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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 Samhällsvetenskapliga fakulteten under denna tidsperiod. 
 
För planering och upplägg av alumnstudien samt för principerna bakom resultatredovisningen 
i samtliga doktorsrapporter svarar Olof Ingesson vid enheten för kvalitet och utvärdering. För 
respektive rapports innehåll svarar respektive rapportförfattare. 
 

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 

                                                 
1 Lundmark, Annika  (2003) Doktorandernas åsikter om sin utbildning, Enheten för kvalitet och utvärdering, 
Uppsala universitet. 
2 Alumn har enligt Svenska akademins ordbok betydelsen: (en läroanstalts) lärjunge 
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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, 
i många fall utländska medborgare, och som inte aktivt utfört en adressändring i Uppdok 
fanns det 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 ovan nämnda 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 
samhällsvetenskapliga fakulteten är svarsfrekvensen 69% (159 av 230). 
 
Andelen kvinnor och män som besvarat enkäten varierar mellan fakulteterna. Vid samhälls-
vetenskapliga fakulteten är det ungefär samma andel kvinnor som män som svarade; 67% av 
kvinnorna och 69% av männen har valt att medverka i undersökningen (därutöver är det dock 
tre personer som svarat på enkäten men valt att ej uppge könstillhörighet). Se tabell 1 nedan 
för en jämförelse med andra fakulteter. 
 
Tabell 1. Svarsfrekvens per fakultet och kön 
  Totalt antal 

mottagare 
Totalt antal svarande Svarsfrekvens  

Fakultet Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt
Historisk-filosofisk 45 64 109 39 39 794 87% 61% 72% 
Språkvetenskaplig 43 24 67 32 17 505 74% 71% 75% 
Samhällsvetenskaplig 96 134 230 64 92 1596 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 2717 79% 67% 72% 
Farmaceutisk 52 41 93 39 27 678 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 (18 personer vid 
samhällsvetenskapliga 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 fakulteterna 
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.  

                                                 
3 Några personer har disputerat före 1997 men av administrativa eller andra orsaker inte tagit ut någon 
doktorsexamen förrän senare. 
4 En person av dessa 79 disputerade från historisk-filosofiska fakulteten har valt att inte uppge kön. 
5 En person av dessa 50 disputerade från språkvetenskapliga fakulteten har valt att inte uppge kön. 
6 Tre personer av dessa 159 disputerade från samhällsvetenskapliga fakulteten har valt att inte uppge kön. 
7 En person av dessa 271 disputerade från medicinska fakulteten har valt att inte uppge kön. 
8 En person av dessa 67 disputerade från farmaceutiska fakulteten har valt att inte uppge kön. 
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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 har besvarat varje fråga varierar, 
vilket bör beaktas vid läsning och tolkning av rapportens tabeller och diagram. Av bilaga 5 
framgår det totala antalet svarande på varje fråga. 
 

