obefintlig. Något som helt saknades var regelbundna genomgångar av läget. (M, 31-40) 
- Allmänkunskapen missade jag. Kanske borde man läsa kurser tidigt i utbildningen? (M, 

31-40) 
- Att då odla egenskaper som: ledarskap; projektledning. Mer träning i att bli oberoende 

forskare. Mer bredd för att inte bli en ”insnöad forskare”. (M, - 30) 
- Alla nyblivna doktorander borde få gå en en-veckorskurs i projektledning på en 

projektkurs för industri t.ex. Wenells. Helst skulle handledare gå samma kurs. (M, - 30) 
- Antalet doktorander vid min institution var väldigt få vilket innebar att den riktigt 

stimulerande atmosfären aldrig infann sig. (M, - 30) 
- Mer presentationer. Organisationen kring undervisningen var lite kaotisk. (M, 31-40) 
- Oavsett om man efter disputationen går ut i näringslivet eller stannar kvar i den 

akademiska världen är det rimligt at tänka sig att man med en så hög examen får ansvar 
för projekt, handledning, ekonomi, organisation med mera. I näringslivet finns stor 
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erfarenhet av dessa frågor och många bra och effektiva kurser. Själv kände jag efter min 
första projektledarkurs att jag med dessa verktyg skulle ha klart av avhandlingen på halva 
tiden. (M, - 30) 

- Det hade varit trevligt och nyttigt att inte vara så ensam. Det borde vara ett krav att 
handledare är aktiva forskare. (M, - 30) 

- Organisationen av allt förutom det egentliga forskningsarbetet var undermålig 
(undervisning och övrigt institutionsarbete). Uppföljningen på det personliga planet dålig. 
Övrig kompetensutveckling obefintlig (muntlig presentation, personlig utveckling et c) 
(M, 31-40) 

- Inget. Det finns naturligtvis saker som kunde ha gjorts bättre, men jag tycker inte det är 
poängen. Min utbildning […] var och är väl anpassad till det forskningsområdet. Att jag i 
nuläget har mindre nytta av min utbildning […] är mitt eget fel/problem, och man kan 
därmed inte dra slutsatsen att utbildningen inte skulle varit ändamålsenlig (hur politiskt 
korrekt det än må vara)...  
(M, 31-40) 

- Bättre framförhållning från institutionen vad gäller planering av doktorandernas 
undervisning på grundutbildningen. Eventuellt hade det varit bra med en pedagogikkurs, 
men det var väl också jag själv som inte såg till att det skedde... (M, - 30) 

- Mer träning på arbete i större projekt. Mer träning på projektledning. (M, - 30) 
- Tydlig ledarskapsutbildning kopplad till forskning och forskarutbildning. Inblick i 

anslagsförfarande. (M, - 30) 
- Låt alla doktorander undervisa! Ca 10 poäng: Obligatorisk kurs i didaktik samt 

presentationsteknik. Obligatorisk kurs i vetenskapsfilosofi. Obligatorisk kurs i 
informationssökning. Obligatorisk kurs i att skriva vetenskapliga artiklar. Ge 
doktoranderna stabila ekonomiska villkor. Om handledaren byter jobb eller försvinner 
måste det finnas en plan för vem som tar över. (M, 31-40) 

- Handledningen skulle ha varit något mer närvarande och styrande de första åren som 
doktorand. (M, - 30) 

- Handledningen var ej bra i början men blev bättre mot slutet med hjälp av många 
samarbeten över gränserna till duktiga forskare. (M, 31-40) 

- Jag har inget att klaga på, fick mycket bra hjälp, men inte för mycket. Jag är mycket nöjd 
med forskarutbildningen och har stor nytta av den i nuvarande arbete. (K, - 30) 

- Tagit för mig mer. (M, - 30) 
- Förmågan att strukturera forskningen kunde ha gett mer rum. (M, - 30) 
- Jag skulle gärna ha haft fler egna presentationer, seminarier och konferenser. Jag skulle 

kunna önska mer kontakter med andra forskare (både i UU och internationellt. (M, - 30) 
- Better communication and cooperation/collaboration with other Swedish groups. A 

more optimistic atmosphere. (M, - 30) 
- Mer träning i att arbeta i projekt och t.ex. använda hjälpmedel som används både i 

näringslivet och på myndigheter. Bättre träning på att sätta upp tydliga mål och göra 
realistiska tidsuppfattningar. (M, 31-40) 

- Det kunde ha varit lite mer styrning från handledare. Man kunde ha fått göra mer egna 
presentationer på internationella konferenser. (M, 31-40) 

- Inte mycket... Jag är mycket nöjd med min forskarutbildning. (M, - 30) 
- Språnget egen forskning på doktorandnivå, till ansvar för undervisning och handledning 

på postdoktorala tjänster inom universitetet är ganska stort. Jag tror dock att detta gap 
snarare borde de hjälpas med mer hjälp på den seniora nivån. (M, - 30) 

-  Samhällsbehovet av en speciell typ av forskarutbildning bör också vägas in vid tilldelning 
av medel. Att utbilda om en forskare kostar även det mycket pengar. (M, 31-40) 
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-  Kontakter med näringsliv/andra potentiella arbetsplatser efter examen. Ledarskap, 
argumentation, presentationstekniker. (M, - 30) 

- Jag saknade en tydlig mål- och kravformulering i det dagliga arbetet, framförallt vad det 
gällde tidskrav. Vi jobbade aldrig med definierade deadlines. (M, - 30) 

- Mer av projektledning, vi hade behövt mer styrning av t.ex. metodik, 
informationssökning, skrivkurser et c. Nu helt utlämnat till handledarens värderingar av 
vad som är väsentligt – jag har upptäckt att våra uppfattningar går helt isär och att min är 
närmare verkligheten. (K, - 30) 

- Handledaren borde ha haft/tagit bättre kontakt med ev. post-doc institutioner. (M, 31-40) 
- Kunde ha haft lite mer kontakt med andra forskare inom kollaborationen. Handledaren 

borde ha inbundit mig i ett till projekt för att vidga insynen i forskningen. (M, - 30) 
- Industri relevant (svensk) forskning. Mer tillämpat och inte bara grundvetenskapligt. (M, - 

30) 
- För den som fortsätter på universitetsspåret vore övning i och informations om 

anslagssökande o.dyl. önskvärt. Generellt borde doktorander ges utbildning i 
projektledning, då de flesta kommer att hamna i någon form av arbetsledande ställning. 
(M, 31-40) 

- Bättre handledning i början, då hade man kommit igång snabbare. (K, 31-40) 
- I vissa andra länder läggs större vikt vid allmänna fysikkunskaper, alltså även utanför det 

egna specialområdet, i forskarutbildningen i fysik. Mina erfarenheter hittills ger vid 
handen att detta vore bra. Jag anser dock inte att något annat moment (t.ex. i den egna 
forskningen) bör få stå tillbaka för detta. Ett svårlöst problem alltså, i alla fall om 
forskarutbildningens längd skall få vara högst fyra år. (M, 31-40) 

- Information om möjligheter till forskarkarriär. Skulle vilja ha haft mer kontakter med 
industri. (M, 31-40) 

- Min karriär hämmas fortfarande av att min handledare tog åt sig äran av min forskning, 
och inte stöttade min fortsatta karriär vare sig före eller efter disputationen. En 
handledare med bättre kunskap i grunderna för sitt ämne hade också hjälpt. (M, 31-40) 

- Jag tycker att man bör ägna mer tid åt presentationsteknik, framförallt muntlig teknik 
(röst, kroppsspråk, retoriska konsten).  Ett förslag är att ha utrustning för att spela in 
presentationer på interna seminarier. Möjligtvis kurser i retorik? (M, - 30) 

- Alla doktorander (nästan) går igenom någon form av kris efter några år, när man inte tror 
att man kommer att lyckas avsluta sin avhandling. Bättre stöd då, om möjligt, vore mycket 
värdefullt. (K, - 30) 

- Krav från handledaren som aldrig tog slut (kravmaskiner), dessa var ofta två steg före. 
Experimentell verksamhet (nattskiften var legio); många resor gav stora påfrestningar på 
fru och barn. Ständig stress – kändes många gånger som att forskarutbildningen glömde 
bort att det just var en utbildning. (M, 31-40) 

- Svenska språket är underskattat (dess betydelse). Träna tek/nat-doktoranderna i att själv 
formulera problem; jämför med humaniora/samhällsvetenskap. Förmåga att lösa 
problem väger tyngre än förmåga att formulera. Uppmuntra popularisering. (M, 31-40) 

- Ingenting!? (M, - 30) 
- Det borde finnas klara (skriftliga) riktlinjer om vad man kan förvänta sig av sin 

handledare. Många handledare är alldeles för upptagna eller ointresserade av sina 
doktorander eller hänvisar till: ”du har tillgång till alla här i korridoren”. Handledningen är 
väldigt luddigt formulerat så att man känner lätt att man stjäl andras tid eller att 
handledning är till för de osjälvständiga. Det ger en otrygg arbetssituation och lägre 
kvalitet på utbildning och avhandling. (K, 31-40) 

