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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 disputerat från Medicinska 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 
medicinska fakulteten har 72% svarat på enkäten. 
Andelen kvinnor och män som besvarat enkäten varierar mellan fakulteterna. Vid medicinska 
fakulteten var det procentuellt sett fler kvinnor än män som svarade. Av kvinnorna har 79% 
valt att medverka i undersökningen, medan motsvarande andel för männen är 67%. Av tabell 
1 nedan framgår hur svarsfrekvensen varierar mellan såväl kön som fakultet. 
 
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. Totalt har 257 personer (74 personer vid 
medicinska fakulteten) inte kunnat nås av enkäten.  
 

1.4 Bortfallsanalys  
Sett till antalet som kunnat ta del av enkäten (vårt urval) varierar svarsfrekvensen mellan 
fakulteterna från 69% för samhällsvetenskapliga och 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 fakulteterna, se bilaga 6.  
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%.   
 
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. 
 
 
                                                 
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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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 medicinska fakulteten 
är helt jämn. Variationen mellan fakulteterna framgår av tabell 3. 
 
 
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 framförallt den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, men även i ganska hög grad vid den farmaceutiska 
fakulteten. Den medicinska fakulteten kännetecknas främst genom den stora ålders-
spridningen avseende ålder för disputationen. Som en jämförelse kan nämnas att vid den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är endast 5% av de disputerade över 40 år medan 
motsvarande andel för den medicinska fakulteten är 47%.  
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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 20% (53 av 271) av doktorerna vid medicinska 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. Vid medicinska fakulteten 
svarade 20% (53 av 271) att de inte har någon kontakt med Uppsala universitet idag. Av 
dessa var det mer än hälften (31 st) som uppgav att de skulle vilja ha en kontakt. 
 
En tredjedel (89 av 271) markerade alternativet att de har sporadisk kontakt med institutionen 
där de disputerade och/eller någon annan institution, medan en fjärdedel (69 av 271) sade sig 
ha regelbunden kontakt med institutionen. I tabell 5 nedan jämförs svaren från den 
medicinska fakulteten med svaren från samtliga fakulteter. 
 
Tabell 5. Har du någon kontakt med Uppsala universitet idag? 

  Med. fakultet Samtliga fakulteter 
  Antal Andel Antal Andel 

Ja, jag är anställd där. 53 20% 241 25%
Ja, jag har regelbunden kontakt med den institution 
där jag disputerade. 69 25% 180 19%
Ja, jag har regelbunden kontakt med annan/andra 
institutioner än den jag disputerade vid. 30 11% 66 7%
Ja, jag har sporadisk kontakt med den institution där 
jag disputerade och/eller andra institutioner. 89 33% 356 37%
Nej, jag har ingen kontakt med Uppsala universitet 
idag. 53 20% 167 17%



    

 10

3. Nuvarande arbete och arbetsmarknad 
Att Landsting är den största arbetsmarknadssektorn för de disputerade från den medicinska 
fakulteten är föga förvånande. I viss mån mer förvånande är att nästan en tredjedel (31%) är 
verksamma inom den statliga sektorn.  
 
 

Arbetsmarknadssektor - 
disputerade från medicinska fakulteten

2%

1%

3%

16%

31%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Annan sektor

Kommunal

Eget företag

Privat/enskild

Statlig

Landsting

 
Figur 1. Inom vilken arbetsmarknadssektor de disputerade från medicinska fakulteten 
arbetar. 

 

Den vanligast förekommande branschen är hälso- och sjukvård inom vilken 52% är 
verksamma. Vid en närmare granskning visar det sig att merparten av de statligt anställda är 
verksamma inom högskola/universitet (figur 2). Totalt arbetar var fjärde svarande (26%) inom 
denna bransch, vilket gör den till den näst vanligaste branschen för disputerade från den 
medicinska fakulteten. En annan vanligt förekommande bransch är läkemedel-
/bioteknikindustri inom vilken 28 personer, eller 11% av de svarande arbetar. Andra relativt 
vanliga branscher är statlig myndighet (5%) och forskningsinstitution (4%). 

Den direkta frågan Vilken är din nuvarande arbetsgivare? har besvarats av 259 personer10. 
Huruvida övriga tolv personer är arbetslösa, pensionärer eller valt att ej besvara frågan av 
andra orsaker går inte att uttala sig om.  

Av svaren framgår att drygt hälften har sitt arbete i Uppsala och nästan en fjärdedel arbetar i 
Stockholmsområdet.  

                                                 
10 En komplett lista över samtliga svarandes arbetsgivare finns som bilaga 1 
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Figur 2. Inom vilken bransch de disputerade från medicinska 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 260 svar som inkommit på denna fråga är ingen lätt uppgift. 
Att räkna förekomsten av frekvent förekommande ord såsom t ex forskning, läkare, under-
visning, lärare, lektor, chef, handledning, 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 forskning och undervisning). 
Det vanligast förekommande nyckelordet för de disputerade från medicinsk fakultet är läkare 
som förekommer i nästan 50% av svaren11. Drygt 30% har svarat forskning, vilket gör det till 
den näst mest förekommande arbetsuppgiften. Ungefär var sjätte person har svarat lektor eller 
undervisning (ofta i kombination med forskning eller handledning) som en av sina huvud-
sakliga arbetsuppgifter. Andra nyckelord som förekommer, men i en något mer begränsad 
omfattning, (<5%) är chef, handledning, FoU, utredningsarbete, administration,. 
I bilaga 2 presenteras samtliga svar på enkätens fråga Vilka är dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter? 
 
Nästan hälften (47%) 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 
                                                 
11 Av de svar som innehåller nyckelordet läkare, har ca 15% svarat överläkare. 
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verkar främst röra handledning av studenter/doktorander där några av de svarande bedömer 
det som en arbetsledande funktion medan andra inte gör det. I viss utsträckning gäller detta 
även överläkare och avdelningsläkare. Det är tydligt att frågans formulering inte har varit 
optimal vilket gör att resultatet bör tolkas med försiktighet.  

3.2 Ingår forskning i tjänsten? 
Som tidigare framkommit svarade ju drygt 30% att en av deras huvudsakliga arbetsuppgifter 
var forskning. På den direkta frågan Ingår forskning i din nuvarande tjänst? svarar däremot 
hela 71% 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 de 71% som 
forskar i tjänsten svarar drygt en fjärdedel att de har en mycket hög andel (76-100%) 
forskning samtidigt som nästan hälften säger sig ha en begränsad andel forskning, ca 25% 
eller mindre. Av figur 3 framgår hur svaren från doktorerna vid den medicinska fakulteten 
fördelat sig.  

 
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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Figur 3. Ingår forskning i tjänsten (disputerade medicinska fakulteten), omfattning i procent  
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Drygt hälften (58%) av medicinska fakultetens doktorer uppger att doktorsexamen var ett 
krav då de anställdes i sin nuvarande tjänst. Vid en jämförelse fakulteterna emellan visar det 
sig att de disputerade från medicinska, farmaceutiska och teologiska fakulteterna i en något 
lägre grad svarar att doktorsexamen var ett krav vid anställning, medan de disputerade från 
den samhällsvetenskapliga fakulteten i högst grad (74%) svarar att doktorsexamen var ett krav 
när de anställdes på deras nuvarande tjänst. 

En klar majoritet (80%) anser att deras arbetsuppgifter motsvarar deras utbildningsnivå 
samtidigt som nästan var femte tycker att arbetsuppgifterna är något eller alltför 
okvalificerade. Endast ett fåtal personer anser sig ha något för kvalificerade arbetsuppgifter i 
relation till utbildningsnivån. 

Merparten anser att de i mycket hög grad (62%) eller ganska hög grad (20%) har haft nytta av 
forskarutbildningen i sin nuvarande tjänst. Av de kommentarer som många lämnat i 
anslutning till frågan framgår att nyttan främst har bestått i ett formellt möjliggörande att söka 
tjänster och forskningsanslag, men även i att bidra till ett vetenskapligt sätt att tänka. De flesta 
av kommentarerna är av positiv karaktär men i några fall förekommer kommentarer av typen 
”jag arbetar inom ett annat fält” vilket underförstått förklarar varför de inte anser sig ha så 
stor nytta av forskarutbildningen.  

3.3 Lönestruktur 
Av figurerna 4a-b nedan framgår hur lönerna fördelade sig vid svarstillfället (2004 års lön). 
Lönestrukturen för medicinska fakultetens doktorer uppvisar en relativt stor spridning, där 
drygt en fjärdedel har en månadslön över 50.000 kr. Vid en jämförelse av hur samtliga 
doktorer svarat ligger lönenivån för den medicinska fakulteten klart högre än för samtliga 
andra fakulteter (se fig 4a och 4b).  
 

Lönestruktur 
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Figur 4a. Lönestruktur för de som disputerat 1997-2001 vid medicinska fakulteten och totalt, 
2004 års lön. 
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Översiktlig lönestruktur, grov indelning

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

Språkvetenskaplig

Historisk-filosofisk

Teologisk

Samhällsvetenskaplig

Juridisk

              Teknisk-
naturvetenskaplig

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 tre till sex tiondelar högre i medelvärde på 
tillfredsställelse med träningen jämfört med de vars arbete i låg grad (skalvärde 1 eller 2) 
ställer motsvarande krav. Det enda undantaget från denna iakttagelse gäller träningen i att 
göra skriftliga presentationer, där medelvärdet på tillfredsställelse med träningen faktiskt är en 
tiondel lägre för dem med höga krav i arbetet. 
 
För att öka läsbarheten och i viss mån tolkningen av resultaten har de arton bedömda 
färdigheterna grupperats in i följande fyra kategorier: 
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1) Generella färdigheter 
2) Forskningsinriktade färdigheter 
3) Färdigheter rörande undervisning/handledning  
4) Omvärldskontakter  
 
I de fall medelvärden12 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 generella färdigheter. Kraven är dock något lägre ställda när det gäller arbete i 
projektgrupp, samtidigt som tillfredsställelsen är något lägre än för de övriga tre färdig-
heterna. 
 
 
Tabell 7. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några generella färdigheter. (n=antal svar nöjd, antal svar krav) 

Medicinska fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att göra skriftliga presentationer (n=265,257) 3,9 4,1 3,8 4,3 
Att göra muntliga presentationer  (n=264,257) 3,7 4,1 3,4 4,2 
Att argumentera och övertyga (n=265,256) 3,2 4,0 3,2 4,1 
Att arbeta i projektgrupp (n=255,253) 3,0 3,8 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. Det är noterbart att tillfredsställelsen med 
träningen i att göra muntliga presentationer är högre vid den medicinska fakulteten (3,7) än 
för hela svarsgruppen (3,4) samtidigt som arbetslivets krav upplevs som ungefär lika höga i 
båda grupperna. Jämför man den medicinska fakulteten med hur hela svarsgruppen har svarat 
visar det sig att tillfredsställelsen beträffande träningen av de generella färdigheterna överlag 
sett är något högre hos doktorerna vid den medicinska fakulteten. 
 
 
 
                                                 
12 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 den ”trattform” som framgår av figur 5 ovan 
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 kritiskt vetenskapligt tänkande. Medelvärdet är här 4,0 (4,0) på den 
femgradiga skalan från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd. Beträffande träningen i att 
tillämpa vetenskapliga metoder och att självständigt bedriva forskning är även här 
tillfredsställelsen hög, med medelvärden på 3,8 (3,8) respektive 3,8 (4,0).  
 

Nöjd

012345

Att arbeta i projektgrupp          
18h

Att argumentera och övertyga
18f

Att göra muntliga presentationer
18d

Att göra skriftliga presentationer
18e

Krav

0 1 2 3 4 5

Att arbeta i projektgrupp          
18h

Att argumentera och övertyga
18f

Att göra muntliga presentationer
18d

Att göra skriftliga presentationer
18e
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Tabell 8. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några forskningsinriktade färdigheter. (n=antal svar nöjd, antal svar krav) 

Medicinska fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Kritiskt vetenskapligt tänkande (n=265,260) 4,0 4,2 4,0 4,1 
Att tillämpa vetenskapliga metoder (n=266,259) 3,8 3,9 3,8 4,0 
Att självständigt bedriva forskning (n=267,256) 3,8 3,6 4,0 3,8 
Systematisk informationssökning (n=264,258) 3,7 4,2 3,5 4,1 
Att formulera forskningsrelevanta  
frågeställningar (n=266,258) 3,7 3,7 

 
3,7 

 
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 
 
 
Figur 6 nedan visar att kraven i arbetet upplevs höga beträffande främst systematisk 
informationssökning och kritiskt vetenskapligt tänkande, som båda har medelvärden på 4,2 
(4,1) på den femgradiga skalan där 1=Arbetet ställer i mycket låg grad krav på… och 
5=Arbetet ställer i mycket hög grad krav på… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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18q
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bedriva forskning     

18g         
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0 1 2 3 4 5
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Kritiskt vetenskapligt 
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 19

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 tillfredsställelsen med färdighetsträningen under forskarutbildningen görs 
mellan de fyra färdighetsområdena visar det sig att missnöjet är störst för detta område. 
Den färdighet/det moment som upplevs som särskilt svagt är träningen i 
ledarskap/projektledning, där medelvärdet på tillfredsställelsen med träningen är 2,5 (2,3) 
samtidigt som kraven i arbetslivet bedöms till 4,0 (4,0).  
Att det finns ett visst missnöje med träningen i ledarskap/projektledning är uppenbart, men 
man bör samtidigt notera att resultatet för den medicinska fakulteten är högre än för samtliga 
andra fakulteter undantaget den farmaceutiska fakulteten. Beträffande tillfredsställelsen med 
träningen i att undervisa/föreläsa uppvisar den medicinska fakulteten stora likheter med hur 
hela svarsgruppen har svarat.  
 
 
Tabell 9. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet 
 för färdigheter i undervisning/handledning. (Med. fak. och totalt) 

Medicinska fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att undervisa/föreläsa (n=261,253) 3,2 3,7 3,2 3,7 
Att handleda (n=256,256) 2,8 3,8 2,7 3,7 
Ledarskap/projektledning  (n=252,255) 2,5 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. (Hist-fil. fak. och totalt) 

Medicinska 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=72,67) 3,8 3,2 

 
3,5 

 
3,2 

Att delta med egna bidrag i nationella  
konferenser (n=76,69) 3,6 3,1 

 
3,4 

 
3,1 

Att ha nationella kontakter med  
kollegor (n=78,72) 3,3 3,8 

 
3,1 

 
3,8 

Att ha internationella kontakter med  
kollegor (n=74,70) 3,2 3,5 

 
3,1 

 
3,6 

Att popularisera kunskap/forskning (n=74,72) 2,8 3,3 2,7 3,3 
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 

Nöjd

012345

 Ledarskap/projektledning
18r

  Att handleda 18j       

  Att undervisa/föreläsa  
18i

Krav

0 1 2 3 4 5

 Ledarskap/projektledning
18r

  Att handleda 18j       

  Att undervisa/föreläsa  
18i
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Av tabell 10 framgår att tillfredsställelsen med forskarutbildningens träning för moment som 
rör omvärldskontakter generellt sett är högre för den medicinska fakulteten jämfört med 
samtliga fakulteter. Tyngdpunkten för tillfredsställelsen ligger i de flesta fall förskjuten mot 
det nöjda hållet (över 3). Det är även tydligt att kraven i arbetslivet inte är riktigt lika uttalade 
för momenten rörande omvärldskontakter som de är för de generella-, forskningsinriktade och 
undervisnings/handledningsfärdigheterna.  
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 lite oroande att bedömningen av hur nöjda de utexaminerade 
doktorerna från medicinska fakulteten är med träningen i att popularisera kunskap/forskning 
visar på ett visst missnöje, medelvärde 2,8 (2,7) på skalan från 1=Mycket missnöjd till 
5=Mycket nöjd. Då en jämförelse görs mellan samtliga arton färdigheter som bedömts är det 
endast ledarskap/projektledning som uppvisar ett lägre medelvärde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
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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 historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och teologiska 
fakulteterna 
 

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 medicinska fakulteten har 222 personer besvarat frågan. Det stora antalet svar 
tillsammans med det faktum att de kommer från tio olika institutioner medför av naturliga 
skäl en stor variation i de inkomna svaren. 
 