1.5 Rapportstruktur 
Efter föregående presentation av syfte, urval och svarsfrekvens kommer i kapitel 2 
undersökningsgruppen att kort beskrivas strukturmässigt avseende fakultetstillhörighet, köns- 
och åldersfördelning. Där redovisas även vilken relation de svarande har till Uppsala 
universitet idag. I kapitel 3 beskrivs undersökningsgruppens nuvarande situation avseende 
arbete och arbetsmarknad medan kapitel 4 handlar om hur de samhällsvetenskapliga 
doktorerna retrospektivt upplevde sin forskarutbildning och i vilken grad den träning de fick 
under utbildningen motsvarar de krav som de sedan har mött i arbetslivet. Avslutningsvis 
sammanfattas i kapitel 5 och 6 de utförliga svar som givits på frågorna om vad som varit mest 
positivt, samt vad som kunde ha gjorts bättre under forskarutbildningen. I bilaga 1-4 redovisas 
alla svar på enkätens öppna frågor. 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 har 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%, en könsfördelningen som är i det närmaste densamma 
för de svarande inom samhällsvetenskapliga fakulteten. 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. Vid samhällsvetenskapliga fakulteten har ungefär hälften (48%) tagit sin 
doktorsexamen mellan 31-40 års ålder och ungefär fyra tiondelar när de var äldre än 40 år. 
Vid teologiska fakulteten var nästan två tredjedelar (62%) av de disputerade äldre än 40 år vid 
disputationstillfället.  
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Tabell 4. Ålder vid disputationstillfället per fakultet och totalt. Procent 
 < 31 år 31-40 år 41-50 år > 50 år 
Historisk-filosofisk 6% 60% 19% 14%
Språkvetenskaplig 4% 44% 28% 24%
Samhällsvetenskaplig 13% 48% 16% 23%
Teologisk 5% 33% 41% 21%
Juridisk 17% 52% 26% 4%
Medicinsk 20% 33% 35% 12%
Farmaceutisk 28% 57% 12% 3%
Teknisk-naturvetenskaplig 41% 54% 5% 0%
Totalt 23% 46% 20% 11%
 
 

2.1 Relation till Uppsala universitet 
Alumnverksamheten har under de senare åren fått en alltmer framträdande roll vid flertalet av 
de svenska universiteten i takt med att kraven på en ökad samverkan mellan universitetet och 
det omgivande samhället har blivit allt tydligare. En grundtanke bakom en aktiv 
alumnverksamhet är att låta alumnerna verka som Uppsala universitets ambassadörer. Den 
erfarenhet och kunskap som alumnerna för med sig från arbetslivet ska ges möjlighet att 
återföras till universitetet i form av mentorskap eller gästföreläsningar. I syfte att ta reda på i 
vilken omfattning de som har disputerat fortsätter att i någon form behålla kontakten med 
universitetet ställdes frågan: Har du någon kontakt med Uppsala universitet idag? Av svaren 
framgick att 33% (53 av 159) av doktorerna vid samhällsvetenskapliga fakulteten 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. Av de samhällsvetenskapliga 
doktorerna har 16% (25 personer) svarat att de inte har någon kontakt med Uppsala 
universitet idag. Av dessa var det sexton disputerade som uppgav att de skulle vilja ha en 
kontakt. 
 
Ungefär en tredjedel (54 av 159) markerade alternativet att de har sporadisk kontakt med 
institutionen där de disputerade och/eller någon annan institution, medan 14% (22 av 159) 
sade sig ha regelbunden kontakt med institutionen. I tabell 5 nedan jämförs svaren från den 
samhällsvetenskapliga fakulteten med svaren från samtliga fakulteter. 
 
Tabell 5. Har du någon kontakt med Uppsala universitet idag? 

  Sam.vet. fakultet Samtliga fakulteter 
  Antal Andel Antal Andel 

Ja, jag är anställd där. 53 33% 241 25% 
Ja, jag har regelbunden kontakt med den institution 
där jag disputerade. 22 14% 180 19% 
Ja, jag har regelbunden kontakt med annan/andra 
institutioner än den jag disputerade vid. 11 7% 66 7% 
Ja, jag har sporadisk kontakt med den institution där 
jag disputerade och/eller andra institutioner. 54 34% 356 37% 
Nej, jag har ingen kontakt med Uppsala universitet 
idag. 25 16% 167 17% 
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3. Nuvarande arbete och arbetsmarknad 
Eftersom en så hög andel som en tredjedel av doktorerna från samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid svarstillfället var anställda vid Uppsala universitet är det inte förvånande att den 
statliga arbetsmarknadssektorn är den mest representerade (figur 1). Hela 84% (129 av 154) 
av de svarande har uppgett att de arbetar inom denna sektor.9  
 

Arbetsmarknadssektor - 
disputerade från samhällsvetenskapliga fakulteten

1%

1%

2%

5%

84%

6%

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

Annan sektor

Eget företag

Kommunal

Landsting

Privat/enskild

Statlig

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

 

Två tredjedelar arbetar på högskola/universitet (figur 2). Den näst vanligast förekommande 
branschen är statlig myndighet (27 av 153). Den tredje mest förekommande branschen är 
inom hälso- och sjukvård där åtta personer är arbetar. Två personer har på denna fråga angett 
”Annan” bransch10. 