- Skulle ha behövt mer övning i populariserande av vetenskap, ämnesöverskridande arbete 
och arbetsledning. (K, 31-40) 
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- Självständigt tänkande kunde ha uppmuntrats mycket mera. (M, 31-40) 
- Lön (doktorandtjänst) från första dagen vore bra. Mer träning i presentationsteknik, 

retorik et c. (M, 31-40) 
- Förberedelserna för livet efter disputationen var usla. Samtliga disputerade behöver hjälp 

att ”komma in”, skaffa kontakter et c. Jag fick ingen som helst hjälp med detta, det har 
varit mycket slitigt, med flera perioder av arbetslöshet, men nu verkar det ordna upp sig 
något. (K, - 30) 

- Mer aktiv kontakt till doktorander/forskare från andra ämnesområden i den nära 
omgivningen, dvs. Uppsala universitet och SLU. Att utveckla ett sådant ”lokalt nätverk” 
bör ingå i doktorandutbildningen, särskilt för doktorander med utländsk bakgrund […]. 
(M, 31-40) 

-  Eftersom jag fortfarande hade en tjänst vid […] hade jag status som extern doktorand. 
Jag kom således aldrig in i den gemenskap som rådde mellan övriga kurskamrater på 
institutionen som bl.a. åkte på gemensamma doktorandresor. (M, 41-50) 

- Bättre utbildning i populärvetenskaplig presentation (både skriftlig och muntlig).  
(M, 31-40) 

- Tydliga mål, fler små delmål. Bättre koppling till arbetslivet utanför universitetsvärlden. 
Mer stöd och handledning. (K, 31-40) 

- Möjligen en större grad av seminarieverksamhet – högre seminarier. (K, 41-50) 
- Mer handledningsträning av examensarbetet. Mer paradigmöverskridande träning. Mer 

träning för självständig forskning. (M, 31-40) 
- Erbjud doktorandkurser i vetenskap och metod, projektledning och liknande. 

Kommunikation, argumentation, presentationsteknik. (K, - 30) 
- Mer övande i skrivande. (M, 31-40) 
- Ej relevant, har endast korttidsanställning. (M, 31-40) 
- Träna söka forskningsmedel. Bättre fysisk arbetsmiljö hade varit önskvärt. (M, 31-40) 
- Handledningen, jag disputerade trots att jag hade den handledare jag hade – inte tack 

vare. (M, 31-40) 
- Mer träning i pedagogik och handledning. Jag hade önskat mig mer ämnesöverskridande 

arbete under min tid, möjligen är det så med EBC. (M, 31-40) 
- Väldigt ineffektiv. Bättre ansvarsfördelning. Större krav på handledarskap. Pedagogisk 

kompetens t.ex. (M, 31-40) 
- Man kunde göra en utbildning av det. Som nu är fallet får man 5 år med lön (4 + 1 

undervisning) för att försöka göra något. Somliga får ett avgränsat problem, jag ett 
mycket ”öppet” problem. Under dessa 5 år finns inga relevanta gemensamma kurser eller 
kontrollstationer. De enda ”utbildningslika” är seminarier 1 gång/vecka i gruppen (som 
man själv leder 1 gång/år). Jag skulle önska en utomstående handledare/handledaregrupp 
som man fick träffa 1 gång per år. Detta skulle höja inte bara forskarutbildningen utan 
nivån på forskningen. (M, 31-40) 

- Mer projektrelaterat arbetssätt som spänner över flera discipliner hade varit bra. En 
närmare kontakt med forskningsintensiva företag hade gynnat ”klimatet” på institutionen. 
En större uppmuntran till (och ekonomisk möjlighet) att bidra och deltaga i 
internationella konferenser. Generellt hade en mer organiserad handledning varit 
önskvärd. (K, - 30) 

- Det borde ha funnits en kurs för att skriva ansökningar om forskningsbidrag. (M, - 30) 
- Tydligare målstyrning och projektupplägg. Det tog för lång tid innan jag förstod 

processen att lägga upp ett projekt och genomföra det med fokus på att slutprodukten 
skulle vara en (eller flera) artiklar. Det otydliga upplägget med massor av sidospår gjorde i 
och för sig att man insåg att ett problem kan ha fler lösningar och att man måste se på 
saken från olika håll – men det gjorde också att målet inte nåddes (disputationen) så 
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snabbt och att jag inte fick ihop så många artiklar. (Dock tror jag att jag blev en bättre 
forskare). (M, 31-40) 

- Mer träning i att söka forskningsanslag. (K, 41-50) 
- Mer pedagogik i utbildningen. (K, - 30) 
- Forskarutbildningen i Sverige leder inte till något jobb. Det är bara ett sätt att skjuta upp 

arbetslösheten. Tyvärr! (K, 31-40) 
- Mer utbildning i kritiskt tänkande. Mer konkret info/utbildning i hur man skriver 

vetenskapligt. (K, - 30) 
- Mycket mer och bättre träning i vetenskapligt tänkande och planering av verksamheten, 

formulera frågeställningar osv. Jag hade gärna gjort en skriftlig forskarplan som reviderats 
årligen. Det hade känts bra att ha en ”assisterande handledare” (eller mentor eller vad det 
nu kan kallas) utanför institutionen som kritiskt granskade denna forskningsplan. Den 
litteratur som ska ingå i utbildningen bör bestämmas i ett tidigt skede. Utbildningen gav 
en bra grund för att självständigt tillägna mig olika tekniker. Roligt att få fördjupa sig och 
arbeta med ett intressant ämne. Bra övning i att förmedla kunskap, framför allt muntligt, 
dvs. det var många, många muntliga redovisningar av artiklar och det egna arbetet. 
Undervisningen gav också mycket, roligt att ansvara för laborationsdelarna på kurser.  
(K, 31-40) 

- Alla doktorander skulle per automatik ha ett halvår extra efter sin disputation. Detta som 
en slags gåva för det arbete man utfört men framförallt för att:  
1. möjliggöra att skriva färdigt uppsatser/publikationer.  
2. få tid att söka postdoc. I lugn och ro.  
Som en motprestation skulle man (den fd. doktoranden – nu nydisputerade) ägna sin tid 
åt att göra populärvetenskapliga framställningar av varierande slag beroende på 
tycke/fallenhet och vad ämnet gör möjligt. (K, 41-50) 

- 1. Forskarutbildningen motsvarar inte behoven utanför universitetet, utan är inriktat på 
att utbilda forskare.  
2. Strukturen på utbildningen var inte så bra när jag började, men den har blivit betydligt 
bättre sedan dess!  
Övrig kommentar: I eftertanke kan jag känna att det var väldigt mycket man skulle hinna 
med på fem år: egen forskning, gå kurser, läsa böcker, undervisa på flera olika kurser och 
andra uppdrag och samtidigt hinna med en familj -> litet för mycket och frustrerande! 
(M, 31-40) 

- Jag var mycket ensam under stora delar av min forskarutbildning utan direkt 
handledarehjälp. Detta blev bättre mot slutet då jag bytte handledare och jag vet att 
handledning och forskarutbildningsprogram fungerar mycket bättre idag! Som doktorand 
var man ovetandes om rätt mycket av det som händer utanför den egna institutionen. 
Vad som hände på fakultetsnivå hade man ingen aning om. Fakultets- och 
universitetsledningen skulle lyssna mer på doktoranderna och se dem som jämlika med 
alla andra medarbetar. De har många bra åsikter och står i en särställning mellan studenter 
och universitetsanställda. (K, 31-40) 

- Kunde ha ställt högre krav på min handledare. Kunde ha gjorts snabbare. (M, 31-40) 
- Vetenskapliga metoder – statistik! Handledningsutbildning (jag hade flera ex-jobbare) 

som hade varit till hjälp när jag nu handleder doktorander. (M, 31-40) 
- Min handledares handledarkompetens begränsade sig till utformningen av (skrivandet) 

vetenskapliga artiklar – sålunda kunde det mesta ha gjorts bättre, eller ”gjorts” helt enkelt. 
Komplext nog är självständigheten både det bästa och sämsta med min forskarutbildning. 
Uppenbart är dock att den, självständigheten, inte inneburit några yrkesmässiga fördelar. 
Snarast tvärtom. (M, 31-40) 

- Jag skulle tvingast läsa mer pek + vilja jobba med fler metoder. Men det fixade jag till 
under min postdoc. (fler metoder). (K, - 30) 
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- Lärt mig mer om hur man skall göra avvägningen självständighet och lagarbete; kvalitet 
och kvantitet; mindre men snabb publikation och större publikation senare. Vore mycket 
bra att ha en biträdande handledare utanför institutionen!!! (K, 31-40) 

- Att kalla det utbildning känns som ett ”overstatement”. Utbildningen var under all kritik. 
På den tiden fanns ej knappt något utbud alls beträffande relevanta kurser. Hoppas att 
detta förbättrats nu!! Jag tänker på pedagogiska kurser, och ledarskapskurser. Känns som 
om jag lärt mig det mesta efter avslutad forskarutbildning. (K, 31-40) 

- Bättre struktur i handledningen – t.ex. regelbundna möten, avstämningar, et c. Så som det 
fungerade där jag var så var allt beroende på personkemi. En omtyckt doktorand hade det 
lättare och vice versa. Att jobba i projekt är givande. Hade gärna haft det så som 
doktorand också, men det låg nog inte riktigt i mitt doktorandprojekts mål. Gick kanske 
inte att få till för just det projektet – men det är en utbildning som jag saknat. Jag hade 
också gärna haft mer undervisning. Hjälpte bara till på lab under tre gånger två veckor på 
5 år. (K, - 30) 

- Mer träning på att presentera resultat muntligen. (M, 31-40) 
- Handledningen jag fick var mycket bristfällig. Jag tog själv alla internationella kontakter. 