Det som flest personer (ca 25%) väljer att nämna som det mest positiva med deras 
forskarutbildning är den träning de fick i kritiskt vetenskapligt tänkande. Självständigheten i 
forskarutbildningen och att få träning i att arbeta självständigt är tillsammans med de 
kontakter som utbildningen givit både nationellt och internationellt andra vanligt 
förekommande kommentarer. Cirka 15% av svaren berör vart och ett av dessa ämnen. Vidare 
är det ganska många (ca 10%) som tycker att handledaren eller handledarens engagemang 
samt möjligheten att få fördjupa sig inom ett ämnesområde har varit det mest positiva med 
forskarutbildningen. Följande citat fångar till stor del just det som många anser ha varit det 
mest positiva med forskarutbildningen.  
 
  

Att ha fått en grundläggande träning i vetenskaplig tänkande och i praktiskt 
genomförande, att ha fått lära sig ”hantverket”. (Man, 41-50 år) 

 
 Att man lärt sig att självständigt ställa och vetenskapligt lösa/undersöka vetenskapliga 
 frågor. Kritiskt tänkande. Lärt sig lösa problem på ett systematiskt sätt. Lärt sig 
 presentera och granska vetenskapliga data. (Kvinna, -30 år) 
  

Den har gett mig kunskap och redskap för fortsatt forskning,  kvalitetsarbete på 
divisionen, ett språk som gör att jag kan argumentera för och emot samt 
nationella/internationella kontakter. Jag har ett jätteroligt arbete! (Kvinna, 41-50 år) 

 
  
 
I bilaga 3 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 […].  
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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). Frågan besvarades av 200 personer. 

Variationen av svar på frågan tycks oändlig vilket gör det ganska svårt att kortfattat 
sammanfatta de synpunkter som framkommer. Den i särklass vanligast förekommande åsikten 
rör handledningen (ca 15% av svaren). Många kommenterar helt kort att de skulle vilja ha 
haft bättre handledning, andra att handledningen borde ha varit mer systematisk. I några fall 
önskades även en mer frekvent förekommande handledning. Vidare svarar ca 10% att de har 
saknat ett samarbete med andra doktorander eller forskare/forskargrupper. Andra förslag till 
förbättringar rör en utbildning i handledning, bättre förutsättningar till ekonomisk försörjning, 
en mer strukturerad och bättre organiserad forskarutbildning samt träning i ledarskap-
/projektledning.  

I varierande ordalag kommenterar ganska många hur otillfredsställande de tycker det var att 
mestadels arbeta med avhandlingen på fritid/jourkompledighet. 

För att illustrera hur svaren på frågan om vad som kunde ha gjorts bättre varierar presenteras 
här ett antal utvalda citat: 

 
 En mer strukturerad utbildning med tydliga delmål och mål. Mycket mer tid för forskning. 
 En stor del av forskarutbildningen skedde på fritiden. (Kvinna 41-50 år) 
 
 Handledningen. Arbetade i stort sett helt själv med mina projekt. Tid för forskning då man 
 är doktorand vid medicinsk fakultet med samtidig anställning vid sjukhuset. I stort sett all 
 forskning gjordes på jourkompledighet och fritid. Hade några månaders forskartjänst. 
 (Man, 31-40 år) 
 

Att få möjlighet att förbättra, driva utveckling och forskningsfrågor även efter disputation. 
Framtidsfrågor vad gäller den egna vetenskapliga produktionen. Möjlighet att fortsätta 
samarbete och arbete vid institutionen. (Kvinna, 31-40 år) 

 
 Mer samarbete med andra forskningsgrupper. Möjlighet till teknisk hjälp kunde varit 
 större, särskilt mot slutet av utbildningen. Bättre ekonomiska förutsättningar! Mindre 
 stipendiefinansierad tid! (Kvinna 31-40 år) 
 

Mer inslag av ledarskapsutbildning. Bättre stöd efter disputation. (Man, 31-40 år) 
 
Den ekonomiska försörjningen var instabil och kortsiktig, vilket orsakade en hel del stress 
(kortfristiga stipendier). Ständig tidspress är förstås hämmande, och mer kontakter 
internationellt hade varit värdefullt om tid hade funnits. Detsamma gäller samarbete över 
ämnesgränser. (xx, xx år) 

 
 
Samtliga svar på frågan redovisas i bilaga 4. 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. 
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7. Sammanfattning 
Ett av syftena med undersökningen var att kartlägga med vad och var de som disputerat åren 
1997-2001 arbetar. Beträffande medicinska fakulteten är merparten (52%) av de som 
disputerat verksamma inom branschen hälso- och sjukvård. Högskola/universitet är den 
bransch som sysselsätter näst flest av de disputerade från fakulteten (26%), varav drygt 
hälften svarar att de är anställda vid Uppsala universitet. Drygt hälften uppger att deras 
huvudsakliga arbetsuppgift är läkare samtidigt som drygt 30% svarar att de huvudsakligen 
arbetar med forskning. På den direkta frågan Ingår forskning i din nuvarande tjänst? svarar 
emellertid hela 71% ja.  
 
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 medicinska fakulteten är undervisning/handledning det 
område där avvikelsen mellan tillfredsställelse med utbildningen och krav i arbetet är störst. 
Till området undervisning/handledning hör att undervisa/föreläsa, att handleda samt 
ledarskap/projektledning Tillfredsställelsen med färdighetsträningen inom området 
undervisning/handledning upplevs generellt sett som lägre än tillfredsställelsen med träningen 
inom området forskningsinriktade färdigheter. Till området forskningsinriktade färdigheter 
hör bl.a. kritiskt vetenskapligt tänkande, att tillämpa vetenskapliga metoder och systematisk 
informationssökning. 
 
Vid sidan av forskningsinriktade färdigheter såsom systematisk informationssökning och 
kritiskt vetenskapligt tänkande är det de generella färdigheterna att göra skriftliga och 
muntliga presentationer och att argumentera och övertyga som de svarande anser att deras 
arbete ställer högst krav på. För den färdighet som arbetet ställer allra högst krav på, nämligen 
systematisk informationssökning är tillfredsställelsen med träningen under utbildningen god 
(3,7 på skalan 1-5). Ett sämre betyg (2,5) får däremot en annan färdighet som det också ställs 
höga krav på i arbetslivet, nämligen ledarskap/projektledning. 
Undantaget just ledarskap/projektledning och i viss mån att argumentera och övertyga (3,2) 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 och internationella 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 medicinska fakulteten en tydlig bild av en utbildning vars starkaste sida är 
träning i kritiskt vetenskapligt tänkande. Att få träning i kritiskt vetenskapligt tänkande är 
tillsammans med att tränas i att arbeta självständigt det som många av de svarande upplever 
som mest positivt med sin forskarutbildning. 
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 inte någon lika tydlig bild 
av var svagheterna i utbildningen ligger. En bättre och/eller mer frekvent handledning är den 
enskilt mest förekommande kommentaren. Vidare framkommer att ganska många efterlyser 
ett samarbete med andra doktorander eller forskare/forskargrupper, vilket även tar sig uttryck 
i relativt låg tillfredsställelse med träningen i att arbeta i projektgrupp och att arbeta över 
ämnesgränserna. Avslutningsvis kan nämnas att doktorerna från den medicinska fakulteten 
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jämförelsevis är mycket nöjda med de möjligheter de har haft till deltagande med egna bidrag 
i nationella och internationella konferenser. Tillfredsställelsen är avsevärt högre för 
doktorerna från de medicinska, farmaceutiska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna 
jämfört med övriga fakulteter.  
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Bilaga 1. Arbetsgivare för dem som disputerat vid medicinska 
fakulteten 1997-2001 
 

Fråga 9: Vilken är din nuvarande arbetsgivare? 
(svaren sorterade i bokstavsordning)                                                                                                                    
Arbetsgivare Antal
(ej svar) 11 
Aboda Invest AB                                                                                    1 
Akademiska barnsjukhuset                                                                    1 
Akademiska sjukhuset, Uppsala 27 
Allmänmedicinskt centrum                                                                     1 
Amersham Biosciences AB / GE Healthcare                                         1 
Apoteksgårdens vårdcentrum                                                                1 
Arbetsförmedlingen                                                                                1 
Arbetslivsinstitutet                                                                                  2 
Arbetslös                                                                                                1 
AstraZeneca                                                                                          3 
Baylor College of Medicine                                                                    1 
Biacore AB                                                                                             1 
Bioimage A/S                                                                                         1 
Biolipox AB                                                                                            2 
Biovitrum AB                                                                                          2 
Capio Diagnostik AB                                                                              1 
Capis St: Görans sjukhus AB                                                                 1 
Carl von Linné-kliniken                                                                          1 
Carmeda AB                                                                                          1 
Centralsjukhuset i Tallin                                                                         1 
Dalarnas landsting                                                                                 1 
Egen företagare                                                                                     3 
Flens kommun, Prins Wilhelmgymnasiet                                               1 
Försvarsmakten 50%, Landstinget Gävleborg 50%                              1 
GE Healthcare                                                                                       2 
Gävleborgs landsting, Gävle sjukhus                                                    1 
Göteborgs universitet                                                                             3 
Hallands läns landsting                                                                          1 
Hemebiotech A/S                                                                                   1 
Högskolan Dalarna                                                                                1 
Institutet för genetik och patologi - Uppsala universitet                         1 
Jämtlands läns landsting                                                                       2 
Jönköpings landsting                                                                             1 
Karolinska Institutet                                                                               10 
Karolinska institutet, Karolinska sjukhuset                                             2 
Karolinska universitetssjukhuset                                                            5 
Kirurgkliniken, UAS                                                                                1 
Landsting                                                                                               3 
Landstinget i Uppsala län                                                                      35 
Landstinget Dalarna                                                                               2 
Landstinget Gävleborg                                                                           1 
Landstinget i Värmland                                                                          2 
Landstinget Västernorrland                                                                    2 
Landstinget Västmanland                                                                      3 
Landstinget Västmanland + Mälardalens högskola                               2 
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Ledningsbolaget i Skandinavien AB                                                      1 
Ludwiginstitutet för cancerforskning                                                      3 
Lunds universitet                                                                                    3 
Läkemedelsverket                                                                                  3 
Mälardalens högskola                                                                            4 
Mälarsjukhuset                                                                                       1 
Norrbottens läns landsting                                                                     2 
Novo Nordisk A/S                                                                                  1 
Pharmacia Diagnostics                                                                          6 
Praktikertjänst AB                                                                                  2 
ProSanos Corporation                                                                           1 
Public Health Research Institute                                                            1 
Q-Med AB                                                                                             1 
Recip AB                                                                                               1 
Region Skåne                                                                                       1 
Resistentia Pharmaceuticals                                                                 1 
Roche AB                                                                                              1 
Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalands läns landsting                      1 
SESAM AB                                                                                           1 
Sida / SAREC                                                                                       1 
SLU                                                                                                       2 
Smittskyddsinstitutet                                                                             1 
Socialdepartementet                                                                             1 
Statens livsmedelsverk 90%, Uppsala universitet 10%                        1 
Statens strålskyddsinstitut                                                                    1 
Stiftelse                                                                                                  1 
Stockholm Clinic - Stay Active                                                              1 
Stockholms läns landsting                                                                    7 
Stockholms läns landsting, Karolinska sjukhuset                                  1 
Stockholms universitet                                                                           3 
SVA. Statens veterinärmedicinska anstalt                                             1 
Södersjukhuset AB                                                                                3 
Tierps kommun                                                                                      1 
UCSD / The Burnham Institute                                                              1 
Umeå universitet                                                                                    1 
Universitetssjukhuset, Örebro läns landsting                                         1 
University of Malawi                                                                               1 
Uppsala akademiska sjukhus                                                                1 
Uppsala Imanet                                                                                      1 
Uppsala kommun                                                                                   1 
Uppsala landsting samt AstraZeneca samt EEST                                 1 
Uppsala läns landsting 50% samt Hjärt-Lungfonden 50%                     1 
Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhuset                                     1 
Uppsala läns landsting, UAS                                                                 1 
Uppsala universitet                                                                                34 
Uppsala universitet (50%), Landstinget (50%)                                      1 
Uppsala universitet projekt 50% samt Akademiska barnsjukhuset 
50%                                                                                                        1 
Uppsala universitet samt Uppsala akademiska sjukhus                        1 
Valea AB                                                                                                1 
VG-regionen                                                                                          1 
Vitrolife Sweden                                                                                     1 
Vägverket samt Landstinget Dalarna                                                     1 
Västra Götalands läns landsting                                                            1 
Örebro läns landsting                                                                             3 
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Örebro universitet                                                                                  2 
Örebro universitet samt Ersta Sköndal högskola                                   1 
Örebro universitetssjukhus                                                                    1 
Östergötlands läns landsting                                                                 1 
Totalt 270 
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Bilaga 2. Huvudsakliga arbetsuppgifter för dem som disputerat vid 
medicinska fakulteten 1997-2001, samtliga svar 
 