Den direkta frågan Vilken är din nuvarande arbetsgivare? har besvarats av 146 personer.11 
Här skriver 106 personer att de helt (eller delvis) arbetar vid ett universitet eller högskola, 
varav 4912 vid Uppsala universitet. Inom statlig myndighet arbetar flest på Regeringskansliet 
(6 personer), Sveriges Riksbank (6 personer) samt Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering (3 personer). Av svaren framgår att ungefär 30% av de svarande har sitt arbete i 
Uppsala13, och lika stor andel arbetar i Stockholm. En person arbetar utomlands, nämligen i 
Norge.  

                                                 
9 Två personer har valt alternativet ”annan sektor” och lämnat följande kommentarer: ”stiftelse” respektive 
”arbetslös”. 
10 En av de svarande skriver ”Svenska kyrkan”, den andra ”SLL” (Stockholms läns landsting). Ytterligare två 
disputerade, som har valt att inte besvara frågan om bransch, skriver: ”arbetsgivarorganisation” respektive 
”stiftelse/forskningsfinansiär”. 
11 En komplett lista över samtliga svarandes arbetsgivare finns som bilaga 1.  
12 Enligt tidigare redovisade tabell 5 är det dock 53 personer som angett att de är anställda vid Uppsala 
universitet. 
13 Sex personer arbetar delvis i Uppsala och delvis på annan ort, om dessa räknas med arbetar 34% i Uppsala. 
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Bransch - 
disputerade från samhällsvetenskapliga fakulteten
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Figur 2. Inom vilken bransch de disputerade från samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar. 
 
 

3.1 Huvudsakliga arbetsuppgifter 
En av enkätens öppna frågor löd: Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Denna fråga 
har 150 personer besvarat. Av svaren framkommer att många arbetar med forskning och 
undervisning. Det vanligast förekommande nyckelordet för de disputerade från 
samhällsvetenskapliga fakulteten är forskning/forskare som återkommer i nästan hälften av 
svaren. Nästan lika vanligt förekommande är ordet undervisning. Drygt en tiondel skriver att 
de arbetar som lektor eller lärare. En femtedel av svaren innefattar något av orden analys, 
utredningsarbete, utvärdering, prognos när arbetsuppgifterna beskrivs (analys och 
utredningsarbete är vanligast). Ungefär femton procent uppger att arbetsuppgifterna innehåller 
någon form av ledarskap, det kan vara allt ifrån chef, ledarskap, projektledarskap, 
studierektor etc som nämns. I bilaga 2 presenteras samtliga svar på enkätens fråga: Vilka är 
dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Drygt fyra tiondelar (43%) har svarat ja på frågan: Har du en chefstjänst eller annan 
arbetsledande funktion i ditt nuvarande arbete? Av kommentarerna som lämnats i anslutning 
till frågan framgår att tolkningen av arbetsledande funktion varierar (från handledare, 
huvudlärarskap, samordnare, att vara projektledare till att vara studierektor och prefekt)14. Det 
är tydligt att frågans formulering inte varit optimal vilket gör att resultatet bör tolkas med 
försiktighet.  