Fick lite både praktiskt och moraliskt stöd. Fick själv lösa de kritiska situationer som 
uppstod och sökte helt på egen hand postdoc. Hade önskat mer stöd på alla plan, en mer 
konstruktiv utbildning. Det skulle behövas förberedelse för livet efter disputationen – 
t.ex. kurs i projektledning, anslagsskrivande, träning för jobbintervjuer. (K, 31-40) 

- Anställningsformen var otydlig, främst avseende löneökningar och vilka krav som dessa 
förutsatt. Jag hade också gärna fått mer tillfälle att föreläsa eller träna föreläsningsteknik. 
(M, 31-40) 

- Handledare som inte HANDLEDDE utan plockade upp och lät mig ”klara mig själv” 
och få dåligt självförtroende. Ingen kontakt med andra ämnen, inom eller utom 
fakulteten. Ingen formell lärarutbildning – andra doktorander prioriterades och 
institutionen hade inte råd att låta mig gå. Bättre skrivträning – någon skrivträning – 
åtminstone info om att forskarlivet går ut på att skriva pek. Självständighet bör 
uppmuntras, men inte genom att svika doktoranden. Mer konkret kontakt med nationella 
och nordisk forskning hade varit bra. Alla doktorander […] bör informeras om att 
Naturvårdsverket endast i undantag anställer disputerade och att länsstyrelser aldrig gör 
det. (K, 31-40) 

- Bättre utbildning i projektledning, mer samhällstillvänt. (M, - 30) 
- Vet ej. Att få forska några år är en stor förmån. Den tiden bör inte främst bedömas 

utifrån hur den förbereder för andra slags arbeten. (M, 31-40) 
- Större möjligheter till att delta i internationella konferenser. Bättre träning på skriftliga 

presentationer (dålig feedback på skrivprocessen). (M, - 30) 
- Bättre struktur på utbildningsmoment. På min tid i alla fall var det väldigt mycket upp till 

den enskilde doktoranden – vilket föranledde en hel del avhopp. Kursmoment i 
vetenskapligt skrivande, skulle nog sparat tid. (M, 31-40) 

- Jag hade behövt träning i muntlig argumentationsteknik i vetenskapliga sammanhang. 
Träning i att bemöta frågor och att ställa frågor. Framförallt hade jag behövt stöttning 
och peppning för att våga. Jag kände mig inte självständig när jag disputerade. (K, 31-40) 

- Att titta på kritiskt hur olika metoder kan användas. (K, - 30) 
- Vet ej. (K, 31-40) 
- Mer stöd för karriärplanering, mer avlönad tid efter disputation för att göra färdigt och 

komma vidare i karriären. Mer tid för allmänbildning (förståelse av de stora 
sammanhangen) och att samverka över ämnesgränserna. (M, 31-40) 

- Öka träning i kommunikation, kunskap i gruppdynamik och ledarskap. (K, 31-40) 
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- Alldeles för lite hjälp och uppstyrning från handledare/institution. Ett slags ”sink or 
swim”-upplägg – lyckas du blir alla glada, men misslyckad du får du ta hela smällen själv. 
Forskarutbildningen var alldeles för lite av utbildning – förväntades klara allt själv redan 
från början. (K, 31-40) 

- Arbetet var mycket ostrukturerat och kaotiskt planerat. Ofta gjorde flera personer 
liknande saker utan att veta om det. Arbetet på lab skulle alltid starta omedelbart, 
litteratursökning betraktades som slöseri med tid. Med bättre planering av projekten 
skulle jag kunnat disputera två år tidigare. Detta var förvisso viktigt kunskap men jag 
antar att detta är vad en handledare skall kunna förklara. (M, 31-40) 

- Mer utbildning om viktiga ting utöver ren forskning, t.ex. ledarskap, industrikontakter, 
hur man söker anslag m.m. (M, - 30) 

-  Hade ingen projektgrupp – det är fortfarande svårt nu, eftersom jag saknar ett 
diskussions- (och pengasökande) forum – har fortfarande ej fått en pedagogisk 
handledarkurs – men det behöver man när man har t.ex. examensarbetare. Man skulle 
vara ”tyst mus” några gånger först, innan man själv måste undervisa första gången. 
Kurser i hur man söker pengar. (K, 31-40) 

- Mer lagarbete. Mer övning i att popularisera vetenskap. Mer övning i undervisning och 
handledning. (M, 31-40) 
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Bilaga 5. Fakultetsvis sammanställning av alla svar 
1. Kön 

Antal 
 Kvinna Man Totalt
Historisk-filosofisk 39 39 78
Språkvetenskaplig 32 17 49
Samhällsvetenskaplig 64 92 156
Teologisk 11 28 39
Juridisk 9 14 23
Medicinsk 133 137 270
Farmaceutisk 39 27 66
Teknisk-naturvetenskaplig 75 196 271
Totalt 402 550 952

Procent 
 Kvinna Man Totalt
Historisk-filosofisk 50 50 100
Språkvetenskaplig 65 35 100
Samhällsvetenskaplig 41 59 100
Teologisk 28 72 100
Juridisk 39 61 100
Medicinsk 49 51 100
Farmaceutisk 59 41 100
Teknisk-naturvetenskaplig 28 72 100
Totalt 42 58 100
 
2. Ålder vid disputationstillfället 

Antal 
 30 år 

eller 
yngre 

31-40 
år 

41-50 
år 

51 år 
eller 
äldre Totalt 

Historisk-filosofisk 5 47 15 11 78
Språkvetenskaplig 2 22 14 12 50
Samhällsvetenskaplig 20 76 25 37 158
Teologisk 2 13 16 8 39
Juridisk 4 12 6 1 23
Medicinsk 55 89 93 32 269
Farmaceutisk 19 38 8 2 67
Teknisk-naturvetenskaplig 110 146 14 1 271
Totalt 217 443 191 104 955

Procent 
 30 år 

eller 
yngre 

31-40  
år 

41-50 
år 

51 år 
eller 
äldre Totalt 

Historisk-filosofisk 6 60 19 14 100
Språkvetenskaplig 4 44 28 24 100
Samhällsvetenskaplig 13 48 16 23 100
Teologisk 5 33 41 21 100
Juridisk 17 52 26 4 100
Medicinsk 20 33 35 12 100
Farmaceutisk 28 57 12 3 100
Teknisk-naturvetenskaplig 41 54 5 0 100
Totalt 23 46 20 11 100
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Fråga 5a. Har du någon kontakt med Uppsala universitet idag? 

Antal 
 

Ja, jag är 
anställd 
där 

Ja, 
regelbunden 
kontakt med 
den institution 
där jag 
disputerade 

Ja, regel-
bunden 
kontakt med 
annan/andra 
institutioner 
än där jag 
disputerade 

Ja sporadisk 
kontakt med 
den inst. 
där jag 
disputerade 
och/eller 
andra inst. 

Nej, jag har 
ingen kontakt 
med UU idag 

Totalt antal 
svarande 

Historisk-filosofisk 30 8 1 29 12 79
Språkvetenskaplig 14 10 3 17 10 50
Samhällsvetenskaplig 53 22 11 54 25 159
Teologisk 8 13 2 16 3 39
Juridisk 12 5 2 5 1 23
Medicinsk 53 69 30 89 53 271
Farmaceutisk 7 13 2 33 14 67
Teknisk-naturvetenskaplig 64 40 15 113 48 271
Totalt 241 180 66 356 167 959
 
Procent 
 

Ja, jag är 
anställd 
där 

Ja, 
regelbunden 
kontakt med 
den institution 
där jag 
disputerade 

Ja, regel-
bunden 
kontakt med 
annan/andra 
institutioner 
än där jag 
disputerade 

Ja sporadisk 
kontakt med 
den inst. 
där jag 
disputerade 
och/eller 
andra inst. 

Nej, jag 
har 
ingen 
kontakt 
med UU 
idag 

 
 
 
 
 
 
    Totalt 

Totalt antal 
svarande 

Historisk-
filosofisk 38 10 1 37 15 

 
100 79

Språkveten-
skaplig 28 20 6 34 20 

 
100 50

Samhälls-
vetenskaplig 33 14 7 34 16 

 
100 159

Teologisk 21 33 5 41 8 100 39
Juridisk 52 22 9 22 4 100 23
Medicinsk 20 25 11 33 20 100 271
Farmaceutisk 10 19 3 49 21 100 67
Teknisk-natur-
vetenskaplig 24 15 6 42 18 

 
100 217

Totalt 25 19 7 37 17 100 959
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Fråga 5b. Om du har svarat Nej på frågan ovan, skulle du vilja ha kontakt med UU? 

Antal 
 Ja Nej Totalt12 
Historisk-filosofisk 11 6 17
Språkvetenskaplig 8 3 11
Samhällsvetenskaplig 18 9 27
Teologisk 4 1 5
Juridisk 1 1 2
Medicinsk 31 25 56
Farmaceutisk 4 10 14
Teknisk-
naturvetenskaplig 19 31 50
Totalt 96 86 182

Procent 
 Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 65 35 100
Språkvetenskaplig 73 27 100
Samhällsvetenskaplig 67 33 100
Teologisk 80 20 100
Juridisk 50 50 100
Medicinsk 55 45 100
Farmaceutisk 29 71 100
Teknisk-
naturvetenskaplig 38 62 100
Totalt 53 47 100
 
Fråga 6. Har du efter avslutade studier haft postdoc-tjänst? 