Fråga 10. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
(svaren sorterade i bokstavsordning)                                                                                                                    
 Antal 
(ej svar) 9 
50% klinisk tjänstgöring, 40% FoU, 10% undervisning                                           1 
50% ST-läkare, 50% forskningsledare                                                                    1 
Administration                                                                                                          1 
Administration / Chefsskap                                                                                      1 
Administration + forskning                                                                                       1 
Administrerar samt föreläser på tre fristående kurser. Handleder och 
examinerar uppsatser på C- och D-nivå. Bihandledare till två doktorander vid 
andra universitet. Föreläser på sjuksköterskeprogrammet.    1 
Analys av fas IV marknadsföring data                                                                     1 
Anestesiolog och forskningschef                                                                             1 
Ansvarar för frågor som rör späd- och småbarnsnutrition, måltider inom 
barnomsorg & skola, samordnar amningsfrågor i Sverige.                                     1 
Arbete i projekt. Utveckling/forskning av/kring metoder för 
inmärkning/separation av proteiner.                                                                        1 
Assisterande professor, forskning, undervisning                                                     1 
AT-Läkare                                                                                                                1 
Auskulterande läkare                                                                                               1 
Barnkirurgi                                                                                                               2 
Barnläkare                                                                                                               1 
Behandla patienter                                                                                                  1 
Biträdande prefekt, lärare, forskare, kliniker                                                            1 
Cellbiologisk diabetesforskning                                                                               1 
Chef                                                                                                                         2 
Chef + klinisk forskning, klinisk verksamhet                                                            1 
Chef för forskningssektion                                                                                       1 
Chef för preklinisk läkemedelsutveckling samt projektledare.                                 1 
Distriktsläkare halvtid samt lektor halvtid                                                                 1 
Egen forskning                                                                                                         1 
Expert, utredare vid läkemedelsnyregistrering och sk ändringar                             1 
Forskar inom genetik                                                                                               1 
Forskar, undervisar                                                                                                  1 
Forskarassistent  3 
Forskare/Forskning                                                                                                  26 
Forskare - forskning, utbildning av doktorander, undervisning                                1 
Forskare, gruppledare                                                                                             2 
Forskare, projektassistent                                                                                       1 
Forskning (post-doc nr 2)                                                                                        1 
Forskning + undervisning                                                                                        1 
Forskning inom genteknikområdet.                                                                         1 
Forskning och undervisning                                                                                     5 
Forskning och utveckling                                                                                         4 
Forskning samt läkartjänst                                                                                       1 
Forskning, databearbetning, biostatistik                                                                  1 
Forskning, handledning                                                                                           1 
Forskning, handledning, undervisning                                                                     1 
Forskning, utveckling, handledning                                                                         1 
Forskningshandledning                                                                                           1 
Forskningsledning och forskning inom mag/tarm diagnostik.                                  1 
Forskningssekreterare, dvs handläggare för Sidas forskningsstöd till U-
länderna.                                                                                                                  1 
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FoU-arbete, läkare                                                                                                   1 
Framställning av journalistiska populärvetenskapliga 
texter/artiklar/pressmeddelanden                                                                           1 
Fysikeruppgifter inom strålbehandling                                                                     1 
GMP / GLP kontroll                                                                                                 1 
Gymnasielärare                                                                                                      1 
Halvtid distriktsläkare, halvtid lektor.                                                                      1 
Handledning av doktorander, projektering                                                               1 
Hjärtsjukvård                                                                                                           1 
Hygienöverläkare (=undervisning och expertrådgivning)                                        1 
Information om läkemedel                                                                                      1 
Information Science Director, dvs vetenskaplig hantering och tolkning av klinisk 
information                                                                                                               1 
Informationsläkare 60%, Privat ögonläkare 20-40%                                              1 
Informationssökning och sammanställning                                                             1 
Institutet för genetik och patologi                                                                            1 
Introducera och stötta förbättringsarbete.                                                               1 
Jag skriver vetenskapligt marknadsföringsmaterial                                                1 
Kardiolog - ST-läkare                                                                                              1 
Kirurg                                                                                                                      3 
Klinik, utbildning, forskning                                                                                     1 
Klinisk forskning, planering, genomförande och rapportering av kliniska studier.   1 
Klinisk marknadsföring av allergitester                                                                   1 
Klinisk prövningsledare för tidig fas (0-1) dvs skriva protoll, leda studieteam, 
skriva rapport                                                                                                           1 
Klinisk verksamhet                                                                                                  2 
Kliniskt arbete till två tredjedelar, grundforskning en tredjedel.                               1 
Kliniskt arbete, utbildning, forskning, arbetsledning.                                               1 
Kliniskt läkararbete                                                                                                  5 
Konsult inom hälso- och sjukvård                                                                            1 
Kursledare på läkarlinjen                                                                                         1 
Kärlkirurgi                                                                                                               1 
Lab.läkare                                                                                                               1 
Landstingsanställd överläkare                                                                                 1 
Lektor + prefekt                                                                                                       1 
Lektor, 70% undervisning 30% forskning                                                                1 
Lektor, administration                                                                                              1 
Lektor, prefekt                                                                                                          1 
Läkare                                                                                                                      33 
Läkare + forskning                                                                                                   1 
Läkare gynekologi / obstretik                                                                                   1 
Läkare inom anestesi                                                                                              1 
Läkare inom verksamhetsområde i geriatrik, huvudsakligen avdelningsarbete 
och mottagning                                                                                                        1 
Läkare med undervisning                                                                                        1 
Läkare, chef                                                                                                             1 
Läkare, forskare                                                                                                       1 
Läkare, intensivvård                                                                                                1 
Läkare, kirurgi                                                                                                          1 
Läkare, konsult                                                                                                        2 
Läkare, lärare, forskare, företagsledare, handledare                                              1 
Läkare, patientarbete                                                                                               1 
Läkare, verksamhetschef                                                                                        1 
Lärare                                                                                                                      1 
Lärare i Biologi (och matematik) på skolans bioteknikinriktning.                             1 
Manager cell biology                                                                                                1 
Medicinsk forskning                                                                                                 2 
Medicinsk handläggning av läkemedelsbiverkningar, forskning.                             1 
Medicinsk rådgivare                                                                                                 1 
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Medicinskt ansvarig för två av företagets onkologiprodukter. Ansvar för kliniska 
studier, stöd till marknadsavdelningen, kontakt med nyckelkunder.                        

 
1 

Metodutveckling                                                                                                       1 
Metodutveckling för klinisk diagnostik                                                                     1 
Molekylärbiologiskt utvecklingsarbete                                                                     1 
Narkos- och intensivvårdsläkare                                                                             1 
Narkosläkare                                                                                                           1 
Neurokirurg                                                                                                              1 
Patenkonsult, regionsansvarig, administrativ chef                                                  1 
Patientarbete, metodutveckling, viss tid för forskning, sporadisk undervisning.      1 
Patientmottagning, undervisning, författande                                                          1 
Patientutredning - dvs sjukvård                                                                               1 
Post-doc, läkare                                                                                                       1 
Post-doctjänst, egna projekt samt bygga upp nytt lab.                                            1 
Product manager in Marketing Department                                                             1 
Professor - forskning, undervisning                                                                         1 
Projektledare inom uppdragsforskning, klinisk läkemedelsprövning                       1 
Projektledare, forskare, produktutvecklare                                                              1 
Projektledning                                                                                                          1 
Regionansvarig                                                                                                        1 
Reproduktion                                                                                                           1 
Röntgendiagnostik + forskning inom röntgen + mindre del undervisning                1 
Sammanfatta och skriva rapporter för kliniska prövningar                                      1 
Scientific researcher                                                                                                1 
Sektionschef, kvalitetskontroll                                                                                 1 
Sjukvård                                                                                                                   4 
Sjukvård (+forskning +undervisning)                                                                       1 
Sjukvård (läkare) 50% + forskning 50%                                                                  1 
Sjukvård och forskning                                                                                            1 
Skriva patentansökningar, analysera patent.                                                          1 
Skyddsingenjör                                                                                                        1 
Smittskyddsläkare                                                                                                   1 
Storskalig odling av hybridomceller för framställning av monoklonala 
antikroppar. Laborativt arbete, processutveckling och validering                            1 
Strålskyddsansvarig vid acceleratoranläggning                                                      1 
Transgenic mice producing...??                                                                              1 
Underläkare under specialicering                                                                            1 
Undervisning                                                                                                           2 
Undervisning + forskning                                                                                        4 
Undervisning och handledning                                                                                1 
Undervisning och utveckling                                                                                   1 
Undervisning, handledning                                                                                     1 
Undervisning, handledning på C- och D-nivå (uppsatser) samt examinationer 
av uppsatser på samma nivåer.                                                                              1 
Undervisning, handledning, forskning                                                                    1 
Universitetslektor                                                                                                    1 
Universitetslektor, kombinerat med tjänstgöring vid Akademiska barnsjukhuset    1 
Utredare, strålskyddsberedskap                                                                             1 
Utredning, utbildning                                                                                               1 
Utredningsarbete                                                                                                    1 
Utredningsarbete inom psykiatriområdet i nationella psykiatrisamordningen.        1 
Utvecklingsansvarig, projektledare, FoU                                                                1 
Utvecklingsarbete och kliniskt arbete                                                                     1 
Utveckling / Market support                                                                                    1 
Verksamhetschef                                                                                                    1 
Verksamhetschef, kirurg                                                                                         1 
Vetenskap                                                                                                               1 
Vetenskaplig sekreterare                                                                                        1 
Vikarierande överläkare anestesi/intensivvård                                                       1 
Vård                                                                                                                         1 
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Vård av patienter                                                                                                     1 
Vårdutveckling, Forskning                                                                                       1 
Öppenvårdskirurgi                                                                                                   1 
Överläkare                                                                                                               8 
Överläkare + kursledare + forskare                                                                         1 
Överläkare = kliniker, klinisk lektor, universitetslektor (50%, 40% resp. 10%)        1 
Överläkare i kirurgi + 50% palliativ hemsjukvård                                                     1 
Överläkare med forskning och undervisning                                                           1 
Överläkare, docent (oavlönad)                                                                                1 
Överläkare, sektionschef                                                                                         1 
Överläkare, studierektor                                                                                          1 
Total 269 
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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 medicinska fakulteten) 
 

- Den lärde mig att formulera experimentellt adresserbara frågor. Den lärde mig att 
undervisa och handleda. Den lärde mig söka kunskap och värdera innehållet i 
publikationer. Den lärde mig att arbeta självständigt. (M, - 30) 

- Arbetsuppgifterna, möjligheter att bedriva forskning. (M, 31-40) 
- Att jag insett hur roligt det är att forska. (K, 31-40) 
- Bred utbildning avseende metodik, ämne. Fått stor erfarenhet av felsökning, kritiskt 

tänkande, hypotesställande. Stor självständighet. (K, 31-40) 
- Att jag har möjlighet att sätta upp mina egna forskningsprojekt inom kliniken (hälso o. 

sjukvård). Är mer självständig och har samarbete med andra när det behövs. (K, - 30) 
- Förståelse för hur forskning går till. Fått internationellt kontaktnät. (M, 31-40) 
- Mycket bra träning i vetenskapligt tänkande dvs. 1) hur man planerar experiment, 

kontroller! 2) hur man tolkar resultaten, logiken! 3) hur man presenterar resultaten, 
tydligheten! Jag är extremt nöjd med min forskarutbildning! (K, - 30) 

- Att kunna driva mitt forskningsprojekt utan nära handledning. Att kunna skriva mina 
publikationer alldeles själv. (M, ?) 

- Lära sig att arbeta självständigt och driva projekt (dock ej projekt man kommit på 
själv). All sammanhållning och vänner man fått bland doktorandkollegor. (K, - 30) 

- Erhållna kunskaper och den personliga utvecklingen. (M, 31-40) 
- Självständigt arbete, driva projektet framåt. Argumentera. Presentera. (K, 41-50) 
- Svårt att sätta! Inget just nu. Mycket negativt eftersom det inte finns jobb efter det 

man disputerat. (K, 31-40) 
- Att lära sig forska och att det var roligt att forska. Gjorde att jag valde att fortsätta 

inom akademisk forskning. (M, 31-40) 
- Det var kul. (M, 31-40) 
- Den relativa friheten att lägga upp arbetet själv. Kamratskapet mellan doktoranderna. 

Möjligheten att kunna arbeta internationellt tack vare min akademiska utbildning. (M, 
- 30) 

- Min handledning har varit utmärkt! Den grupp jag var doktorand i fungerade mycket 
bra. (M, 31-40) 

- Att min institution hela tiden ville förnya sig dvs. vara först med nya maskiner, 
utbildat den fasta personalen, har en bra struktur samt bra regler som är tydliga och 
som fungerar. Trevlig forskaratmosfär. Jag inser även att min handledare är en av de 
bästa, har lärt mig mycket av honom. (K, 31-40) 

- Kontakten med forskarvärlden, såväl människor som vetenskap. Möjligheten att få 
lära sig mer inom relevanta ämnen, både att få tid och resurser för forskning. Själva 
disputationen. (M, 41-50) 

- Att självständigt få bearbeta och analysera resultat. Att få förtroendet. Att få vara 
verksam i ett flerinstitutionellt samarbetsprojekt. Att vara forskarstuderande vid en 
ekonomiskt stark institution. Har delvis resulterat i en ”trygg” arbetssituation för mig 
och kollegor. (M, 31-40) 

- Spännande, intressant ämne, spännande, mötet, mötet med människor från olika länder 
och kulturer – skapar öppenhet, tolerans även i denna konkurrensutsatta värld som 
akademin är. (K, 31-40) 

- 1) Stärkandet av självförtroendet och ledarskapsbeteende. 2) Skolning i kreativt och 
vetenskapligt tänkande. 3) Skolningen till specialist. (K, 31-40) 
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- Möjligheten att jobba fritt och ta eget ansvar för att uppnå resultat. (M, - 30) 
- Etablering av kontakter. Lärorikt. Betydelse för framtida yrkesval. (M, - 30) 
- Insikten att inget blir gjort om man inte gör det själv, eller ser till att det blir gjort. 

Ingen annan har de direkta svaren på dina frågor. Du själv och dina idéer är värda 
minst lika mycket som andras. Jag har fått ett bra självförtroende och vet att jag kan. 
Dessutom har jag lärt mig att våga fråga och visa att jag inte kan och behöver hjälp. 
(K, - 30) 

- Tidigare med.gen. gav genom seminarier och andra kontakter inom institutionen och 
visavi flera andra medicinska institutioner mycket stor bredd och inblick i många 
forskningsområden. (M, - 30) 

- Att tvingas driva och avsluta projekt. Insikten att man faktiskt klarar detta ger ett ökat, 
mycket värdefullt, självförtroende. Att höja sin ”universitetsstatus” gör att arbetet på 
universitetet får nya dimensioner. […] Lönen har i mitt fall, lite turligt, kraftigt 
förbättrats. (M, 41-50)  

- Jag har lärt mig att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Min utbildning var mycket 
meriterande när jag fick mitt nuvarande lärarjobb med ”specialundervisning” – annars 
hade jag inte fått det. (K, 31-40) 

- Att jag fått lära mig (i.o.f.s. av nöd) att arbeta mycket självständigt (dålig handledning) 
och med kritiskt tänkande, och att jag har fått använda många olika metoder och 
tekniker. (K, 31-40) 

- 1) Att jag fått lära mig mycket inom det område jag forskat inom. 2) Att jag haft 
förmånen att få arbeta med mycket intressanta frågeställningar som annars skulle ha 
varit svårt att få arbeta med. 3) Att få utvecklas inom de utmaningar 
forskarutbildningen gav. (K, 31-40) 

- Bättre kunskaper att ställa relevanta frågeställningar, veta hur man kan få svar – hur 
dessa ska bedömas. Men jag lärde mig inte det på forskarutbildningen. Det var 
forskningen i sig som lärde mig det. Jag fick ingen handledning i något av fråga 18:s 
d+p+r. [muntliga presentationer, att arbeta över ämnesgränserna och 
ledarskap/projektledn. förf. anm.] (K, 41-50) 

- Att få kunskap och träning i ett systematiskt arbetssätt och informationssökande som 
är tillämpbart i såväl det kliniska arbetet som i utvecklingen av detta. (K, 51- ) 

- Söka ny kunskap, knyta kontakter, lära sig presentera sina resultat. Resor! (M, 31-40) 
- Möjlighet att fördjupa sig i ett ämnesområde, att ha en vetenskaplig kritisk syn. (M, 

31-40) 
- Att jag får arbeta med det ämnena jag är intresserad av, kan kombinera forskning, 

utbildning och kliniskt arbete, och får utveckla nya former för utbildning. (M, 51-) 
- Vet uppriktigt sagt inte, möjligen att jag kunde få min nuvarande position. (K, 41-50) 
- Träning i förmåga till kritiskt tänkande. Träning i att söka och analysera information.  
- Att kunna forska självständigt och tänka samt skriva systematiskt vetenskapliga 

arbeten. (M, 51- ) 
- 1) Möjlighet att stanna på UAS som överläkare. 2) Egen utveckling och träning i 

kliniskt tänkande. (M, 41-50) 
- Jag fick lära mig kritiskt tänkande och utvecklades till en självständig forskare med 

ansvar för mina projekt. Dock något svårt att bedöma eftersom utbildningen till 
forskare skedde parallellt med klinisk fortbildning och yrkeskarriär. (K, 41-50) 

- Jag var doktorand på distans – familjen utomlands (p.g.a. makens forskning) strax 
efter att jag påbörjade forskarstudierna. Jag satt hemma och jobbade med 
avhandlingsarbetet – gjorde det nödvändigt att utveckla förmågan till att arbeta 
självständigt och effektivt (motivera sig själv även när det går trögt). (K, 31-40) 
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- Det allra viktigaste och mest positiva med min forskarutbildning är att jag tack vare 
denna fått jobb på mitt nuvarande arbete, […]. Att jag förvärvade kunskaper inom ett 
specifikt område känns mindre viktigt. (K, 31-40) 

- Egen tid. En del forskarutbildningskurser har varit bra. (K, 41-50) 
- Kritiskt tänkande. Strukturerade presentationer i ord och skrift. Så här på distans är jag 

nöjd med den tid som var. (K, 41-50) 
- 1) Disputerade inom det ämnesområde där jag idag har min kliniska tjänstgöring – gav 

mycket kunskap och kontakter. 2) Att idag handleder och undervisar. (K, 41-50) 
- Att arbeta på ett annat sätt än vad som görs i det kliniska arbetet. Mer tid för eftertanke 

och analys, läser vetenskapliga artiklar på ett annat sätt (bl.a. med större skepsis) efter 
disputationen. (K, 51-) 

- Träning i kritiskt tänkande. (M, 41-50) 
- Att jag precis i slutet fick gå karriärplankurs NEWSTART. Att jag lärde mig hantera 

stora frågor från det de var outvecklade idéer till slutlig produkt. Att jag utvecklade 
min förmåga att söka och kritisera kunskap, en förmåga jag redan hade. NEWSTART 
hade inget med doktorand utbildningen att göra utan var en del i Uppsala universitets 
försök att få personal att röra på sig. En uppgift i kursen innebar att skulle söka jobb 
på ”ovanliga” platser där vi trodde att vår kompetens kunde behövas. Uppgiften gjorde 
att jag fick arbete med utbildnings- och forskningsfrågor nationellt på ett 
yrkesförbund. Där insåg jag att forskarutbildningen är en utmärkt utbildning för annan 
verksamhet än universitet. Efter fyra år sökte jag mig åter till universitetet då jag 
annars inte kunde få anslag till egen forskning. Då det mest omvälvande under mina 
doktorandstudier var någon som ”inte ingick” med som borde vara obligatoriskt för 
alla som står i valet att välja väg när det doktorerat. Privat näringsliv behöver 
doktorerade personer för sina komplexa arbetsuppgifter. Bra med 
karriärplaneringskurser innan, som vidgar vyerna.(K, 41-50) 

- De kontakter man fick med andra doktorander och forskare. Självklart även själva 
examen. (K, 31-40) 

- Att lära sig; driva projekt, undervisa, tala inför grupp (muntliga presentationer) – 
förbättrat självförtroende! (K, - 30) 

- 1) Att få arbeta med ett projekt från tanke till färdig produkt. 2) Att få presentera mina 
data på olika tillställningar och i olika former. 3) Samarbete. 4) Undervisning och 
föreläsningar. 5) Titeln... ger pondus och även lite extra pengar! (K, - 30) 

- Utvecklat mig som person. Utvecklat min förmåga till kritiskt tänkande. Givit mig 
mycket goda kunskaper i ämnet som är för mig så gott som dagligen tillämpbart. Goda 
vänner. Blivit en god pedagog. (M, 31-40) 

- Metodiken – att sätta upp hypoteser och pröva dem. Att själv klara av att lösa 
uppgiften – självförtroende. (K, 31-40) 

- Själva forskarutbildningen – kritiskt tänkande, informationssökning, självständighet, 
stor bredd och kompetens t.ex. i datorhantering, statistik, presentationer, pedagogik, 
”skrivkonst”, forskningstänket! (M, - 30) 

- Att få arbeta självständigt och kreativt. Att få fördjupad kunskap inom ett område. Att 
få en gedigen träning i muntlig och skriftlig presentation – som dock kunde varit än 
mer omfattande. (K, 41-50) 

- Att ha lärt mig att självständigt bedriva forskning. (K, 31-40) 
- Träningen i att analysera och dra slutsatser av andras arbeten. (M, 41-50) 
- Att ha fått en grundläggande träning i vetenskaplig tänkande och i praktiskt 

genomförande, att ha fått lära sig ”hantverket”. (M, 41-50) 
- Kritiskt tänkande. Att kunna tillämpa vetenskapliga metoder. Att formulera adekvata 

frågeställningar. Att med tyngd kunna argumentera och övertyga. (M, 51- ) 
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- Kritiskt tänkande. Många viktiga kontakter. Positivt forskningsklimat på arbetsplatsen. 
(M, 41-50) 

- Att få göra vetenskapligt tänkande. Föreläsa och göra muntliga och skriftliga 
presentationer. (K, 31-40) 

- Kritiskt tänkande. Nya kontakter över världen. Visas uppskattning och uppmuntran för 
utförd prestation. (M, 41-50) 

- De obligatoriska kurserna kom helt mot slutet, nästan lite för sent, men de var 
överraskande bra och nyttiga. Man tvingas till eftertanke och kritiskt tänkande och till 
logiska resonemang. (M, 51- ) 

- Vetenskapligt tänkande som grund. (M, 31-40) 
- Att lära mig kritiskt vetenskapligt tänkande. (M, 31-40) 
- Att en gång ha djuplodat ett ämnesområde. När jag kom till insikt att det jag 

undersökte var ny kunskap vilket tog ca. 2-3 år. Det har gett mig många bra kontakter. 
Gav mig ett klart fokus under utbildningstiden. Den har gett mig ett klart fokus under 
utbildningstiden. Lättare att planera en ny studie. Förbättrade min verbala förmåga. 
Förbättrade mitt logiska tänkande. När man blev riktigt osäker på sin tes t.ex. vid 
möten o.dyl. där man blev rejält ifrågasatt, detta fick mig att läsa allt om problemet 
ifråga. (M, 41-50) 

- Att jag bättre lärt mig validera studier och dess resultat, all min förmåga till kritiskt 
tänkande avsevärt förbättrades. Att jag erhöll en möjlighet till post.doc. training 
utomlands (viktigast!). (M, 41-50) 

- Övningen i vetenskapligt arbete som ett sammanhållet projekt ger. Självständigheten. 
(M, 31-40) 

- Att kritiskt granska forskningsrapporter. Att strukturera material. Att planera studier 
och genomföra. (M, 31-40) 

- Att lära sig ett kritiskt förhållningssätt. Att lära sig att tänka vetenskapligt. Att 
definiera sin egen vetenskaps- och kunskapssyn. (K, 31-40) 

- Min kompetens. (K, 41-50) 
- Tid att läsa och sätta sig in i en rad områden. (M, 41-50) 
- Att fördjupa sig inom ett område och att efterhand behärska det området. (M, 41-50) 
- 1) Det har gett mig möjlighet att vara ”ämnesexpert”. 2) Kunnat reflektera över 

arbetsmetoder (forskningsvillkoren) och kommer inte utsätta (ev. egna) doktorander. 
(M, 41-50) 

- Djuptänkandet. Att själv generera hypoteser och utforska dem. (M, 41-50) 
- Berikande att helt få ägna mig åt en liten del av verksamhetsområdet och få fördjupa 

sig i detta. (M, 41-50) 
- ”Körkortet” – att bedriva självständig forskning. (M, 41-50) 
- Bidragit med analytiskt tänkande och kritiskt granskande av forskningsrapporter. 

Förmåga att implementera nya behandlingsmetoder och att följa upp effekterna av 
dessa. (M, 41-50) 

- Att känna att vi var i forskningsfronten. (M, 41-50) 
- Förmåga att läsa, analysera, kritiskt tänkande. Förmåga att uttrycka mig i tal och skrift. 

Vetenskapliga instrument – att använda till annat. Kunskap inom ämnesområdet. 
Kontaktnät. Stimulans. (K, 41-50) 

- Att jag genomfört den – dock är det inte förrän efteråt som jag insåg vad som krävs. 
(K, 41-50) 

- Hela ”kitet”. Vägen är målet. Någon enskild fråga eller faktor går inte att premiera i 
helheten. (M, 41-50) 

- Träning i att kritiskt granska studier/fakta. (M, 41-50) 
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- Att träffa andra forskarstuderande verksamma inom skilda forskningsområden. 
Träning i kritiskt tänkande. Träning i att skriva vetenskapliga artiklar. (K, 41-50) 

- Givit möjlighet till en fantastik mix av FoU och klinik. (K, 41-50) 
- Den goda vetenskapliga miljön. Att man fick lära sig kritiskt vetenskapligt tänkande. 

Att man fick uppleva den positiva känslan efter att ha uppnått sina mål efter hårt och 
målinriktat arbete. (K, 31-40) 

- Min handledare, det är nog handledaren som resultatet beror på. Det är han/hon som 
lär en att vara forskare. Det var också en bra institution där jag fick vara med på riktigt 
i t.ex. styrelsen. (K, - 30) 

- Jag ser på min forskarutbildning genomgående positivt, men jag tycker att det kunde 
bli ännu bättre. Först och främst är jag nöjd med att jag hade chansen att arbeta med 
originella projekt som rörde frontlinjen av det relaterade forskningsområdet. Sedan vill 
jag peka på den höga nivån av tillämpning av vetenskapliga metoder som står i 
världsklass . (M, 41-50) 

- I efterhand tänker jag mest på hur roligt det varit att få delta i grundforskning och 
jobba med problemlösning ur ett vetenskapligt perspektiv. God träning i att arbeta 
självständigt laborativt och i att presentera vetenskapliga data skriftligt. Jag har 
prövats i att vara uthållig och att driva arbetet framåt. (K, 31-40) 

- Vet ej. (M, - 30) 
- Att jag tillägnat mig ett vetenskapligt sätt att tänka på och arbeta efter. Den träning i 

föredragshållning/föreläsning som jag fick har varit mig till mycket stor nytta.  
- Att jag lärde mig: kritiskt tänkande, att tillämpa olika och framförallt anamma nya 

vetenskapliga tekniker, att självständigt bedriva forskning. (M, 31-40) 
- Eftersom jag disputerade i ämnet medicinsk virologi, tycker jag att jag fick en bred 

kunskap både prokaryotisk, enkaryotisk samt humanrelaterade frågeställningar. Alltså 
bred kompetens i det molekylära fältet. (M, 41-50) 

- Den vetenskapliga kompetensen hos mina handledare. (M, - 30) 
- Självständighet i arbete. Bred metodkunskap. Kollegor. (M, 31-40) 
- Antagligen uppskattade jag det inte under forskarutbildningen, men det var väldigt 

roligt att ta min forskning i just den riktning jag ville. Min handledare var väldigt 
öppen för idéer. (M, 31-40) 

- Lära sig nya saker hela tiden. Träffa och lyssna på kunniga personer. Själv få skriva 
och presentera eget arbete. Resa. Undervisning (alt. själv undervisa ökar egna 
förståelsen för hur viktigt det är att vara tydlig och noggrann. (M, 31-40) 

- Träning för självständigt arbete. (K, 41-50) 
- Att jag fått lära mig att tänka på och på och granska information på ett kritiskt sätt. (K, 

- 30) 
- Jag lärde mig att tänka självständigt, tala inför grupp både på engelska och svenska, 

skriva vetenskapliga rapporter samt arbeta praktiskt. (K, - 30) 
- Capacities to formulate scientific problems. Capacities to plan, strategy to approach 

the problems. Writing and presenting skills. Critical thinking, reading, reflecting. The 
above capacities in addition to the scientific knowledge in my phd-researchfield 
enabled me to be able to flexibly handle variety of scientific problems in close of 
relatively distantly related area. (K, 41-50) 

- Bra handledning. (K, - 30) 
- Utveckling inom träning i kritiskt tänkande och vetenskapligt tänkande samt i att 

formulera och systematiskt lösa problem. Tillägnandet av ett stort antal metoder inom 
biomedicinsk grundforskning. Sammantaget – färdigheter som borde vara av värde för 
en fortsatt karriär och gärning inom såväl akademi som andra fält. (M, 31-40) 

- Kritiskt tänkande, syntes av kunskap, värdering av fakta. (M, - 30) 
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- En vana att ”hugga tag” i saker själv utan att vänta på att få saker och ting serverade. 
Tillfälle att lära sig presentera saker (främst nytta av det muntligen) Att få fördjupa 
sig, reflektera över något ostört – några års vila jämfört med det kliniska arbetet där 
tempot är mycket högre och allt är inriktat på produktion istället för reflektion. (K, - 
30) 

- Jag har en unik kompetens. Ren cellbiologisk avhandling och mycket klinisk aktivitet 
för närvarande inom ett område där klinik och laborativ verksamhet sammanförs. (M, 
31-40) 

- Valmöjlighet att välja jobb. Projektledande förmåga tillägnad under 
forskarutbildningen. Status. (K, 31-40) 

- Nej, p.g.a. att det finns osäkerhet med anställning. Ibland lever jag med stipendium. 
Ibland får jag lön. (M, 31-40) 

- Mycket god träning i att författa vetenskapliga artiklar. Stor självständighet – god 
kunskap i projektuppläggning och utvärdering av data. Välrenommerad institution – 
goda internationella kontakter. (M, - 30) 

- Frihet och eget ansvar – möjlighet att ha och följa upp egna idéer. Låt mig rikta ett 
särskilt tack till min handledare […]. (M, - 30) 

- Svårt att peka på någon enskild faktor. Jag är överlag mycket nöjd. Kan konstatera att 
forskarutbildningen tillsammans med postdoktoral utbildning varit tillfyllest för att 
påbörja självständig forskarkarriär. (M, - 30) 

- Inspirationen. (M, 41-50) 
- En handledare med mycket stor kunskap inom ämnesområdet och med förmåga att 

stimulera till ökad kunskap. Även god träning i att offentligt presentera sin forskning.  
(M 41-50) 

- Inget (M, 41-50) 
- Att lära sig forskningsmetodik och kritisk granskning (M, 41-50) 
- Inblicken i forskningsvärlden. Fått viss vana att läsa forskningsmaterial och förhålla 

mig mer kritisk till det. Möjligheten att ta upp annan forskning i framtiden är större 
med en färdig disputation. (M, -30) 

- Vetenskapligt förhållningssätt och arbetsmetodik. Att få lära känna och få möjlighet 
att delta i det internationella forskarsamhället. Kontakten med andra forskningsaktiva. 
Inbjudningar till möten föreläsningar och kongresser för fortsatt utveckling av 
forskningsmetoder. Faktiskt används vissa av resultaten i forskningen i praktiskt 
patientarbete. (M, 31-40) 

- Jag har fått ett kvitto på min kunskap. Det var lärorikt att arbeta med fokus på ett stort 
mål (avhandlingen). (M, 31-40 år) 

- Fördjupning i mitt ämnesområde. (K, 51-) 
- Lärt mig att kritiskt granska och utövande av vetenskaplig metodik inom fortsatt post-

doc verksamhet. En helt ny värld öppnade sig. (M, 51-) 
- Att jag kan driva ett projekt både självständigt och i grupp. (K, 31-40) 
- Att jag lärde mig mycket i området, även om det var på egen hand. Att jag lärde mig 

att tänka vetenskapligt. Det goda klimatet på avdelningen. (K, 31-40) 
- Möjlighet att fördjupa sig inom ett ämnesområde och att värdera forskningsresultat. 