Antal 
 Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 18 60 78
Språkvetenskaplig 14 35 49
Samhällsvetenskaplig 38 118 156
Teologisk 2 36 38
Juridisk 4 18 22
Medicinsk 86 184 270
Farmaceutisk 16 51 67
Teknisk-
naturvetenskaplig 110 159 269
Totalt 288 661 949

Procent 
 Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 23 77 100
Språkvetenskaplig 29 71 100
Samhällsvetenskaplig 24 76 100
Teologisk 5 95 100
Juridisk 18 82 100
Medicinsk 32 68 100
Farmaceutisk 24 76 100
Teknisk-
naturvetenskaplig 41 59 100
Totalt 30 70 100

                                                 
12 Kommentar: Antalet som besvarat fråga 5b är många gånger inte överensstämmande med antalet som svarat 
Nej på fråga 5a, vilket vore önskvärt i enlighet med frågeformuleringen. Oftast handlar det om personer som 
svarat ja på 5a och sedan även ja på 5b  
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Fråga 7. Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande? 

Antal 
 

Statlig Kommunal 
Lands- 

ting 
Privat/ 
enskild 

Eget 
företag Annan 

 
Totalt 

Historisk-filosofisk 56 1 2 9 1 3 72  
Språkvetenskaplig 37 3 0 3 0 1 44  
Samhällsvetenskaplig 129 3 8 10 2 2 154  
Teologisk 15 0 0 7 1 10 33  
Juridisk 20 1 0 0 1 0 22  
Medicinsk 81 3 126 41 7 4 262  
Farmaceutisk 17 0 0 45 3 1 66  
Teknisk-
naturvetenskaplig 140 3 1 105 3 8 260  
Totalt 495 14 137 220 18 29 913  

Procent 
 

Statlig Kommunal 
Lands- 

ting 
Privat/ 
enskild 

Eget 
företag Annan 

 
Totalt 

Historisk-filosofisk 78 1 3 13 1 4 100  
Språkvetenskaplig 84 7 0 7 0 2 100  
Samhällsvetenskaplig 84 2 5 6 1 1 100  
Teologisk 45 0 0 21 3 30 100  
Juridisk 91 5 0 0 5 0 100  
Medicinsk 31 1 48 16 3 2 100  
Farmaceutisk 26 0 0 68 5 2 100  
Teknisk-
naturvetenskaplig 54 1 0 40 1 3 100  
Totalt 54 2 15 24 2 3 100  
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Fråga 8. Till vilken bransch hör din nuvarande arbetsplats? Markera ett alternativ, det 
som stämmer bäst för din del! 

Antal 

 
Historisk-
filosofisk 

Språk-
veten-
skaplig 

Samhälls-
veten-
skaplig Teologisk Juridisk Medicinsk 

Farma-
ceutisk 

Teknisk-
natur-
veten- 
skaplig Totalt 

Högskola/ 
universitet 48 32 101 19 15 69 9 106 399

Forsknings-
institution 3 1 5 2 2 11 0 21 45

Statlig 
myndighet 6 4 27 0 2 12 4 17 72

Kommunal 
myndighet 0 0 1 1 1 1 0 0 4

Grund-
/gymnasie-
skola 0 3 1 0 0 3 0 3 10

Hälso- och 
sjukvård 1 0 8 0 0 136 3 1 149

Läkemedel/ 
bioteknikindustri 0 0 0 0 0 28 48 46 122

Maskin- 
industri 0 0 0 0 0 0 0 14 14

Telekom- 
industri 0 0 0 0 0 0 0 8 8

Transport-
industri 0 0 1 0 0 0 0 3 4

Data/ 
IT-sektor 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Media/ 
kommunikation 2 1 0 0 0 0 0 1 4

Finansiell 
verksamhet 0 0 3 0 0 0 0 4 7

Bibliotek/arkiv/
museer 8 1 0 0 0 0 0 2 11

Konsult-
verksamhet 0 0 4 1 1 2 0 4 12

 

Annan 5 1 2 8 1 2 2 18 39

 

Totalt 73 43 153 31 22 264 66 257 909
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Procent 

 
Historisk-
filosofisk 

Språk-
veten-
skaplig 

Samhälls-
veten-
skaplig Teologisk Juridisk Medicinsk 

Farma-
ceutisk 

Teknisk-
natur-
veten- 
skaplig Totalt 

Högskola/ 
universitet 66 74 66 61 68 26 14 41 44

Forsknings-
institution 4 2 3 6 9 4 0 8 5

Statlig 
myndighet 8 9 18 0 9 5 6 7 8

Kommunal 
myndighet 0 0 1 3 5 0 0 0 0

Grund-
/gymnasie-
skola 0 7 1 0 0 1 0 1 1

Hälso- och 
sjukvård 1 0 5 0 0 52 5 0 16

Läkemedel/ 
bioteknikindustri 0 0 0 0 0 11 73 18 13

Maskin- 
industri 0 0 0 0 0 0 0 5 2

Telekom- 
industri 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Transport-
industri 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Data/ 
IT-sektor 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Media/ 
kommunikation 3 2 0 0 0 0 0 0 0

Finansiell 
verksamhet 0 0 2 0 0 0 0 2 1

Bibliotek/arkiv/
museer 11 2 0 0 0 0 0 1 1

Konsult-
verksamhet 0 0 3 3 5 1 0 2 1

 

Annan 7 2 1 26 5 1 3 7 4

 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Fråga 11. Vilken är din nuvarande månadsinkomst? (kronor) 

Antal 

  -20.000  
 20.001-
25.000 

 25.001-
30.000 

 30.001-
35.000 

35.001-
40.000 

 40.001-
45.000 

 45.001-
50.000 

 50.001-
55.000  55.001-          Totalt

Historisk-
filosofisk 5 14 36 12 1 2 1 0 0 71
Språkveten-
skaplig 6 10 17 8 4 0 0 0 0 45
Samhälls-
vetenskaplig 2 1 42 62 23 10 5 4 5 154
Teologisk 3 2 19 9 2 2 0 0 0 37
Juridisk 0 0 4 10 4 2 1 1 1 23
Medicinsk 7 15 43 62 25 17 20 38 38 265
Farmaceu-
tisk 1 2 5 18 23 12 2 1 2 66
Teknisk-
naturveten-
skaplig 8 26 70 54 57 29 8 5 2 259
Totalt 32 70 236 235 139 74 37 49 48 920
 
Procent 

  -20.000  
 20.001-
25.000 

 25.001-
30.000 

 30.001-
35.000 

35.001-
40.000 

 40.001-
45.000 

 45.001-
50.000 

 50.001-
55.000  55.001-          Totalt

Historisk-
filosofisk 7 20 51 17 1 3 1 0 0 100
Språkveten-
skaplig 13 22 38 18 9 0 0 0 0 100
Samhälls-
vetenskaplig 1 1 27 40 15 6 3 3 3 100
Teologisk 8 5 51 24 5 5 0 0 0 100
Juridisk 0 0 17 43 17 9 4 4 4 100
Medicinsk 3 6 16 23 9 6 8 14 14 100
Farmaceu-
tisk 2 3 8 27 35 18 3 2 3 100
Teknisk-
naturveten-
skaplig 3 10 27 21 22 11 3 2 1 100
Totalt 3 8 26 26 15 8 4 5 5 100
 
 

 Mindre 
än 
25.000  

25.001-
30.000  

30.001-
35.000  

35.001-
40.000 

Mer än 
40.000 Totalt 

Historisk-filosofisk 27 51 17 1 4 100 
Språkvetenskaplig 36 38 18 9 0 100 
Samhällsvetenskaplig 2 27 40 15 16 100 
Teologisk 14 51 24 5 5 100 
Juridisk 0 17 43 17 22 100 
Medicinsk 8 16 23 9 43 100 
Farmaceutisk 5 8 27 35 26 100 
Teknisk-
naturvetenskaplig 13 27 21 22 17 100 
Totalt 11 26 26 15 23           100 
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Fråga 12. Har du haft nytta av din forskarutbildning i din nuvarande tjänst? 

Antal 
 Ja,  

i mycket 
hög grad 

Ja,  
i ganska 
hög grad 

Ja,  
till viss  
del 

Nej,  
inte  
alls 

Totalt 

Historisk-filosofisk 50 10 12 1 73 
Språkvetenskaplig 28 8 6 3 45 
Samhällsvetenskaplig 112 24 17 3 156 
Teologisk 17 9 11 0 37 
Juridisk 18 3 2 0 23 
Medicinsk 163 52 43 6 264 
Farmaceutisk 42 17 5 2 66 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

 
157 50 46 8

 
261 

Totalt 587 173 142 23 925 

Procent 
 Ja,  

i mycket 
hög grad 

Ja,  
i ganska 
hög grad 

Ja,  
till viss  
del 

Nej,  
inte  
alls Totalt 

Historisk-filosofisk 68 14 16 1 100 
Språkvetenskaplig 62 18 13 7 100 
Samhällsvetenskaplig 72 15 11 2 100 
Teologisk 46 24 30 0 100 
Juridisk 78 13 9 0 100 
Medicinsk 62 20 16 2 100 
Farmaceutisk 64 26 8 3 100 
Teknisk-naturvetenskaplig 60 19 18 3 100 
Totalt 63 19 15 2 100 
 
 
Fråga 13. Ingår forskning i din nuvarande tjänst? 