Att utgå från ett vetenskapligt förhållningssätt och de krav de ställer på bevisning. 
Anser att nuvarande system är föråldrat – bör istället ändras till en forskarutbildning 
med systematisk utbildning och träning. Gärna med etappmål som 1. Lic 2. Dr (M, 41-
50) 

- Att den är klar! (M, 31-40) 
- ”Spin-off”-effekterna, dvs vanan att presentera data muntligt och skriftligt, ett ökat 

självförtroende och självkänsla genom att fått ha förmånen att ha haft en handledare 
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som trott på en i med och motgång. Ökad förmåga att tänka kritiskt i kliniska såväl 
som i vetenskapliga rapporter. Handha IT-frågor och komma in i ”datavärlden” (M, 
41-50) 

- Bra vetenskaplig grund som sedan kunnat utvecklas efteråt. Vetenskapligt 
självförtroende. (M, 31-40) 

- Att jag klarade av det trots att jag arbetade samtidigt. Att det var viktigt som merit vid 
mitt nya arbete. Att det gav mig kunskap om doktorandens och forskningens villkor.  
(M, 51-) 

- Det var en rolig tid, flexibla arbetstider och mycket upp till mig själv att driva mina 
projekt. Idag har jag ett spännande arbete med bra lön. Dessutom känns det bra att ha 
titeln PhD på visitkortet när man träffar nya kollegor – man blir som ung tjej mer 
tagen på allvar. (K, -30) 

- Har lärt mig att relativt självständigt starta och driva ett forskningsprojekt, både 
praktiskt och intellektuellt (K, 31-40) 

- Den har gett mig en plattform som är svår att vara utan om man vill arbeta i den 
akademiska världen. (K, 31-40) 

- Det är alltid kul och intressant att forska. Det är det roligaste jag gjort professionellt i 
hela mitt liv. Har lärt mig mer om kunskapssökande och självständigt arbete. (K, -30) 

- Jag har bättre vetenskapligt tänkande. (K, 41-50) 
- Mycket lärdom i självständig forskning, kontakt och utbyte/samarbete med andra. 

Föreläsningserfarenhet i såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga sammanhang. 
Att ha goda kontakter med såväl företag som forskningssällskap och vara kreativ 
också i att söka anslag. (K, -30) 

- Kritisk hållning/granskning av vetenskapliga ”sanningar” som de presenteras i medier 
och av exempelvis läkemedelsföretag. Egen syn på hur försöken ska 
bedrivas/genomföras. Projekt/frågeställningar som är relevanta. (K, 31-40) 

- Den handledning, mentorskap som jag fick under min utbildning. (K, 51-) 
- Problemlösning. (K, -30) 
- Mest positivt var att lära mig vetenskapligt tänkande, kunna hitta information och 

självständigt bedriva olika projekt. (K, 41-50) 
- Träningen i att sammanställa och författa vetenskapliga rapporter. Att framföra sin 

vetenskap via posters och föredrag. (K, 41-50) 
- Att få fördjupa sig inom ett kunskapsområde. Att tänka kritiskt. Att kunna söka 

kunskap. Att bedöma information och kunskap. (M, 31-40) 
- Få ett nätverk inom mitt ämnesområde – inom och utom landet. (K, 31-40) 
- Fördjupning inom ett ämne – intressant. (K, 41-50) 
- Att min huvudhandledare, professorn, hade och har en underbart entusiastisk 

inställning till forskning, ett gediget kunnande och tillät mig utvecklas självständigt 
men under god guidning. (K, -30) 

- Att det gick att göra en avhandling inom ett angeläget område utan att vara formellt 
anställd vid universitetet. (M, 51-) 

- Att jag fått kunskaper och en egen auktoritet inom mitt område. Att jag fick möjlighet 
att göra post-doc utomlands trots en stor familj (kunde ta med mig de flesta i familjen) 
(K, 41-50) 

- Att göra skriftliga och muntliga presentationer och att självständigt få bedriva 
forskning (K, 41-50) 

- Att lära mig det vetenskapliga tänkandet och flera olika metoder. (M, 31-40) 
- Utbildningen har gett grund för vidare projekt inom området. (M, 31-40) 
- Frihet. (K, 31-40) 
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- Att ha fått fördjupa sig inom ett område, vara uthållig och aldrig ge upp. Har fått ett 
kritiskt förhållningssätt. Har fått ett vetenskapligt/systematiskt/logiskt arbetssätt. Är 
mer respekterad/lyssnad till. Fått många internationella kontakter. Utveckla […] mitt 
område. (K, 41-50) 

- Inblick i den vetenskapliga världen. Kritiskt tänkande. (K, 41-50) 
- Få fördjupa mig i intressant område. (K, 31-40) 
- Träning i att arbeta systematiskt, logiskt, på solid kunskapsgrund. Ödmjukhet. (K, 41-

50) 
- Förmåga att värdera ny vetenskap inom medicin kritiskt. (M, 51-) 
- Som läkare. PhD är ett ”måste” krav för att bli överläkare. Så att klara disputationen är 

givetvis en positiv poäng. (M, 31-40) 
- Den personliga utvecklingen – ”stålbadet”. Förmågan att föreläsa och muntligt 

presentera och argumentera förbättrades dramatiskt. Att tillägna sig ett vetenskapligt 
kritiskt förhållningssätt. (M, -30) 

- Rikligt med eget ansvar (M, 31-40) 
- Att kunna kritiskt granska forskning och information. Att få bidraga till att sprida 

kunskap och påverka utveckling av sjukvården. (K, 51-) 
- Att den (forskarutbildningen) öppnade för möjligheter. (M, 31-40) 
- Arbetet med projekten, presentationer och att skriva. (M, 41-50) 
- Att lära sig kritiskt tänkande och tränas i att ställa forskningsfrågor. (M, 41-50) 
- Det otroliga gensvar jag fått på mitt arbete (Avhandlingen trycks nu i 3:e upplagan) 

Att vara efterfrågad föreläsare både nationellt och internationellt. Att mitt 
forskningsarbete och föreläsningar är mycket uppskattade och ständigt efterfrågas. Att 
jag har stort förtroende hos mina doktorander och jag är en mycket efterfrågad 
handledare. Att jag har möjlighet att utbyta erfarenheter med forskare nationellt, 
internationellt – att komma ut i världen. Att få arbeta med mycket meningsfulla och 
spännande uppgifter. Forskningen har förändrat hela mitt liv på ett mycket positivt 
sätt. Att jag genom forskningen fått vänner för livet. (K, 51-) 

- Titeln! samt träningen i att sammanställa material. (M, 41-50) 
- Sättet att jobba på: ”frihet under ansvar”. Jag har förstått nu efteråt att vi hade en 

mycket god psykosocial arbetsmiljö på institutionen. Stimulerande arbetsuppgifter och 
kollegor. (K, -30) 

- Kunskap (M, 31-40) 
- Den formella doktorsexamen. De kontakter jag på egen hand skaffat och bevarat.  

(M, 31-40) 
- Vetenskapligt kritiskt tänkande. Att ha klarat av en omfattande och utdragen uppgift – 

berättigad stolthet. (K, 51-) 
- Att tillämpa mina forskningskunskaper i mitt kliniska arbete, forskning och 

undervisning. (M, 41-50) 
- Självständigt forskningsarbete. (K, 41-50) 
- Att jag har lärt mig det vetenskapliga tänket och att jag har en mycket bred och stadig 

ämneskunskap att stå på. Har dessutom bibehållit ett kontaktnät inom universitetet, 
som jag använder i min undervisning. Att ha genomgått en forskarutbildning och 
erhållit en doktorstitel har gett mig förvånansvärt högt anseende inom skolvärlden (K, 
31-40) 

- Praktisk erfarenhet kombinerat med teoretisk. Vetenskapligt tänkande från metod, 
validering till resultat tolkning och diskussion. Internationella kontakter (M, 31-40) 

- Att ha tillägnat mig ett vetenskapligt tänkande. (K, 51-) 
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- Att man lärt sig att självständigt ställa och vetenskapligt lösa/undersöka vetenskapliga 
frågor. Kritiskt tänkande. Lärt sig lösa problem på ett systematiskt sätt. Lärt sig 
presentera och granska vetenskapliga data. (K, -30) 

- Kunskapsutvecklingen hos mig själv, som jag sedan kunnat använda mig av både i 
kliniskt arbete och i viss mån som merit – har gett mig möjlighet till flexibilitet under 
skiftande omstruktureringar i arbetslivet som jag aldrig fått annars. Dessutom förstås – 
glädjen över själva forskningen i den grå vardagen. (?, 51-) 

- Mina kollegor/meddoktorander, gemenskapen, friheten, målen (K, -30) 
- Tränades i självständighet, hitta nya vägar, lösa problem, hitta oväntade möjligheter. 

Att få ett forskningskritiskt tänkande, systematiskt förhållningssätt till information, 
kunskap och träning om hur söka kunskap och värdera. Min start till att använda 
evidensbaserade metoder. Det vetenskapliga nätverkstänkandet, att hitta 
samarbetspartners, ”lägga pusslet” tillsammans med andra med annan kompetens. (K, 
31-40) 

- Lärde mig lite statistik. Förutom några kurser fick jag lära mig resten själv. (K, 41-50) 
- Utveckling av förmåga att självständigt söka information och bedriva forskning. (K,-

30) 
- Den personliga utvecklingen. Att få studera intressanta frågeställningar i en 

kreativgrupp. (M, 31-40) 
- Kritiskt tänkande. Publicera. Skriftliga presentationer. (K, 31-40) 
- Att lära mig följa, delta i, och utvärdera projekt. Vetenskapligt skrivande. 

Gemenskapen bland doktorander. (K, - 30) 
- Jag gick många forskarutbildningskurser i t.ex. metod och design, statistik, 

datainsamlingsmetoder m.m. vilket var mycket positivt! De flesta vid institutionen för 
Folkhälsa och vårdvetenskap. Jag fick en gedigen utbildning till forskare och blev inte 
”bara” expert inom mitt eget område. (K, 31-40) 

- Personlig utveckling. Möjlighet till fler typer av jobb. Förbättrade kunskaper som: 
uttrycka sig i skrift och tal, projektledning etc. (M, - 30) 

- Ansvarstagandet. Självständigheten. Kombinationen av en bred grundutbildning 
(civ.ing.) och spets i form av forskarstudier. (M, 31-40) 

- Problemlösandet. (M, 41-50) 
- Att få ägna mig åt naturvetenskaplig forskning inom ett område som händer vara 

allmännyttigt vara en gammal dröm som gick i uppfyllelse. Jag skulle gärna fortsätta 
inom forskningen om det inte vore för att de allt sämre ekonomiska förutsättningarna. 
De vetenskapligt intresserande arbetskamraterna, de kunniga äldre kollegorna 
(professorer, docenter), lära sig nytt hela tiden, närma sig forskningsfronten, undervisa 
lite lagom emellanåt, skriva artiklar, öka på konferenser ibland, träffa världens främsta 
forskare – det är min drömtillvaro professionellt sett. (M, 31-40) 

- Att jag fick grundkunskap för att kunna jobba självständigt. (K, 41-50) 
- Att det var roligt och stimulerande. Bra merit. Det mest negativa är naturligtvis 

ekonomin, som drabbats både under doktorandstudierna (som jag finansierade med 
externt sökta (små) stipendier, ej sjukpennings- eller pensionsgrundande) och efter 
p.g.a. fördröjd specialistutbildning och därav eftersläpning i lön. ”Ekonomiska 
meritvärdet” är för lågt. (K, - 30) 

- Möjligheten att utvecklas som människa och erbjudas möjligheten att lära sig att 
angripa ett problem, formulera hypotesen och sedan försöka hitta en lösning. Ett 
kritiskt och ödmjukt förhållningssätt inför kunskap, egen och andras. Att lära sig att 
ihärdighet övervinner allt, oavsett hur ont det gör är det bara att fortsätta dunka 
huvudet i väggen. (M, 31-40) 
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- Tränat förmågan till kritisk granskning av forskningsresultat. Tränat och förbättrat 
förmågan att presentera forskningsresultat i skrift och delvis muntligt. Kunskap om 
statistiska metoder och insikt i forskningsetiska problem. (M, 31-40) 

- Forskningen har gett mig förutsättning att snabbt sätta mig in i nya frågeställningar 
och att börja lösa dessa. Min förmåga att arbeta självständigt och att ta tag i problem 
har utvecklats mycket och blivit bra genom forskarutbildningen. (K, 31-40) 

- Att jag fick min överläkartjänst och att innehållet i min avhandling används i rutinen. 
(K, 41-50) 

- Kontakten med andra doktorander/forskare. Självständig utveckling. Möjlighet att 
besöka lab/konferens på spännande ställen. Friheten. Kontakt med företag för en 
eventuell reell applikation av forskningsresultat. Fördjupning i litteraturen (artiklar). 
(K, - 30) 

- Positivt att kunna knyta internationella kontakta och att möjliggöra vistelser 
utomlands. (M, 31-40) 

- Den gav mig en stor fördel jämfört med andra kollegor att få en fast tjänst och att bli 
erbjuden för en högre lön. (K, 41-50) 

- Man lär sig vetenskapligt tänkande och metoder. (M, 41-50) 
- Att jag har genomgått en stor personlig utveckling – inte bara inom forskningsarbetet, 

men också inom etik, pedagogik, IT osv. i statistiken!! Att lära driva ett 
forskningsprojekt självständigt. Att ha så fantastiska arbetskamrater och handledare 
[…] (K, 31-40) 

- Min handledare! Han var toppenbra för att göra mig till en självständig och kunnig 
forskare! (K, 41-50) 

- 1. Att vara vid en enhet med doktorander från flera professioner – det har gjort mig 
öppen för olika perspektiv och positiv till samarbete över ämnes – och 
professionsgränser. 2. Metodkurserna  - att det var en så gedigen skolning. Jag känner 
verkligen att jag har en forskarutbildning. (K, 41-50) 

- Ökat mitt kritiska tänkande när det gäller behandlingsmetoder och vetenskapliga 
artiklar. (M, 41-50) 

- Jag antar att den minimala forskarutbildningen som med.fak. erbjöd i stort sett var 
värdelös. Däremot lärde jag mig mycket av mina handledare – de var en positiv 
upplevelse. (K, 51- ) 

- En mycket bra grund att stå på, gedigen utbildning som gett mig en god självkänsla. 
(K, 51- ) 

- Jag gick på egen begäran kurser på ca. 60 poäng eftersom det är vanligt inom 
humaniora. Jag är därför mycket nöjd med min utbildning. Nöjd med 
seminarieverksamheten och handledningen vid institutionen. (K, 51- ) 

- En gedigen utbildning som gav mig en bred metodkunskap dock med fokus på 
kvantitativ forskning. Ett krav för att klara utbildningen var självständighet, vilket 
passade mig. (K, 41-50) 

- Kontakt med andra forskare. Stimulans att fortsätta. Förmåga att bedöma litteratur. (K, 
51- ) 

- Fick arbeta självständigt i eget projekt, bra kurser, forskningsstrategier och design, 
statistik och datainsamling. (K, - 30) 

- Har utvecklat ett vetenskapligt synsätt, en ökad förståelse kring metodologiska 
frågeställningar, en ökad skicklighet i analytiskt och reflekterat tänkande. Har fått en 
god kännedom kring forskarvärldens organisation och verksamhet. Har till viss del 
etablerat ett nätverk inom forskningsområdet och fått erfarenhet av såväl nationella 
som internationella konferenser. Har utvecklat min förmåga att ta del av vetenskaplig 
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litteratur och utvecklat min skicklighet i att såväl muntligt som skriftligt formulera och 
argumentera kring min kunskap inom ämnesområdet. (K, 31-40) 