Antal 
 Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 53 20 73
Språkvetenskaplig 27 18 45
Samhällsvetenskaplig 101 52 153
Teologisk 22 14 36
Juridisk 19 4 23
Medicinsk 187 76 263
Farmaceutisk 51 14 65
Teknisk-
naturvetenskaplig 187 73 260
Totalt 647 271 918

Procent 
 Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 73 27 100
Språkvetenskaplig 60 40 100
Samhällsvetenskaplig 66 34 100
Teologisk 61 39 100
Juridisk 83 17 100
Medicinsk 71 29 100
Farmaceutisk 78 22 100
Teknisk-
naturvetenskaplig 72 28 100
Totalt 70 30 100
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Om ja, i vilken ungefärlig andel ingår forskning i tjänsten? 

Antal 
 Ca 25%  

el. mindre 
Ca 25- 
50% 

Ca 51- 
75% 

Ca 76- 
100%    Totalt 

Historisk-filosofisk 18 7 10 19 54 
Språkvetenskaplig 13 5 2 7 27 
Samhällsvetenskaplig 40 15 21 29 105 
Teologisk 15 3 1 3 22 
Juridisk 5 8 3 3 19 
Medicinsk 82 41 16 49 188 
Farmaceutisk 17 8 11 15 51 
Teknisk-naturvetenskaplig 45 23 39 80 187 
Totalt 235 110 103 205 653 

Procent 
 Ca 25%  

el. mindre 
Ca 25- 
50% 

Ca 51- 
75% 

Ca 76- 
100%    Totalt 

Historisk-filosofisk 33 13 19 35 100 
Språkvetenskaplig 48 19 7 26 100 
Samhällsvetenskaplig 38 14 20 28 100 
Teologisk 68 14 5 14 100 
Juridisk 26 42 16 16 100 
Medicinsk 44 22 9 26 100 
Farmaceutisk 33 16 22 29 100 
Teknisk-naturvetenskaplig 24 12 21 43 100 
Totalt 36 17 16 31 100 
 
 
Fråga 14. Var doktorsexamen ett krav när du anställdes på din nuvarande tjänst? 

Antal 
 Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 51 21 72
Språkvetenskaplig 27 17 44
Samhällsvetenskaplig 114 41 155
Teologisk 20 15 35
Juridisk 15 7 22
Medicinsk 152 112 264
Farmaceutisk 38 28 66
Teknisk-
naturvetenskaplig 162 96 258
Totalt 579 337 916

Procent 
 Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 71 29 100
Språkvetenskaplig 61 39 100
Samhällsvetenskaplig 74 26 100
Teologisk 57 43 100
Juridisk 68 32 100
Medicinsk 58 42 100
Farmaceutisk 58 42 100
Teknisk-
naturvetenskaplig 63 37 100
Totalt 63 37 100
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Fråga 15. Hur väl överensstämmer ditt nuvarande arbete med ämnesområdet inom din 
forskarutbildning? 

Antal 
 Helt eller till största 

delen inom samma 
ämnesområde 

Till viss del inom 
samma ämnes- 
område 

Inom ett annat 
ämnesområde Totalt 

Historisk-filosofisk 48 19 6 73
Språkvetenskaplig 25 13 7 45
Samhällsvetenskaplig 102 42 11 155
Teologisk 11 18 5 34
Juridisk 20 3 0 23
Medicinsk 111 124 28 263
Farmaceutisk 31 25 10 66
Teknisk-naturvetenskaplig 122 82 55 259
Totalt 470 326 122 918

Procent 
 Helt eller till största 

delen inom samma 
ämnesområde 

Till viss del inom 
samma ämnes- 
område 

Inom ett annat 
ämnesområde Totalt 

Historisk-filosofisk 66 26 8 100
Språkvetenskaplig 56 29 16 100
Samhällsvetenskaplig 66 27 7 100
Teologisk 32 53 15 100
Juridisk 87 13 0 100
Medicinsk 42 47 11 100
Farmaceutisk 47 38 15 100
Teknisk-naturvetenskaplig 47 32 21 100
Totalt 51 36 13 100
 
Fråga 16. Hur väl överensstämmer dina arbetsuppgifter med din utbildningsnivå? 

Antal 
 Alltför 

okvalificerade 
Något för 

okvalificerade 
Motsvarar min 
utbildningsnivå

Något för 
kvalificerade 

Alltför 
kvalificerade Totalt

Historisk-filosofisk 5 12 53 2 0 72
Språkvetenskaplig 5 10 27 2 0 44
Samhällsvetenskaplig 2 16 131 3 1 153
Teologisk 1 15 18 1 0 35
Juridisk 0 1 21 0 0 22
Medicinsk 5 39 209 7 3 263
Farmaceutisk 3 10 51 2 0 66
Teknisk-
naturvetenskaplig 4 65 181 3 2 255
Totalt 25 168 691 20 6 910

Procent 
 Alltför 

okvalificerade 
Något för 

okvalificerade 
Motsvarar min 
utbildningsnivå 

Något för 
kvalificerade 

Alltför 
kvalificerade 

Totalt 

Historisk-filosofisk 7 17 74 3 0 100
Språkvetenskaplig 11 23 61 5 0 100
Samhällsvetenskaplig 1 10 86 2 1 100
Teologisk 3 43 51 3 0 100
Juridisk 0 5 95 0 0 100
Medicinsk 2 15 79 3 1 100
Farmaceutisk 5 15 77 3 0 100
Teknisk-
naturvetenskaplig 

 
2 25 71 1

 
1 100

Totalt 3 18 76 2 1 100
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Fråga 17. Har du en chefstjänst eller annan arbetsledande funktion i ditt nuvarande 
arbete? 

Antal 
 Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 28 45 73
Språkvetenskaplig 14 30 44
Samhällsvetenskaplig 65 86 151
Teologisk 14 21 35
Juridisk 10 13 23
Medicinsk 124 140 264
Farmaceutisk 31 34 65
Teknisk-
naturvetenskaplig 111 148 259
Totalt 397 517 914

Procent 
 Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 38 62 100
Språkvetenskaplig 32 68 100
Samhällsvetenskaplig 43 57 100
Teologisk 40 60 100
Juridisk 43 57 100
Medicinsk 47 53 100
Farmaceutisk 48 52 100
Teknisk-
naturvetenskaplig 43 57 100
Totalt 43 57 100
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Fråga 18. Bedöm… 
Hur nöjd var du med träningen i forskarutbildningen inom nedanstående områden samt 
I vilken omfattning ditt nuvarande arbete ställer krav på… 
 
a) Kritiskt vetenskapligt tänkande 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 4 14 10 37 35 100 3,86 79
Språkvetenskaplig 8 12 24 38 18 100 3,46 50
Samhällsvetenskaplig 1 5 16 42 36 100 4,08 155
Teologisk 0 0 10 36 54 100 4,44 39
Juridisk 4 0 17 52 26 100 3,96 23
Medicinsk 2 5 24 35 34 100 3,95 265
Farmaceutisk 0 8 21 39 32 100 3,95 66
Teknisk-
naturvetenskaplig 2 8 21 36 34 100

 
3,92 265

Totalt 2 7 20 38 34 100 3,95 942
 
-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 5 7 9 26 53 100 4,14 74
Språkvetenskaplig 9 7 19 26 40 100 3,79 43
Samhällsvetenskaplig 2 3 11 30 54 100 4,30 152
Teologisk 3 6 20 37 34 100 3,94 35
Juridisk 0 0 26 13 61 100 4,35 23
Medicinsk 1 3 16 34 46 100 4,22 260
Farmaceutisk 2 3 11 45 40 100 4,18 65
Teknisk-
naturvetenskaplig 2 5 19 36 38 100

 
4,03 256

Totalt 2 4 16 33 45 100 4,14 908
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b) att tillämpa vetenskapliga metoder 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 5 10 30 35 19 100 3,53 79 
Språkvetenskaplig 8 12 40 32 8 100 3,20 50 
Samhällsvetenskaplig 1 6 19 41 33 100 3,98 155 
Teologisk 3 0 18 51 28 100 4,03 39 
Juridisk 9 14 23 41 14 100 3,36 22 
Medicinsk 2 5 27 40 26 100 3,85 266 
Farmaceutisk 0 5 29 48 18 100 3,80 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 1 7 14 50 29 100

 
3,99 

 
265 

Totalt 2 6 23 43 26 100 3,84 941 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 8 4 21 21 47 100 3,93 73 
Språkvetenskaplig 12 12 19 21 36 100 3,57 42 
Samhällsvetenskaplig 3 7 13 24 54 100 4,20 152 
Teologisk 9 9 15 44 24 100 3,65 34 
Juridisk 0 4 17 30 48 100 4,22 23 
Medicinsk 5 6 24 26 39 100 3,89 259 
Farmaceutisk 3 6 13 44 34 100 4,00 64 
Teknisk-
naturvetenskaplig 3 5 22 35 35 100

 
3,93 

 
258 

Totalt 5 6 20 30 40 100 3,95 905 
 

c) att formulera forskningsrelevanta frågeställningar 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 3 11 30 28 28 100 3,67 79 
Språkvetenskaplig 6 10 34 36 14 100 3,42 50 
Samhällsvetenskaplig 2 6 24 36 32 100 3,89 155 
Teologisk 0 0 21 46 33 100 4,13 39 
Juridisk 0 9 17 48 26 100 3,91 23 
Medicinsk 3 6 31 37 22 100 3,68 266 
Farmaceutisk 2 5 27 45 21 100 3,80 66 
Teknisk-
naturvetenskaplig 4 12 25 37 22 100

 
3,61 

 
262 

Totalt 3 8 27 37 24 100 3,71 940 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 7 10 11 17 56 100 4,04 72 
Språkvetenskaplig 12 14 19 12 43 100 3,60 42 
Samhällsvetenskaplig 5 11 15 24 45 100 3,95 152 
Teologisk 6 9 29 26 31 100 3,69 35 
Juridisk 9 4 0 22 65 100 4,30 23 
Medicinsk 7 12 22 24 35 100 3,68 258 
Farmaceutisk 2 8 25 36 30 100 3,84 64 
Teknisk-
naturvetenskaplig 7 12 16 28 37 100

 
3,76 

 
258 

Totalt 6 11 18 25 40 100 3,80 904 
 



  Bilaga 5 

 70

d) muntliga presentationer 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 4 29 42 15 9 100 2,96 78 
Språkvetenskaplig 18 10 43 18 10 100 2,92 49 
Samhällsvetenskaplig 8 27 36 21 7 100 2,92 154 
Teologisk 3 13 41 26 18 100 3,44 39 
Juridisk 27 14 41 0 18 100 2,68 22 
Medicinsk 2 9 31 36 22 100 3,66 264 
Farmaceutisk 2 11 28 43 17 100 3,63 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 2 11 29 34 23 100

 
3,65 

 
267 

Totalt 5 15 33 30 17 100 3,40 938 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 4 1 15 30 49 100 4,19 73 
Språkvetenskaplig 0 2 12 28 58 100 4,42 43 
Samhällsvetenskaplig 1 3 9 23 64 100 4,46 152 
Teologisk 0 3 3 29 65 100 4,56 34 
Juridisk 0 0 9 13 78 100 4,70 23 
Medicinsk 2 4 18 33 42 100 4,10 257 
Farmaceutisk 0 2 9 46 43 100 4,31 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 2 7 15 34 42 100

 
4,08 

 
259 

Totalt 1 4 14 32 49 100 4,23 906 
 

e) skriftliga presentationer 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 3 9 31 28 29 100 3,73 78 
Språkvetenskaplig 6 8 16 39 31 100 3,80 49 
Samhällsvetenskaplig 3 13 26 33 25 100 3,65 155 
Teologisk 3 8 13 54 23 100 3,87 39 
Juridisk 0 5 14 43 38 100 4,14 21 
Medicinsk 2 8 20 41 29 100 3,87 265 
Farmaceutisk 3 5 18 48 26 100 3,89 66 
Teknisk-
naturvetenskaplig 1 7 18 44 30 100

 
3,94 

 
268 

Totalt 2 8 21 40 28 100 3,85 941 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 1 3 7 20 69 100 4,53 74 
Språkvetenskaplig 0 9 12 26 53 100 4,23 43 
Samhällsvetenskaplig 1 0 7 20 71 100 4,60 152 
Teologisk 0 0 11 31 57 100 4,46 35 
Juridisk 0 0 5 9 86 100 4,82 22 
Medicinsk 2 5 18 32 44 100 4,11 257 
Farmaceutisk 0 5 8 35 52 100 4,35 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 2 2 14 37 45 100

 
4,22 

 
259 

Totalt 1 3 13 30 53 100 4,31 907 
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f) att argumentera och övertyga 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 6 17 27 25 25 100 3,44 77 
Språkvetenskaplig 4 19 25 33 19 100 3,44 48 
Samhällsvetenskaplig 5 17 38 25 15 100 3,29 153 
Teologisk 3 10 28 33 26 100 3,69 39 
Juridisk 0 14 23 27 36 100 3,86 22 
Medicinsk 5 14 42 30 8 100 3,22 265 
Farmaceutisk 6 22 48 18 6 100 2,97 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 6 23 37 23 11 100

 
3,10 

 
262 

Totalt 5 18 37 26 13 100 3,24 931 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 1 7 14 24 54 100 4,23 74 
Språkvetenskaplig 0 7 21 33 40 100 4,05 43 
Samhällsvetenskaplig 0 1 12 38 49 100 4,36 150 
Teologisk 0 0 17 49 34 100 4,17 35 
Juridisk 0 0 0 43 57 100 4,57 23 
Medicinsk 2 6 21 34 38 100 3,99 256 
Farmaceutisk 2 3 17 49 29 100 4,02 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 2 7 23 36 33 100

 
3,91 

 
257 

Totalt 1 5 18 36 39 100 4,08 903 
 

g) att självständigt bedriva forskning 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 5 5 10 24 56 100 4,20 79 
Språkvetenskaplig 4 2 22 38 34 100 3,96 50 
Samhällsvetenskaplig 2 6 19 37 36 100 4,00 154 
Teologisk 0 0 15 36 49 100 4,33 39 
Juridisk 0 0 14 18 68 100 4,55 22 
Medicinsk 3 11 23 33 30 100 3,76 267 
Farmaceutisk 5 6 11 48 30 100 3,94 66 
Teknisk-
naturvetenskaplig 3 6 15 37 38 100

 
4,02 

 
266 

Totalt 3 7 17 35 37 100 3,97 943 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 8 8 11 18 54 100 4,01 72 
Språkvetenskaplig 18 11 9 16 45 100 3,59 44 
Samhällsvetenskaplig 11 5 19 20 45 100 3,84 149 
Teologisk 6 20 20 11 43 100 3,66 35 
Juridisk 4 0 9 17 70 100 4,48 23 
Medicinsk 16 9 16 22 38 100 3,58 256 
Farmaceutisk 14 8 16 33 30 100 3,56 64 
Teknisk-
naturvetenskaplig 11 7 16 22 44 100

 
3,80 

 
256 

Totalt 12 8 16 21 43 100 3,75 899 
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h) att arbeta i projektgrupp 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 23 35 31 2 9 100 2,38 65 
Språkvetenskaplig 28 36 36 0 0 100 2,08 39 
Samhällsvetenskaplig 13 32 36 11 8 100 2,68 149 
Teologisk 20 40 29 9 3 100 2,34 35 
Juridisk 40 30 20 5 5 100 2,05 20 
Medicinsk 9 23 33 26 9 100 3,03 255 
Farmaceutisk 8 33 34 19 6 100 2,83 64 
Teknisk-
naturvetenskaplig 10 26 33 22 10 100

 
2,95 

 
260 

Totalt 13 28 33 18 8 100 2,79 887 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 14 7 26 26 27 100 3,47 73 
Språkvetenskaplig 17 12 20 22 29 100 3,34 41 
Samhällsvetenskaplig 3 5 17 37 38 100 4,02 148 
Teologisk 9 6 43 31 11 100 3,31 35 
Juridisk 9 23 36 18 14 100 3,05 22 
Medicinsk 5 9 22 34 31 100 3,77 253 
Farmaceutisk 2 3 11 23 62 100 4,40 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 3 8 16 30 43 100

 
4,03 

 
260 

Totalt 5 8 20 31 36 100 3,85 897 
 

i) att undervisa/föreläsa 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 23 26 27 12 12 100 2,62 77 
Språkvetenskaplig 21 33 21 21 5 100 2,56 43 
Samhällsvetenskaplig 8 28 37 19 8 100 2,90 146 
Teologisk 14 30 27 22 8 100 2,81 37 
Juridisk 9 18 23 27 23 100 3,36 22 
Medicinsk 9 15 35 26 16 100 3,24 261 
Farmaceutisk 0 9 23 35 32 100 3,91 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 3 14 30 33 21 100

 
3,54 

 
264 

Totalt 9 19 31 26 16 100 3,22 915 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 8 7 14 27 44 100 3,92 73 
Språkvetenskaplig 0 7 11 20 61 100 4,36 44 
Samhällsvetenskaplig 7 5 15 26 47 100 4,01 150 
Teologisk 0 3 11 31 54 100 4,37 35 
Juridisk 0 4 9 17 70 100 4,52 23 
Medicinsk 7 8 23 29 33 100 3,73 253 
Farmaceutisk 5 20 42 22 11 100 3,14 64 
Teknisk-
naturvetenskaplig 11 22 21 24 21 100

 
3,22 

 
256 

Totalt 7 12 20 26 34 100 3,68 898 
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j) att handleda 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 31 31 28 6 6 100 2,25 72 
Språkvetenskaplig 43 33 14 7 2 100 1,93 42 
Samhällsvetenskaplig 14 32 37 14 4 100 2,63 145 
Teologisk 31 41 13 16 0 100 2,13 32 
Juridisk 33 29 19 10 10 100 2,33 21 
Medicinsk 12 28 36 17 7 100 2,79 256 
Farmaceutisk 0 6 30 49 14 100 3,71 63 
Teknisk-
naturvetenskaplig 12 30 32 20 6 100

 
2,77 

 
247 

Totalt 16 29 32 18 6 100 2,70 878 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 14 14 17 21 33 100 3,44 70 
Språkvetenskaplig 4 11 18 31 36 100 3,82 45 
Samhällsvetenskaplig 9 7 12 32 41 100 3,91 152 
Teologisk 9 9 15 33 33 100 3,73 33 
Juridisk 5 0 18 23 55 100 4,23 22 
Medicinsk 6 8 19 32 35 100 3,81 256 
Farmaceutisk 2 3 31 26 38 100 3,97 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 10 15 19 25 30 100