- Att uppmuntras till eget ställningstagande och självständigt arbete. Att respektera 
processer. (K, - 30) 

- Den har legitimitet min forskning från periferin. (M, 51- ) 
- Ny kunskap. (M, 41-50) 
- Roligt nya insikter som lett till motsvarande arbete. (K, 41-50) 
- Kurserna (gick flera på eget initiativ, bl.a. vid London School of Hygiene and 

Medicine som var mycket bra). Handledningen (två handledare som var duktiga på att 
succesivt lämna över mer och mer ansvar). (K, - 30) 

- Den har gett tyngde åt mina åsikter och min uppfattning, även utanför mitt eget ämne, 
jag har fått mycket mer betalt. (K, 51- ) 

- Utomordentlig handledare som kan varit en fantastisk förebild. Mycket gedigen 
metodskolning. (K, 51- ) 

- Personlig utveckling. Fått den kompetens jag behöver för det arbete jag hade innan 
disputationen. Fått möjlighet till intressanta arbete/arbetsuppgifter efter disputationen. 
(K, 41-50) 

- Jag har ett stimulerande arbete som innehåller praktiskt medicinskt arbete, 
undervisning och egen forskning. (K, 41-50) 

- Utveckling av kritiskt tänkande och systematiskt arbetssätt. (K, 41-50) 
- Den har gett mig kunskap och redskap; för fortsatt forskning; kvalitetsarbete på 

divisionen; ett språk som gör att jag kan argumentera för och emot; 
nationella/internationella kontakter. Jag har ett jätteroligt arbete! (K, 41-50) 

- Att jag lärde mig ett vetenskapligt synsätt och angreppssätt att se på och lösa problem. 
(K, 31-40) 

- Att utveckla kunskap i forskningsmetodik. (K, 51- ) 
- En dröm blev verklighet. Forskningsår utomlands. Ett stimulerande arbete med 

nationella och internationella kontakter. (M, 41-50) 
- Forskningen – tillfredsställde min vetenskapliga nyfikenhet – genom ökande 

kunskaper som kunde omvändas i kliniskt arbete – ger många kontakter som tillförde 
kunskap och intresse. (K, 51- ) 

- Att vara […] högst prioriterade doktorand, med mer eller mindre obegränsad tillgång 
till hans tid. Detta ledde närmast till 10 års privatundervisning […] Jag tror därmed att 
den forskarutbildning jag fått är unik. Till detta har också […] starkt bidragit på ett 
liknade sätt – jag hade de facto två handledare, tillsammans definitivt en unik 
kompetens. (M, 51- ) 

-  
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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 medicinska fakulteten) 
 

- Inte mycket. (M, - 30) 
- Utökat mitt kontaktnät med andra forskare. (M, 31-40) 
- Mer nationella/internationella kontakter. Snabbare utvärdering av projekt inför 

ställningstagande om förändringar av projekt, hur det ska avslutas alternativ läggas 
ned. Mer aktivitet från handledarhåll angående projektets utveckling. (K, 31-40) 

- Försöka tydliggöra värdet av att göra den prekliniska forskningen applicerbar på den 
kliniska. Jag disputerade prekliniskt och saknar idag kunskap om hur en etisk ansökan 
görs. Vidare saknar jag en del kunskap om statistiska modeller. Detta skulle jag behövt 
då jag är kliniskt verksam och nu önskar fortsätta forska (inte värre än att kunskapen 
kan inhämtas). (K, - 30) 

- En del forskarutbildningskurser borde inte varit obligatoriska (etikkursen). 10 poäng 
var lite väl mycket – och nu är det ju 20 poäng vilket är katastrofalt. (M, 31-40) 

- 1) Mer undervisning. 2) Mer frihet att driva projekt självständigt. 3) Gärna ett bredare 
perspektiv på projekten ”ämnesöverskridande”. (K, - 30) 

- Bättre handledning. Bättre försörjning. Samarbete med internationella grupper. (M, -) 
- Övat mer på att söka egna anslag. Fått gehör för egna idéer och prova dessa. (K, - 30) 
- Större insyn i industrin – fler kontakter och utbyte med företag. Min forskarutbildning 

var enbart inriktad på akademisk grundforskning. Bättre chefskap på institutionen 
hade underlättat. (K, 41-50) 

- Det fanns inga jobb när jag kom tillbaka till Sverige efter Post.doc. – blev tvingad att 
börja arbeta som lärare. Håller på att läsa in pedagogik så att jag kan bli behörig lärare 
– tyvärr inget som jag vill men jag måste ha en inkomst. Mer arbeten – ta hand om 
post.docs. som kommer tillbaka till Sverige!!! (K, 31-40)   

- Träna i att söka pengar, karriärsutveckling. Finansieringen för utbildningen kunde vara 
bättre. Vore bättre med mer organiserad antagning till forskarutbildningen, t.ex. två 
gånger per år. Då kan de mest lämpade väljas ut samt se till att det finns finansiering 
för dessa studenter. (M, 31-40) 

- Öppnare inställning till egna idéer. (M, 31-40) 
- Handledningen kunde ha varit bättre. Min handledare ställde höga krav på 

doktoranderna vad gällde förmåga att arbeta självständigt. Väldigt lite mentorskap vad 
gällde fortsatta karriärval. Många av mina meddoktorander gav upp på grund av dålig 
handledning eller ingen handledning alls. (M, - 30) 

- Jag skulle velat ha haft möjlighet att gå kurser och få träning i 
ledarskap/projektledning, det hade varit ett stort plus för karriären. (M, 31-40) 

- Fler skriftliga avrapporteringar. Saknar datakurser mer om ur man använder olika 
datorprogram när man ska skriva, retuschera, presentera bilder, göra en 
avhandlingsmall. (K, 31-40) 

- Ingen aning. (M, 41-50) 
- Bättre, framförallt. mer, handledning, skulle avsevärt förbättra för fortsatt arbete inom 

forskningen. Krav på att förberedande forskarutbildningskurser förläggs till början av 
forskarutbildningen och inte betas av i slutet av utbildningen pga. Formellt krav för att 
få ut examen. (M, 31-40) 

- Bättre forskarutbildningskurser! Mer ledarskapsutbildning – viktigt på många plan! 
Bättre på att stimulera kontakt mellan doktorander i olika ämnen, fakulteter! Bättre 
undervisnings, pedagogisk utbildning. (K, 31-40) 
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- Bättre uppbackning av min handledare (inom läkemedelsindustrin). Vilket 
förmodligen skulle ha stärkt mig i min första ledarroll efter disputationen. (K, 31-40) 

- Förbättra ledarskaps- och projektledarutbildningen. (M, - 30) 
- Mer samarbete. Extern bedömning av forskningsprojekten. (M, - 30) 
- Mer diskussioner (kanske en forskarutbildningskurs) i kritiskt tänkande samt att hitta 

på nya projekt. Lära sig se vilka möjligheter som finns, och uppmuntras att dra igång 
nya projekt. (K, - 30) 

- Mer självständighet, en mer riktad utbildning för att i slutändan kunna ta fullt ansvar 
för forskningsplanering och publicerande. (M, - 30) 

- Muntliga presentationer och egen undervisning borde ha varit en större del av 
forskarutbildningen. Pedagogikutbildningen borde ha varit obligatorisk. Jag saknade 
någon form av ”organiserad handledning” för byråkratin vid inlämning och tryckning 
av avhandlingen. En sådan ”organiserad handledning” skulle spara mycket tid för alla 
doktorander. Å andra sidan ger det trots allt en form av träning att göra det själv. (M, 
41-50) 

- Bättre träning i att handleda och att ta större ansvar i kontakter med andra forskare 
(och introduceras till andra kontakter). Även mer ”ämnesöverskridande” kontakter och 
diskussioner kunde gärna fått förekomma. Bättre förberedelser för att kunna söka 
pengar. (K, 31-40) 

- Skulle haft nytta av att gå en utbildning i att rapportera vetenskapliga data (en längre 
utbildning än den som gavs). (K, 31-40) 

- Mitt problem liksom de flesta doktoranders var mina handledares absoluta 
ofullkomlighet vad gäller handledningen. De motarbetade mig snarare än handledde 
mig. Jag fick kämpa mig till att gå relevanta kurser och jag fick kämpa mig till att 
färdigställa min avhandling trots detta motstånd och min avhandling var på intet sätt 
kontroversiell. Det var bara störande för mina handledare att behöva göra någonting 
överhuvud taget, som att läsa och kommentera vad jag skrivit. För en av mina artiklar 
fick jag vänta i två år på någon kommentar. Trots ideliga påstötningar. Det kanske 
skulle vara relevant med någon form av krav på handledarna. (K, 41-50) 

- Att föreberedas på vilka kliniska områden/tjänster där forskarutbildningen anses 
värdefull och tillvaratas. Eftersom jag är en av de första kliniskt verksamma 
sjuksköterskorna som genomgått forskarutbildning har det inte funnits tjänster där 
denna merit efterfrågas/krävs. Att få en handlingsberedskap för hur man kan påverka 
arbetsgivaren att skapa kliniska forskartjänster hade varit värdefullt. (K, 51- ) 

- Under forskarutbildningen eftersträvas och ges möjlighet till fortsatt självständig 
forskning, om doktoranden vill forska vidare. Därmed bör även universitetet ge denna 
upplysning tidigt under forskarutbildningen, och också klargöra de ekonomiska 
aspekterna – nuvarande och framtida – för fortsatt forskarkarriär. Tyvärr finns det idag 
ett stort glapp mellan doktorandperioden och ev. docent/professorsnivå, där väldigt få 
möjligheter ges till att tillskansa sig denna kompetens – kärvare ekonomisk situation i 
den svenska forskarvärlden. (M, 31-40) 

- Mer träning i handledning, mer kunskap om hur universitetsutbildning fungerar – 
vilka regler som gäller, om informationsteknologi. Jag har saknat mentor efter 
disputationen, (min handledare ägnar sig åt sina doktorander, det behövs ingen 
seminarieverksamhet annat än halvtidsseminarier) efter den står jag ensam med mina 
forskningspengar och har ingen forskargrupp att samarbeta med i praktiken – detta bör 
förberedas under doktorandtiden. […]. (M, 51-) 

- Stöd efter disputationen som varit under all kritik!!! Det finns väldigt lite intresse för 
stöd till fortsatta forskningsinsatser. Man famlar sig fram på djupt vatten. Man är 



  Bilaga 4 

 46

oerhört dåligt informerad om detta under sin doktorandtid, det kommer som en 
kalldusch att man står helt ensam. (K, 41-50) 

- Mera direkt träning i forskningsmetodik och epidemiologi – registerstudier. (K, 41-50) 
- Hur man söker pengar för vetenskapliga projekt. (M, 51- ) 
- Jag utförde lejonparten på fritiden (dvs. intjänad under tunga jourpass. Bättre 

ekonomisk ersättning. Bättre handledning. (M, 41-50) 
- En mer strukturerad utbildning med tydliga delmål och mål. Mycket mer tid för 

forskning. En stor del av forskarutbildningen skedde på fritiden. Organiserad 
utbildning på institutionsnivå med återkommande träffar med doktorander och 
handledare. Acceptans från arbetsgivaren som i mitt fall var landstinget i Uppsala att 
forskarutbildningen motsvarar flera års utbildning. Tjänstledighet för forskning 
prioriteras inte. (K, 41-50) 

- Jag saknade helt pedagogisk erfarenhet vilket jag ser som absolut nödvändigt för våra 
doktorander nu. Både ped. utbildning och ped. erfarenhet viktigt att det ges i samband 
med forskarutbildningen – dock inte nödvändigtvis inom FoU-tiden (helst utanför). 
Ledarskap – projekt m.m. hade varit bra att få mer av. Missade nästan helt 
seminariekulturen. Visserligen är det inta alla ställen som har det – men jag ser det 
som en viktig del i forskarutbildningen och i lärandet av vetenskapligt tänk. (K, 31-40) 

- Bättre handledning och kurser (t.ex. forskningsmetodik, statistik, epidemiologi) under 
ett mycket tidigare skede. (K, 31-40) 

- Mer kontakter med andra institutioner och forskare inom ämnet. Forskning utomlands. 
(K, 41-50) 

- Utnyttjande av nationella och internationella kontakter. Samordning inom projektets 
olika delar. (K, 41-50) 

- Se fråga 18 a-c, k,q, r. (K, 41-50) [valt mittenalternativet på alla utom de två sista där 
näst mest positiva valts]  

- Svårt att få ledigt från kliniken. (K, 51-) 
- Lite för ensamt – vore bra med kontakt med andra i samma/närliggande fält. (M, 41-

50) 
- Nuvarande arbete när jag åter är i statlig tjänst har jag samma som i fråga 19. Inför 

obligatoriska karriärplaneringskurser så att doktoranderna rör sig på arbetsmarknaden. 
Ser och kom uttrycka sin överförbara kompetens och lär dem vad förhandling ä. Inte 
bara lön utan även andra ”förmåner” är ovärderligt. (K, 41-50) 

- Bättre handledning, helst två handledare så att man som doktorand inte är så totalt 
beroende av sin handledare. (K, 31-40) 

- 1) Handledarens roll som förebild: handledarna skulle behöva handledning! Min 
handledare var mycket närvarande och vi trivdes mycket bra ihop som personer men 
som ”forskarförebild” fungerade det sämre. 2) Mer utbildning i vetenskaplighet (se 18 
a och b) [genomgående svarar inte nöjdheten helt mot kraven] 3) Mer utbildning i 
systematisk informationssökning. (K, - 30) 

- Socialiststaten utbildar folk för utlandet då post.doc./fo-ass.-tjänster i princip inte 
finns. Katastrofalt men också typiskt. Varför kasta miljoner per år för att utbilda unga 
hungriga intelligenta varelser och sedan direkt sätta dem i arbetslöshet, ”skänka” till 
läkemedelsindustrin eller sända till USA – vilka tacksamt tar emot denna ytterst 
spetsutbildade kohort. (M, 31-40) 

- Alldeles för mycket intriger och konkurrens – ej bra samarbete ens inom gruppen! 
Detta stämmer mycket dåligt med det arbete som bedrivs inom läkemedelsindustrin. 
Forskningsresultaten skulle bli mycket bättre om man samarbetade bättre – mellan 
olika discipliner och med industrin! (K, 31-40) 
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- Mer träning i projektledning (om möjligt), större exponering utåt internationellt. Större 
krav på doktoranden att gå igenom litteratur inom ämnesområdet – många Aha-
upplevelser i samband med sammanställning av avhandling. Bättre möjlighet att 
avsluta pågående projekt samt vara kvar något år på institutionen. (M, - 30) 

- Att aktivare diskuterat och kritiskt granskat vetenskapliga arbeten, metoder och 
publikationer. Att aktivare ha arbetat över ämnesgränserna för att utbyta idéer och 
kunskaper och därmed få en bredare plattform för forskningsarbetet. (K, 41-50) 

- Forskarutbildningen borde värderas högre i mitt nuvarande arbete ex. ekonomiskt. Om 
det inte finns någon morot så kommer dagens unga läkare att arbeta som stafettläkare 
istället för att bedriva forskning. (K, 31-40) 

- De obligatoriska kurserna borde kommit tidigare (de kunde dessutom varit bättre). (M, 
41-50) 

- En mer organiserad forskargrupp, där doktorander kan lära av varandra saknades. Den 
är dock konstituerad nu, och fungerar bra, […] (M, 41-50) 

- Integrerad forskning och utveckling i tjänstgöringen vilket hade (sannolikt) medfört 
mer forskningsaktivitet. (M, 41-50) 