 
3,49 

 
259 

Totalt 8 10 18 28 35 100 3,73 902 
 

k) att popularisera kunskap/forskning 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 28 27 38 4 3 100 2,26 74 
Språkvetenskaplig 23 32 25 11 9 100 2,52 44 
Samhällsvetenskaplig 16 39 34 6 5 100 2,44 146 
Teologisk 19 22 30 30 0 100 2,70 37 
Juridisk 19 24 33 10 14 100 2,76 21 
Medicinsk 11 23 45 17 4 100 2,79 260 
Farmaceutisk 13 29 37 16 6 100 2,75 63 
Teknisk-
naturvetenskaplig 7 29 40 18 6 100

 
2,86 

 
259 

Totalt 13 28 39 14 5 100 2,69 904 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 4 13 33 22 28 100 3,57 72 
Språkvetenskaplig 9 16 33 28 14 100 3,21 43 
Samhällsvetenskaplig 5 12 22 34 27 100 3,68 151 
Teologisk 3 11 26 29 31 100 3,74 35 
Juridisk 9 22 9 30 30 100 3,52 23 
Medicinsk 11 15 28 27 18 100 3,26 254 
Farmaceutisk 10 29 37 14 11 100 2,89 63 
Teknisk-
naturvetenskaplig 13 17 29 27 15 100

 
3,15 

 
254 

Totalt 9 16 28 27 20 100 3,32 895 
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l) att delta med egna bidrag i nationella konferenser 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 24 16 36 13 12 100 2,74 76 
Språkvetenskaplig 10 35 25 20 10 100 2,85 40 
Samhällsvetenskaplig 9 20 35 22 14 100 3,14 148 
Teologisk 17 17 47 8 11 100 2,81 36 
Juridisk 19 19 19 29 14 100 3,00 21 
Medicinsk 5 9 23 38 24 100 3,65 255 
Farmaceutisk 3 12 20 34 31 100 3,77 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 4 10 29 33 24 100

 
3,64 

 
247 

Totalt 8 14 29 30 20 100 3,41 888 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 17 12 26 29 16 100 3,14 69 
Språkvetenskaplig 17 14 21 29 19 100 3,19 42 
Samhällsvetenskaplig 11 13 32 21 23 100 3,31 148 
Teologisk 18 6 27 36 12 100 3,18 33 
Juridisk 13 0 22 22 43 100 3,83 23 
Medicinsk 16 16 26 23 20 100 3,14 250 
Farmaceutisk 23 17 33 19 8 100 2,70 64 
Teknisk-
naturvetenskaplig 22 21 23 22 12 100

 
2,80 

 
255 

Totalt 18 16 26 23 17 100 3,06 884 
 

m) att delta med egna bidrag i internationella konferenser 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 26 21 31 11 11 100 2,60 72 
Språkvetenskaplig 16 33 24 11 16 100 2,78 45 
Samhällsvetenskaplig 14 24 27 16 19 100 3,03 146 
Teologisk 24 30 24 14 8 100 2,51 37 
Juridisk 30 25 10 20 15 100 2,65 20 
Medicinsk 4 8 21 37 30 100 3,81 262 
Farmaceutisk 2 9 19 36 34 100 3,92 64 
Teknisk-
naturvetenskaplig 3 8 17 36 35 100

 
3,91 

 
263 

Totalt 9 14 21 29 27 100 3,50 909 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 21 13 10 33 22 100 3,22 67 
Språkvetenskaplig 19 12 19 31 19 100 3,19 42 
Samhällsvetenskaplig 14 15 25 21 25 100 3,28 150 
Teologisk 15 15 26 35 9 100 3,09 34 
Juridisk 4 9 17 22 48 100 4,00 23 
Medicinsk 15 16 22 25 23 100 3,25 253 
Farmaceutisk 20 14 35 23 8 100 2,85 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 20 17 15 25 24 100

 
3,15 

 
259 

Totalt 17 15 20 25 22 100 3,20 893 
 



  Bilaga 5 

 75

n) att ha nationella kontakter med kollegor 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 18 24 29 19 9 100 2,77 78 
Språkvetenskaplig 16 30 23 25 7 100 2,77 44 
Samhällsvetenskaplig 10 20 44 15 11 100 2,97 150 
Teologisk 8 35 30 16 11 100 2,86 37 
Juridisk 10 14 29 24 24 100 3,38 21 
Medicinsk 7 17 31 31 13 100 3,26 259 
Farmaceutisk 8 22 46 15 9 100 2,97 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 6 19 29 30 16 100

 
3,30 

 
260 

Totalt 9 20 33 25 13 100 3,13 914 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 8 11 15 33 32 100 3,69 72 
Språkvetenskaplig 10 10 12 32 37 100 3,76 41 
Samhällsvetenskaplig 4 5 25 33 33 100 3,87 150 
Teologisk 6 3 29 47 15 100 3,62 34 
Juridisk 9 0 13 35 43 100 4,04 23 
Medicinsk 6 7 20 29 38 100 3,84 254 
Farmaceutisk 2 8 28 31 32 100 3,85 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 5 7 21 35 32 100

 
3,82 

 
257 

Totalt 6 7 21 33 34 100 3,82 896 
 

o) att ha internationella kontakter med kollegor 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 28 20 24 18 9 100 2,59 74 
Språkvetenskaplig 17 28 21 32 2 100 2,74 47 
Samhällsvetenskaplig 12 30 35 14 9 100 2,77 151 
Teologisk 24 32 19 19 5 100 2,49 37 
Juridisk 19 29 29 10 14 100 2,71 21 
Medicinsk 8 20 34 27 12 100 3,15 260 
Farmaceutisk 9 28 32 20 11 100 2,95 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 7 13 26 32 23 100

 
3,50 

 
262 

Totalt 12 21 29 24 13 100 3,07 917 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 13 10 17 30 30 100 3,54 70 
Språkvetenskaplig 12 7 22 29 29 100 3,56 41 
Samhällsvetenskaplig 9 9 23 32 27 100 3,60 151 
Teologisk 15 15 18 38 15 100 3,24 34 
Juridisk 4 9 22 9 57 100 4,04 23 
Medicinsk 12 12 25 20 31 100 3,46 254 
Farmaceutisk 3 5 26 31 35 100 3,91 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 7 10 16 28 38 100

 
3,81 

 
260 

Totalt 9 10 21 27 33 100 3,63 898 
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p) att arbeta över ämnesgränserna 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 26 21 26 17 9 100 2,62 76 
Språkvetenskaplig 29 24 29 14 5 100 2,43 42 
Samhällsvetenskaplig 16 32 31 13 8 100 2,65 146 
Teologisk 8 26 31 23 13 100 3,08 39 
Juridisk 23 27 18 18 14 100 2,73 22 
Medicinsk 11 27 34 18 10 100 2,88 250 
Farmaceutisk 13 22 35 19 11 100 2,94 63 
Teknisk-
naturvetenskaplig 12 30 32 16 10 100

 
2,81 

 
258 

Totalt 15 28 31 17 9 100 2,79 896 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 8 8 13 33 38 100 3,83 72 
Språkvetenskaplig 12 12 24 31 21 100 3,38 42 
Samhällsvetenskaplig 3 11 23 26 37 100 3,84 146 
Teologisk 3 3 15 41 38 100 4,09 34 
Juridisk 4 13 30 30 22 100 3,52 23 
Medicinsk 7 11 24 30 28 100 3,62 249 
Farmaceutisk 3 3 17 33 43 100 4,10 63 
Teknisk-
naturvetenskaplig 7 8 23 28 34 100

 
3,74 

 
253 

Totalt 6 9 22 30 33 100 3,75 882 
 

q) systematisk informationssökning 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 9 12 43 23 13 100 3,19 75 
Språkvetenskaplig 11 26 26 24 13 100 3,02 46 
Samhällsvetenskaplig 3 21 30 32 13 100 3,32 151 
Teologisk 17 17 36 19 11 100 2,92 36 
Juridisk 4 22 30 26 17 100 3,30 23 
Medicinsk 3 11 25 34 27 100 3,71 264 
Farmaceutisk 3 14 22 38 23 100 3,65 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 3 12 29 38 18 100

 
3,55 

 
261 

Totalt 4 14 29 33 19 100 3,48 921 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 5 4 16 22 52 100 4,11 73 
Språkvetenskaplig 0 12 14 33 40 100 4,02 42 
Samhällsvetenskaplig 0 3 18 35 44 100 4,20 152 
Teologisk 6 6 17 34 37 100 3,91 35 
Juridisk 0 0 9 39 52 100 4,43 23 
Medicinsk 1 2 18 31 48 100 4,24 258 
Farmaceutisk 0 8 14 40 38 100 4,09 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 2 4 20 33 40 100

 
4,05 

 
255 

Totalt 2 4 18 33 44 100 4,14 903 
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r) ledarskap/projektledning 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 41 33 20 1 4 100 1,94 70 
Språkvetenskaplig 46 26 23 5 0 100 1,87 39 
Samhällsvetenskaplig 23 43 23 8 3 100 2,26 144 
Teologisk 31 31 26 11 0 100 2,17 35 
Juridisk 35 35 20 5 5 100 2,10 20 
Medicinsk 17 38 29 13 3 100 2,47 252 
Farmaceutisk 11 41 29 13 6 100 2,62 63 
Teknisk-
naturvetenskaplig 26 32 31 8 4 100