- Min forskning var ett helt eget projekt som jag i efterhand fick sanktionerat med tanke 
på disputationen. Det var väl relaterat till mitt jobb och det jag intresserar mig för. 
Forskningen kunde ha varit mer strukturerat om forskarutbildningen hade kommit 
tidigare. (M, 51- ) 

- Bättre strukturerad utbildning i ”forskningsmetodik”. (M, 31-40) 
- Mer forskningsseminarier och gränsöverskridande metodsamarbete. (M, 31-40) 
- Att vi inte var en strakare forskargrupp. Gruppen var splittrad, alla arbetade på olika 

ämnen med för lite kommunikation, ”spretigt”. En bättre post.doc. hade varit bra, nu 
blev det inte av. Med handen på hjärtat det var ibland väl pressat tidsschema med 
mycket lite tid för forskning på finansieringen av min arbetstid fick skötas av mig 
själv genom eget arbete som heltidskirurg, men jag överlevde utan skilsmässa!!! (M, 
41-50) 

- Bättre undervisning i vetenskaplig metodik och statistik. Att studierna kunde skett på 
arbetstid istället för kvällar, helger, jourkompledighet (idag en helt absurd 
arbetsbelastning för individen och familjen framförallt). (M, 41-50) 

- Handledningen. Arbetade i stort sett helt själv med mina projekt. Tid för forskning då 
man är doktorand vid medicinsk fakultet med samtidig anställning vid sjukhuset. I 
stort sett all forskning gjordes på jourkompledighet och fritid. Hade några månaders 
forskartjänst. (M, 31-40) 

- Utbildning i presentationsteknik ”att sälja sitt budskap”. Ledarskap och handledning 
var eftersatt utbildning. (M, 31-40) 

- Att få möjlighet att förbättra, driva utveckling och forskningsfrågor även efter 
disputation. Framtidsfrågor vad gäller den egna vetenskapliga produktionen. Möjlighet 
att fortsätta samarbete och arbete vid institutionen. (K, 31-40) 

- Mer forskningstid (inom arbetstid). (K, 41-50) 
- Noggrannare planering av studier. Speciellt; upplägg, vilka som är med och i vilken 

position. (M, 41-50) 
- Utbildningsdelen var ej belönad och det saknades struktur. Nästan allt arbete med 

avhandlingen skedde på fritid/jourkomp. (M, 41-50) 
- 1) Efter att jag har skrivit fyra artiklar (forskade på min fritid (semester intjänad ledig 

tid mm. under fyra år) (tre av de ingick i avhandlingsarbetet) först då blev jag anmäld 
som doktorand och därmed gick (fick) gå doktorandkurser (fem i tolv). Hoppas ingen i 
framtiden ska behöva ”slava” och får gå doktorandkurser m.m. i tid. (t.ex. utförde 
djurexperiment utan att ha gått nödvändig djurkurs). 2) Av handledaren inget 
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seminarium. Handledningen bestod av att läsa och rätta mina manuskript. 
Regelbundna seminarium/utbildningsmöte behövs. (M, 41-50) 

- Mer pedagogisk utbildning. Jag har precis gått en kurs i pedagogik i Uppsala. Skulle 
ha kommit tidigare. (M, 41-50) 

- 1) Uselt avsett betald tid för forskningsarbete. Graden av egen finansiering för hög. 2) 
Tid för fortsats fördjupning i arbetet – post.doc. hade varit bra. (M, 41-50) 

- Se fråga 18. (M, 41-50) [Handledning får lägst värde, näst sämst]. Bättre handledning 
från början. För mycket ansvar att sköta projektet själv. Fr.a. bättre 
försörjningsmöjligheter! (fru och […] barn och doktorandlön). (M, 41-50) 

- Underlätta fortsatta projekt som fortsättning på arbetet i avhandlingen. (M, 41-50) 
- Tydligare mål av handledare. Tydligare uppdrag. Mer föreläsningar och att göra det 

begripligt för andra. (K, 41-50) 
- Hur man presenterar resultat – möjligen. (M, 41-50) 
- Forskarutbildningen kom sent, borde ha kommit tidigare. (K, 41-50) 
- Se sista punkten på fråga 18. (K, 41-50) [Näst sämsta värdet på sista frågan, 

ledarskap/projektledning.] 
- Hade varit positivt om forskarutbildningen till större del skett på arbetstid. Totalt 

betald forskarutbildning under avhandlingsarbetet – fem månader. Resten av 
utbildningen har skett på fritid! Detta är en påtaglig skillnad mellan institution och 
yrkesbakgrund. (K, 31-40) 

- Mer samarbete med andra forskningsgrupper. Möjlighet till teknisk hjälp kunde varit 
större, särskilt mot slutet av utbildningen. Bättre ekonomiska förutsättningar! Mindre 
stipendiefinansierad tid! (Har förbättrats) Jag råkade ut för ett helt år utan 
föräldrapenning” (och över två år med stipendium). Bra med halvtidskontroll och 
examinators samtal och feedback på seminarier. Fanns ej förrän på slutet av min 
utbildning. (K, 31-40) 

- Det hade kanske varit bättre om jag fick fler tillfällen att skaffa nationella kontakter. 
Jag är mycket nöjd annars. (K, - 30) 

- Jag tycker att man måste se på doktorander inte bara som verktyg för förverkligande 
av vetenskapliga idéer, utan också som individer som ska utrustas med omsorg för 
deras inträde in i arbetsmarknaden. Det kritiskt vetenskapliga tänkanden bör 
förbättras. Att göra skriftliga presentationer är inte alls i nivån av den muntliga 
presentationen. Den måste förbättras. Det kan hända att en doktorand är så djupt 
engagerad i sin forskning att han/hon inte lägger märke till behovet av kontakter i både 
nationell och internationell nivå. Jag tror att det ligger i handledarens uppgift att hjälpa 
i den riktningen. (M, 41-50) 

- Jag skulle vilja haft träning i att handleda andra. Jag skulle vilja blivit ännu mer 
”pushad” i att komma med egna ideer och i större drag planera framåt. Det hade kunna 
stärka förmågan och självförtroendet i att jag kan vara mer självständig i forskarrollen. 
Forskarutbildningen har inte förberett mig för att leda en egen forskargrupp t.ex. vid 
universitetet, trots god vetenskaplig träning. (K, 31-40) 

- Vet ej. (M, - 30) 
- Kurser i anslagsansökningar kunde mycket väl ha ingått. Mer utbildning inom 

handledning/chefsskap. (M, - 30) 
- Mer träning i presentationer och att handleda kollegor. Mer träning i att popularisera 

kunskap. (M, 31-40) 
- Man skulle kanske ägna att förstå hur stora och små företag (läkemedel) fungerar och 

alla dessa regulatoriska ämnen som finns i fältet bl.a. (M, 41-50) 
- Uppföljning under pågående utbildning av tredje part. Bättre ledning. Tydligare mål. 

Samarbeten inom/utom gruppen. (M, 31-40) 



  Bilaga 4 

 49

- Att veta hur man skulle ställa de rätta frågorna. Jag kastade bort mycket tid på mina 
egna urusla idéer dvs. oerfarenhet. (M, 31-40) 

- Föreberedelse för livet efter doktorandtjänst. (M, 31-40) 
- En mer medveten och systematisk satsning på själva utbildningsbiten av 

forskarutbildningen. På min institution prioriterades forskning och forskningsresultat, 
vilket ju inbringade pengar till institutionskassan. Önskemål om kurser utöver de 
obligatoriska sågs inte med blida ögon och även dessa ansågs vara rätt onödiga. (K, - 
30) 

- Forskarutbildningen var i stort sett bra men jag tycker att det tas in för många 
doktorander i relation till hur mycket jobb som finn på högre nivåer inom forskning 
(på universiteten och i industrin). Det har gått inflation i utbildning och idag känns det 
som en PhD inte är mycket värt. Inom industrin väger erfarenhet mer och inom 
akademin finns det inga fasta tjänster och det är svårt att få pengar. Ibland undrar jag 
om det var bortkastad tid... (K, - 30) 

- I wish that I could have more time and opportunity participating tutoring students, to 
learn more pedagogical skill and etc. (K, 41-50) 

- Ingenting i.o.m. att jag fick lära mig att arbeta självständigt under min postdoc-period. 
(K, - 30) 

- En mer aktiv handledning vad gäller framåtskridandet av avhandlingsarbetet. Ett 
bredare utbud av valfria kurser inom molekylärbiologiska och biokemiska metoder. 
Att på ett tidigt stadium bibringas insikten att möjligheterna till fortsatt akademisk 
karriär och försörjning i Sverige är närmast obefintliga. (M, 31-40) 

- Förberedelser för tiden efter; mur man skall bygga upp en egen forskargrupp t.ex. (M, 
- 30) 

- Det var ett ensamt arbete jag ror att jag hade haft det roligare och att det hade varit 
mycket nyttigare att arbeta mer i grupp med gemensamma projekt (K, - 30) 

- Mer inslag av ledarskapsutbildning. Bättre stöd efter disputation. (M, 31-40) 
- Högre grad av målstyrning i utbildningen. Mer feedback. (K, 31-40) 
- Dålig träning i moderna tekniker. Mer handgriplig handledning kunde lett till mer 

publikationer och färre oavslutade projekt. (M, - 30) 
- Ledarskapsutbildning (kompletterade själv med en MBA). Belägga att 

hypotesgenerarande forskning sedermera skall ligga till grund för hypotesprövande 
forskning. (M, - 30) 

- Inget särskilt. (M, - 30) 
- Avstämning av innehåll mellan de olika kurserna. (M, 41-50) 
- Att man måste vara ärlig mot utländska forskare beträffande hur utbildning går ihop 

med de arbetskrav som sedan ställs. (M, 41-50) 
- Att kunna skriva artiklar bättre och snabbare. Att få bra självförtroende. (M, 41-50) 
- Det var alldeles för ensamt, jag ingick inte i någon forskargrupp. Mitt ämne var för 

ovanligt. För lite vetenskaplig diskussion och entusiasm. Forskningen präglades av 
”produktion”. Den gick för fort. (M, -30) 

- Egentligen är det konstigt att jag är tillbaka på den avdelning på AS där jag påbörjade 
forskarutbildningen och formellt disputerade. Detta efter att jag fullgjort ST-utbildning 
och sedan inte erbjöds fortsatt anställning vid kliniken. Då hade jag 1-2 år kvar till 
disputationen. [...] Jag fick helt byta arbete och försöka avsluta doktorandutbildningen 
på en annan klinik. Jag disputerade alltså medan jag tjänstgjorde på en annan klinik. 
Jag fick ta tjänstledigt från denna tjänst för att skriva kappan till avhandlingen i tre 
månader. […]. Tyvärr är det mesta av min forskningsmetodik helt föråldrad nu och jag 
har inte haft möjlighet att utveckla forskningen. I princip måste jag nu börja om från 
början om jag överhuvudtaget återupptar forskningen (M, 31-40) 
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- Bättre statistikkurs med inriktning på praktisk användning av olika statistiska 
modeller. Mindre teori och räkneövning. (M, 31-40 år) 

- Seminarieverksamhet existerade inte på institutionen. Skulle behövts som internt 
forum för forskningsinriktning och metodik bl a. (K, 51-) 

- Inget. (M, 51-) 
- Bättre handledning! Min handledare var under långa perioder varken närvarande eller 

intresserad av mitt projekt, så jag fick sköta mig själv. Detta förlängde doktorandtiden 
och var energikrävande och frustrerande, men medförde att jag numera är en mycket 
självständig forskare. (K, 31-40) 

- Handledningen på alla områden. Ekonomin (hade stipendium). Mer träning i muntlig 
framställning. Mer statistik. (K, 31-40) 

- Enligt mina erfarenheter fick man ordna med träningen själv + dåligt ekonomiskt stöd 
för det mesta. Givetvis lär man sig mycket av det också, men det tar både onödigt 
mycket tid och kraft. Det ger också en eftersmak av att UU inte sysslar med en 
professionell verksamhet utan är fast i gamla otidsenliga vanor och är utarmat på 
resurser. Det faktum att inga läkarstudenter längre vill disputera inom prekliniska 
ämnesområden talar sitt tydliga språk. Man bör också skilja på klinisk- och 
forskningskarriär. Nu försöker alla bara vara lediga från sina kliniska positioner då 
tjänstgöring där inte har något meritvärde, men tjänsten körs i botten för försörjning 
och plattform för andra aktiviteter än att ta hand om de sjuka. (M, 41-50) 

- Kan märkligt nog inte komma på något av betydelse. Jo en bihandledare borde haft 
förmågan att begränsa sina åtaganden. Då kanske det inte tagit månader innan […] 
kom med kommentarer till artiklarna man slet med. (M, 41-50) 

- Föreläsning, undervisning (M, 31-40) 
- Svårt att säga. (M, 51-) 
- Det känns som om UU borde ha bättre koll på alla handledare – att de ska veta vad 

som ska ingå för kurser/utbildningar och att handledarna verkligen kan handleda (inte 
bara är bra ”egna” forskare) (K, -30) 

- Hade uppskattat mer målmedveten utbildning och metodologi, då jag arbetade med ett 
litet antal metoder. Det sämsta med forskarutbildningen var den ekonomiska delen, 
katastrofalt att gå på stipendier i 4 år. (K, 31-40) 

- Lite mer bredd på kurserna. I mitt arbete måste jag läsa och förstå vetenskaplig text 
som spänner över ett mycket brett fält. (K, 31-40) 

- Inget, bara synd att det inte fanns möjlighet att i större utsträckning utöva forskning 
parallellt med läkararbetet. (K, -30) 

- Det skulle bli bättre om jag hade klarat svenskan innan jag disputerade. (K, 41-50) 
- Jag tror att det jag tycker skulle bli bättre redan har förbättrats, dvs en mer organiserad 

forskarutbildning – bättre ram. Flera kontrollpunkter så att utbildningen fortskrider i 
tempo. Borde finnas riktlinjer för handledaren – ingen lång kurs, kanske bara någon 
föreläsning per år för att delge god handledarmetodik och ev. nya regler/deadlines etc. 
(K, -30) 

- Har valt ett helt annat arbetsområde som jag då inte hade en tanke på och utan 
koppling till min forskning. Bättre övning i presentation av resultat muntligt. Arbetade 
i en mycket lite projektgrupp vilket medförde lite för lite utbyte med andra (K, 31-40) 

- En bättre handledning hade kunnat medföra att jag arbetade bättre. (M, 41-50) 
- Doktorandkurserna. Exempelvis vetenskaplig presentation som ej var uppdaterad på 

hur man gör posters idag (dvs ej klippa och klistra). Dessutom var det svårt att komma 
in vilket resulterade i att ett flertal pek och postrar var gjorda innan man gick kursen.  
(K, -30) 
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- Skulle behöva mera handledning under forskarutbildningen och hjälp med att etablera 
fler nationella och internationella kontakter. (K, 41-50) 

- På min tid ingen större struktur på handledning och forskarutbildning, mer än 
forskarkurserna. Bytte bl a både handledare och ämne vilket försenade disputationen 
flera år. (K, 41-50) 

- Forskning och disputation värdesätts inte inom den medicinska sjukvården. Det är en 
klart ekonomisk nackdel att forska. Hade jag valt att enbart arbeta kliniskt så hade jag 
tjänat avsevärt mer. (M, 31-40) 

- Fått bättre stöd från institutionen i första hand i form av administrativ service och att 
mina handledare skulle ha fått någon typ av ekonomisk ersättning från universitetet. 
Upplever det som ett stort problem  att docenter inom medicinska fakulteten som ej 
har lektorat eller professur förväntas göra väldigt mycket utan någon som helst 
ersättning från universitetet. Det vi märker av universitetet är att om våra externa 
medel skall in på ett konto så ”försvinner” 25-30%. När vi representerar Uppsala 
universitet som betygsnämnd eller liknande alt är handledare utgår 0 kr i ersättning. 

- Träning av självständighet. (K, 41-50) 
- Jag skulle vilja ha haft mer samarbete med andra och varit mindre ensam. Jag önskar 

att jag (nu […] år efter min disputation) kunde sluta vara ledsen, arg och besviken 
över hur oerhört illa min bihandledare behandlade mig under de sista 3 åren som 
doktorand. Jag önskar att jag hade haft mod och ork att polisanmäla […] för 
trakasserier och förtal. Relationen har skadat mig som forskare och människa. (K, -30) 

- Bättre kontakt med forskargrupper – dock var det svårt med tanke på mitt övriga 
arbete. (M, 50-) 

- Det hade varit bra om min handledare hade hjälpt mig att välja ett ämne för 
avhandlingen istället för att be mig jobba med flera olika ämnen. Avsaknaden av 
inriktning gjorde det svårt att så småningom skriva ihop avhandlingen. (K, 41-50) 

- Det är viktigt att jag får ett lämpligt projekt. Om det inte finns forskartjänster kan jag 
inte använda min forskarutbildning. (K, 41-50)  

- Det borde finnas ledarskapsutbildning med i forskarutbildningen. (M, 31-40) 
- Jag bedrev ca 80% av mitt avhandlingsarbete i USA där jag fick god support. Tiden i 

Uppsala var till största delen sammanställande av data vilket jag gjorde på egen hand. 
(M, 31-40) 

- Mer systematisk handledning (K, 31-40) 
- Skulle velat ingå i en forskargrupp, där min del av forskningen var en del i ett större 

projekt (jag fick driva allt själv). Mer systematisk handledning vore önskvärt. (K, 41-
50) 

- Felet ligger inte inom forskarutbildningen utan inom landstingen som kräver att 
överläkare på universitetssjukhus ska vara disputerade (helt OK) men inte ger 
möjligheter till fortsatt forskning. (K, 41-50) 

- Ingen träning/förberedelser för livet efter disputationen – gå in i handledarroll, leda 
egna projekt. Dessutom: Post doc-tjänst vad är det???!!! Man genomför en rätt 
krävande satsning och så kommer ”ingenting” efter examen. Mer postdoc och 
forskarassistenttjänster behövs. (K, 41-50) 

- Ingenting (M, 51-) 
- Jag tror att allt gick som det skulle (M, 31-40) 
- Den ekonomiska försörjningen var instabil och kortsiktig, vilket orsakade en hel del 

stress (kortfristiga stipendier). Ständig tidspress är förstås hämmande, och mer 
kontakter internationellt hade varit värdefullt om tid hade funnits. Detsamma gäller 
samarbete över ämnesgränser. 

- Projektet kunde ha haft högre vetenskaplig kvalitet. (M, 31-40) 
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- Handledning, diskussioner i forskargrupp. (K, 51-) 
- Mer självständigt arbete. Bättre tillvaratagande av doktorandens egna forskningsidéer.  

(M, 31-40) 
- Mera skriva. Kurserna tidigare i utbildningen (M, 41-50) 
- Handledningen. Min handledare motarbetade mig och handledningen bestod i 4-5 

korta samtal utan värde. Jag fick välja egna forskarkollegor och bilda en egen grupp 
och driva min egen forskning som om jag redan hade en forskarutbildning. Arbetade i 
motvind ända fram till disputationen, som dock blev en succé – och på den vägen är 
det. Jag ville byta handledare […] men fick inte byta. Doktorandtiden var den mest 
påfrestande perioden i mitt liv någonsin. (K, 51-) 

- Jag hade en rätt ostrukturerad men mycket kvalificerad handledning. Träningen 
omfattade både självständigt arbete och ”politik”. (M, 41-50) 

- ”Övergången” till ett ”normalt” arbetsliv hade kunnat underlättas! Det känns som att 
man förverkats och dumpats ut i arbetslöshet efter den mycket kreativa och 
stimulerande tiden på universitetet. Har råkat ut för både post-doktoral depression och 
utbrändhet efter disputationen. Hann dock jobba […] inom landstinget före detta. Är 
idag arbetslös sedan […] pga mobbing på jobbet som orsakade min utbrändhet. Mår 
bättre idag men det finns nu ingen arbetsmarknad i Uppsala! (K, -30) 

- Syftet ska vara att utbilda doktoranden och inte enbart vara en resurs till enheten. Mer 
metodik, närvarande handledare och framför allt en rimlig ekonomisk ersättning.  
(M, 31-40) 

- Mera aktivt samarbete vad gäller sammanställning och statistisk bearbetning av data 
samt att författa artiklar. Alldeles för mycket ensamarbete – oavlönat. Jag doktorerade 
på ”fritid”. Det tog 12 år! Jag var ensamstående tvåbarnsmor samtidigt med heltids 
lönearbete. Som egen företagare arbetar jag lika mycket men jag styr över mina egna 
villkor. Dock fortfarande lågavlönad. (K, 51-) 

- Inget särskilt. (M, 41-50) 
- Bättre handledning. (K, 41-50) 
- Hade hoppats på mer utbildning i ”forskartänk” och arbetssätt, istället för den jobba-

tills-du-får-resultat-mentalitet som präglade min doktorandtid. (K, 31-40) 
- Teamwork inom gruppen och med andra grupper. Bättre färdigheter i 

presentationsteknik. Värdering av handledarens engagemang och förmåga. En högre 
konkurrensnivå. (M, 31-40) 

- Att få arbeta i projektgrupp och/eller forskargrupp. Att få hjälp och stöd att förbereda 
post-doc studie och att få stöd att söka bidrag till detta före disputationen. Alltså stöd i 
en långsiktig planering i tid före disputationen. Och också stöd under första tiden efter 
disputationen att genomföra planerna. Jag blev helt ensam pga handledarens sjukdom 
och professorns pensionering. (K, 51-) 

- Ökat samarbete i och emellan grupper kunde ha ökat kvaliteten på arbetet och övat 
samarbetsförmågan. Jag tycker inte övning i ledarskap och/eller projektledning skall 
vara en del av en forskarutbildning. (K, -30) 

- Det är svårt att säga eftersom jag har tvingats byta arbete flera gånger av 
administrativa skäl. Nedläggning etc. Jag var rättspsykiater då jag disputerade, sedan 
allmänpsykiater, nu smärtpsykiater. Forskningen har följt med som en röd tråd. 
Utmärkt! (?, 51-) 

- Det skulle ha varit mycket bättre att inte vara helt beroende av en enda person 
(handledaren) och att ha haft en kontrollinstans som hade sett över förhållanden. Jag 
har aldrig i mitt liv mått så dåligt som under min doktorandtid, och ingen kunde hjälpa 
mig. (K, -30) 
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- Mer träning i att arbeta systematiskt från början. Mycket tog lång tid att lära och 
många av erfarenheterna var dyrköpta med många misslyckanden och mycket att göra 
om. Jag lärde mig mycket men det skulle kunna gjorts mer systematiskt. Mer 
internationellt samarbete hade varit bra. En mer utåtriktad inställning och självklarare 
inställning till samarbete mellan olika institutioner, men också samarbete med statliga 
myndigheter och andra aktörer i samhället. Mer tvärvetenskaplig inställning. (K, 31-
40) 

- En objektiv handledning där alla doktorander behandlas lika utan jävsituationer skulle 
ha varit önskvärd. (K, -30) 

- Mera diskussioner med min handledare (han var/är mycket dålig på att diskutera) och 
inom försöksgrupper. Mera öppenhet angående forskningsmedel (jag fick inte veta 
något om ekonomin) jag var tvungen att ”be” hela tiden om några extra resurser/lediga 
dagar för någon planering existerade inte. (K, 31-40) 

- Mer fokus på informationssökning. Mer fokus på att forskningen var kliniskt relevant. 
Forsknings3dare är inte alltid lämpade som personalchefer. (K, - 30) 

- Mer samverkan, samarbete med andra forskare. Bättre handledning under början av 
doktorandperioden. (M, - 30) 

- Mer av utbildning avseende ledarskap/projektledning och gruppdynamik. Mer 
interdisciplinärt arbetssätt/samarbete. (M, 31-40) 

- Handledning i det vetenskapliga skrivsättet. (M, 41-50) 
- Jag har svårt att se att det kunde ha gjorts något bättre inom mänskliga gränser. Tack 

till Enheten för Biomedicinska Strålningsvetenskap! Detta är mitt jobb nu det är fel på 
relation min forskarutbildning och vad jag egentligen vill arbeta med. (M, 31-40) 

- Var mer strukturerad i arbetet. (K, 41-50) 
- Mer strukturerad/formaliserad doktorandutbildning inom institutionen, ex. 

gemensamma ”Journal Clubs” med samtliga doktorander (oberoende av vilken 
handledare man har) och annan gemensam undervisning. (K, - 30) 

- Handledning och finansiering. På medicinska fakulteten finns för många doktorander 
utan annan finansiering än stipendier. För många doktorander i förhållande till den 
kapacitet till handledning som finns. Således färre men bättre doktorander som både 
finansieras och handleds, annars kommer svensk medicinsk forskning att halka efter 
ännu mer. (M, 31-40) 

- Fördjupad statistik kunskap. (M, 31-40) 
- Att samarbeta och att gemensamt lösa problem har inte alls stimulerats på liknande 

sätt som individuellt arbete och prestationer. (K, 31-40) 
- Att universitetet kunde ha bistått med mer än en månad forskningstjänst resten gjordes 

på jourkomp. (K, 41-50) 
- Undervisningsplikt. Ingå i grupp – ett sammanhang, vara en del i något fler strävar 

mot. Deadlines, veta när något skall vara klart. Hårdare krav av 
institutionen/professorn. Skissa en plan som uppdateras under resans gång. Diskussion 
med handledare/utvecklingssamtal som skall vara ömsesidiga. (K, - 30) 

- Det finns inga frågor om handledarens roll i denna enkät. Jag hade önskat mig en 
handledare som hade varit bättre på vetenskapligt tänkande, vetenskaplig metod och 
att formulera relevanta frågeställningar. Främja post-doc-tjänstgöring. (M, 31-40) 

- En doktorand bör inte fokusera sig bra på forskning (heltid) med förbättrad klinisk 
kunskap. Doktoranden med grundutbildning utanför EU bör ges ökad möjlighet att 
arbeta kliniskt. Man kan inte forska hela tiden utan parallella kliniska erfarenheter. (K, 
41-50) 

- Skulle vilja gå fler kurser på grundläggande forsknings- och basala vetenskapliga 
ämnen. (M, 41-50) 
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- Jag hade velat ha en bättre ”tillgång” till handledare. Den ekonomiska biten. (K, 31-
40) 

- Att arbeta mer för att bygga upp kontaktnät eftersom det inte finns några (eller få) 
egentliga avställningar efter disputationen på mitt område, så med bredare kontaktnät 
hade man större möjlighet att söka arbete efter disputationen. (K, 41-50) 

- Jag är otroligt nöjd med min forskarutbildning och kan inte komma på något att 
anmärka på. (K, 41-50) 

- Mycket, bl.a. förbättrat handledarfunktionen, tid avsett för forskning och kontakt med 
institutionen även efter disputationen, att en mentor utses under forskarutbildningens 
slut. Denna skulle man kunna diskutera med angående fortsatt forskning, nuvarande 
arbete, karriär etc. (M, 41-50) 

- Omfattande metodundervisning, både kvantitativ och kvalitativ. (K, 51- ) 
- Att självständigt bedriva forskning. Utbildningsträning av handledning. Att 

argumentera – övertyga. Hur skapa/hitta nationella och internationella kontakter. (K, 
51- ) 

- Tycker att 20 poäng kurser är för litet. Anser att en bra fördelning på 
forskarutbildningen är 60 poäng teori och 100 poäng avhandlingsarbete. (K, 51- ) 

- Mer kunskap om kvalitativ forskning. Mer stöd till dem som ej var så självständiga. 
Arbetsmiljön på institutionen var dålig (mobbning av vissa lektorer). (K, 41-50) 

- Mer möjligheter till undervisning och handledning av studenter. Bättre och mer 
handledning av handledare. (K, - 30) 

- En bredare skolning inom olika forskningsperspektiv och metodik vore värdefullt, 
även djupet givetvis måste vara inom aktuellt område. Något mer tid för eftertanke 
och diskussion på vägen jämfört med att ”bara köra på”. Berör egentligen punkten 
ovan, mer tid att läsa och ta del av teorier och vetenskapliga perspektiv under vägens 
gång. Nu oerhörd fokus på ”egen” metod och projekt. Skulle kunna öka förståelsen av 
kunskapssökande som helhet och tvärvetenskaplig förståelse. (K, 31-40) 

- Lära sig referee-bedömning. Samförfattarskap. Introduceras i nätverk. (K, - 30) 
- Nationella kontakter med kollegor. (M, 41-50) 
- Mer struktur. Fler relevanta kurser. Initiativ och genomförande låg helt på mig. (K, 41-

50) 
- Anställningsförhållandena. Framförallt tycker jag i efterhand att forskningserfarenhet 

värderas för lågt i landstänget (min arbetsgivare). (K, - 30) 
- Mer arbete i grupp, mer utåtriktat arbete. Mer systematisk kunskap om handledning av 

andra. (K, 51- ) 
- Mera arbete i en större forskargrupp. Hur man bygger en forskargrupp. (K, 51- ) 
- Vissa forskarutbildningskurser kunde ha varit mer utmanande/högre krav (speciellt de 

vid den medicinska fakulteten) Någon gång ganska dåligt förberedd handledare. (K, 
41-50) 

- Universitetets ”tredje uppgift” missades helt. Hade varit bra att träna att ”popularisera” 
forskning samt träna kontakter med media. (K, 41-50) 

- Mer utbildning och träning i att handleda, t.ex. doktorander samt strategier för att söka 
forskningsanslag hade behövts – saknades nästan helt i forskarutbildningen och är nu 
stora och viktiga inslag i mitt arbete. (K, 41-50) 

- Introduktionen till universitet och forskarutbildning var då obefintlig. Bättre kontakt 
mellan handledarna, som en månad innan disputation började bråka om 
huvudhandledarskapet. (K, 41-50) 

- Uppmuntrat mer samarbeten inom och mellan forskargrupper. Lyft ledarskapsfrågor 
och projektledning. Introduktion av innovationsprocesser och produktifiering av 
forskningsidéer. (K, 31-40) 
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- Avhandlingsarbetet en separat del. De 60 poäng obligatoriska kurserna samman föll ej 
med problemen att skriva avhandlingsarbetet. (K, 51- ) 

- Mina kunskaper kunde ha tillvaratagits bättre av klinik och ledning. (K, 51- ) 
- Jag är fullkomligt nöjd. Min kritik idag gäller post-doc-programmet, som  - så vitt jag 

förstår – är närmast obefintligt, en kritik som jag vet att jag delar med många andra av 
institutionens disputerade. Dessvärre har jag inte alls samma stöd från institutionen 
längre och – trots att doktoranderna prioriteras starkt framför ”post-doc-arna” fick 
båda mina doktorander vänta alldeles för länge i ”kön” innan man engagerade sig i 
dessa, med en lång rad komplikationer som följd. […] (M, 51- ) 
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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 Totalt13 
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

                                                 
13 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 
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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 
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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% 
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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 information 
kontakta 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 
 