 
2,31 

 
255 

Totalt 24 36 27 9 3 100 2,31 878 

-Krav i arbetet  
(1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde     n 
Historisk-filosofisk 8 11 21 21 39 100 3,71 72 
Språkvetenskaplig 11 11 20 27 30 100 3,52 44 
Samhällsvetenskaplig 5 5 19 27 44 100 4,01 152 
Teologisk 3 3 23 34 37 100 4,00 35 
Juridisk 9 0 27 27 36 100 3,82 22 
Medicinsk 5 6 16 31 42 100 3,98 255 
Farmaceutisk 0 5 15 34 46 100 4,22 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 2 11 18 28 42 100

 
3,97 

 
257 

Totalt 4 8 18 29 41 100 3,95 902 
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Bilaga 6. Andel som ej kunnat nås av enkäten, fakultetsvis 
 
På grund av orsaker som felaktig adressuppgift och i något fall skyddad identitet eller att personen har 
avlidit, har inte samtliga personer som disputerat åren 1997-2001 kunnat nås av enkäten. I många fall rör det 
sig om personer med utländskt medborgarskap som efter disputationen har återvänt till hemlandet. Eftersom 
andelen utländska medborgare i hög grad varierar mellan fakulteterna redovisas nedan andelen som ej 
kunnat ta del av undersökningen fakultet för fakultet. 
 
 Antal 

disputerade 
97-01 

Antal med felaktig 
adress, ej med i 
undersökningen 

Andel med felaktig 
adress, ej med i 
undersökningen 

Historisk-filosofisk 122 13 11% 
Språkvetenskaplig 71 4 6% 
Samhällsvetenskaplig 248 18 7% 
Teologisk 64 14 22% 
Juridisk 33 1 3% 
Medicinsk 450 75 17% 
Farmaceutisk 107 14 13% 
Teknisk-
naturvetenskaplig 510 

 
118 

 
23% 

Totalt 1605 257 16% 
 
 



  Bilaga 7 
 

 79

Bilaga 7. Enkät 
Alumnstudie 2004  + 
Enkät riktad till disputerade vid Uppsala universitet åren 1997-2001   
_____________________________________________________________________________________ 
      
NÅGRA ALLMÄNNA FRÅGOR      
1. Kön        

 Kvinna  Man  
   
2. Ålder vid disputationstillfället    

  30 år eller yngre  31 – 40 år  41 – 50 år   51 år eller äldre  

 
3. Vid vilken fakultet var du doktorand? 

  Historisk-filosofisk  Teologisk   Farmaceutisk 
  Språkvetenskaplig  Juridisk   Teknisk-naturvetenskaplig 
  Samhällsvetenskaplig  Medicinsk    

 
4. Vid vilken institution var du doktorand?    

 Institutionskod (enligt bifogad lista) :  |___|___|___|___| 

    + 
 Om institutionskoden ej finns med i listan ange namnet här: _________________________________ 

 
5a. Har du någon kontakt med Uppsala universitet idag? 

  Ja, jag är anställd där 
  Ja, jag har regelbunden kontakt med den institution där jag disputerade 
  Ja, jag har regelbunden kontakt med annan/andra institutioner än den jag disputerade vid 
  Ja, jag har sporadisk kontakt med den institution där jag disputerade och/eller andra institutioner 
  Nej, jag har ingen kontakt med Uppsala universitet idag 

5b. Om du har svarat Nej på frågan ovan, skulle du vilja ha kontakt med Uppsala universitet? 

  Ja  Nej 

 
6. Har du efter avslutade doktorandstudier haft postdoc-tjänst? 

  Ja  Nej 
 
 Vid vilket universitet och i vilket land?        + 
< 
 Universitet: ____________________________________________________________ 
 
 Land: _________________________________________________________________ 
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FRÅGOR OM NUVARANDE ARBETE OCH ARBETSMARKNAD  < 
 
Fråga 7-17 besvaras endast av dig som har ett arbete (besvara frågorna även om du för närvarande är föräldraledig 
eller tjänstledig) 
 

7. Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande?   
  Statlig  Privat/enskild     

 Kommunal  Eget företag    

 Landsting  Annan, nämligen  ________________________________________ 

 
 
8. Till vilken bransch hör din nuvarande arbetsplats? Markera ett alternativ, det som stämmer 

bäst för din del! 
        
  Högskola/universitet  Hälso- och sjukvård   Data/IT-sektor  

    
  Forskningsinstitution  Läkemedel/bioteknikindustri  Media/kommunikation 
   (ej högskola, universitet)   

  Statlig myndighet  Maskinindustri   Finansiell verksamhet 
   (ej högskola, universitet) 
  Kommunal myndighet  Telekomindustri   Bibliotek/arkiv/museer 
      + 

 Grund-/gymnasieskola  Transportindustri   Konsultverksamhet (ej data/IT) 
 

 Annan, nämligen: _______________________________________________________________ 
           
    

9. Vilken är din nuvarande arbetsgivare?  

 Företags- eller myndighetsnamn: ________________________________________________ 
  
 Ort: _______________________________________________________________________ 
  

10. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 __________________________________________________________________________ 

< __________________________________________________________________________ 
 
11.  Vilken är din nuvarande månadsinkomst? 
 
  - 20.000 kr  30.001 - 35.000 kr   45.001 - 50.000 kr 
  20.001 - 25.000 kr  35.001 - 40.000 kr   50.001 - 55.000 kr 
  25.001 - 30.000 kr  40.001 - 45.000 kr    55.001 kr - 
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12. Har du haft nytta av din forskarutbildning i din nuvarande tjänst?  + 

<               
 Ja, i mycket hög grad Ja, i ganska hög grad Ja, till viss del   Nej, inte alls 
  
 Kommentar:  _____________________________________________________________ 

 

13. Ingår forskning i din nuvarande tjänst? 

  Ja  Nej   

 Om ja, i vilken ungefärlig andel ingår forskning i tjänsten?  

  Begränsad andel forskning, ca 25% eller mindre 
  Viss andel forskning, ca 25-50% 
  Relativt hög andel forskning, ca 51-75% 
  Mycket hög andel forskning, ca 76-100% 
  

14. Var doktorsexamen ett krav när du anställdes på din nuvarande tjänst? 

  Ja  Nej      + 

  
15. Hur väl överensstämmer ditt nuvarande arbete med ämnesområdet inom din 

forskarutbildning? 
 
  Arbetet är helt eller till största delen inom samma ämnesområde som  
  forskarutbildningen var inriktad mot 

  Arbetet är till viss del inom samma ämnesområde som        
  forskarutbildningen var inriktad mot 

  Arbetet är inom ett annat ämnesområde än det som 
  forskarutbildningen var inriktad mot 

 
16. Hur väl överensstämmer dina arbetsuppgifter med din utbildningsnivå?  

  

Jag anser att arbetsuppgifterna i mitt nuvarande arbete är… 
      

         Alltför  Något för Motsvarar min Något för Alltför 
   okvalificerade okvalificerade utbildningsnivå kvalificerade kvalificerade 

 

17.  Har du en chefstjänst eller annan arbetsledande funktion i ditt nuvarande arbete? 
  Ja  Nej             

< 
 Kommentar: _________________________________________________________________ 
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FRÅGOR OM FORSKARUTBILDNINGEN    + 

< 

18. Bedöm…  

 a) Hur nöjd du var med träningen i forskarutbildningen inom nedanstående områden samt  

 b) I vilken omfattning ditt nuvarande arbete ställer krav inom respektive område.  

 

   a) Hur nöjd var du med b) Mitt arbete ställer 
   träningen i…  krav på… 

   
    Mycket   Mycket   I mycket   I mycket   
    nöjd   missnöjd Vet ej  hög grad      låg grad Vet ej  

a)  kritiskt vetenskapligt tänkande              
b) att tillämpa vetenskapliga metoder               
c) att formulera forskningsrelevanta 
 frågeställningar              

d) att göra muntliga presentationer              

e) att göra skriftliga presentationer               

f) att argumentera och övertyga              

g) att självständigt bedriva forskning              

h) att arbeta i projektgrupp              

i) att  undervisa/föreläsa               

j) att handleda               

k) att popularisera kunskap/forskning              

l) att delta med egna bidrag i        + 
 nationella konferenser              

m) att delta med egna bidrag i  
 internationella konferenser                

n) att ha nationella kontakter med 
 kollegor              

o)  att ha internationella kontakter med 
 kollegor               

p) att arbeta över ämnesgränserna              

 q) systematisk informationssökning             

 r)  ledarskap/projektledning              

 

 

 

< 
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<             + 

19. Vad anser du – så här några år efter din disputation - har varit det mest positiva med din 
forskarutbildning? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 
       < 

20.  Vad tycker du kunde ha gjorts bättre under din forskarutbildning? 
 (t ex i relation till ditt nuvarande arbete) 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

       

 <     Tack för dina svar!                                           



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

För mer informationkontakta gärna 
 

Olof Ingesson 
Olof.Ingesson@uadm.uu.se 

018-471 17 36 
 

eller besök 
www.uadm.uu.se/kvalitet 

 
 

Kvalitet och utvärdering 
________________________________________________________________ 

Uppsala universitet 
Box 256 
751 05 Uppsala 
 