                                                 
14 Kommentarer har lämnats av 40 personer. 
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3.2 Ingår forskning i tjänsten? 
Som tidigare framkommit uppgav närmare hälften att en av deras huvudsakliga 
arbetsuppgifter var forskning. På den direkta frågan Ingår forskning i din nuvarande tjänst? 
svarar ungefär två tredjedelar (66%) att så är fallet (tabell 6). Skillnaden mellan dessa resultat 
består rimligen av personer i vars tjänst forskning ingår men där forskning inte utgör deras 
huvudsakliga arbetsuppgift. Omfattningen av forskningen varierar nämligen i hög grad. Av 
dem som forskar i tjänsten, d v s av de två tredjedelarna15 som har besvarat frågan med ”ja”, 
svarar nästan tre tiondelar (29 av 105 personer) att de har en mycket hög andel (76-100%) 
forskning samtidigt som nästan fyra tiondelar säger sig ha en begränsad andel forskning, 25% 
eller mindre. Av figur 3 framgår hur svaren från doktorerna vid den samhällsvetenskapliga 
fakulteten fördelar 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%

 

Ingår forskning i din nuvarande tjänst?
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10%

19%
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Figur 3. Ingår forskning i tjänsten (disputerade samh.vet. fakulteten), omfattning i procent  

 

Nästan tre fjärdedelar (74%) uppger att doktorsexamen var ett krav då de anställdes i sin 
nuvarande tjänst. Som en jämförelse kan nämnas att de disputerade från den teologiska 
                                                 
15 Det är 105 personer som har besvarat frågan om andel forskning, trots att det är 101 disputerade som svarat 
jakande på frågan om forskning i tjänsten. 
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fakulteten (57%), liksom från de medicinska (58%) och farmaceutiska fakulteterna (58%), i 
något lägre grad svarar att doktorsexamen var ett krav vid anställning än de disputerade från 
samhällsvetenskaplig och historisk-filosofisk fakultet (71%) som i högre grad uppger detta.  

Drygt åtta tiondelar (86%) av de disputerade vid samhällsvetenskapliga fakulteten anser att 
deras arbetsuppgifter motsvarar deras utbildningsnivå. En tiondel tycker att arbetsuppgifterna 
är något för okvalificerade. Endast några personer anser sig ha något för kvalificerade 
arbetsuppgifter i relation till utbildningen. 

Merparten anser att de i mycket hög grad (72%) eller ganska hög grad (15%) har haft nytta av 
forskarutbildningen i sin nuvarande tjänst. Av de kommentarer som lämnats i anslutning till 
frågan framgår att man framför allt haft direkt nytta genom att arbetsuppgifterna består av 
forskning och/eller att forskarutbildning är ett krav för anställningen. De flesta av 
kommentarerna är av positiv karaktär, medan några kommentarer är av negativ karaktär16.  

3.3 Lönestruktur 
Av figurerna 4a-b nedan framgår hur lönerna fördelade sig vid svarstillfället (2004 års lön). 
Lönestrukturen för de samhällsvetenskapliga doktorerna är relativt homogen och koncentrerad 
kring intervallet 30.001-35.000 kr/månad. Fyra av tio hade vid svarstillfället en månadslön 
som låg i detta intervall. Vid en jämförelse med hur samtliga fakulteters doktorer svarat ligger 
lönenivån i paritet med de disputerade från juridiska fakulteten och teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten men något lägre än de disputerade från farmaceutiska och 
medicinska fakulteterna (fig 4b).  
 

Lönestruktur 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

 -20.000 kr  20.001- 
25.000 kr

 25.001- 
30.000 kr

 30.001- 
35.000 kr

 35.001- 
40.000 kr

 40.001- 
45.000 kr

 45.001- 
50.000 kr

 50.001- 
55.000 kr

 55.001- kr

Samhällsvetenskaplig Samtliga fakulteter
 

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

                                                 
16 18 personer har lämnat kommentarer, varav fyra är av mer negativ karaktär t ex ”jag är överkvalificerad” och 
”[…] de flesta som går forskarutbildningen arbetar senare mest med undervisning inom univ/högskola för vilket 
man får för lite utbildning”. 
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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, 2004 års lön. 
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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 de disputerade 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 från samhällsvetenskapliga fakulteten visar att de personer som har 
arbeten som i hög grad (skalvärde 4 eller 5) ställer krav på färdigheten generellt sett har ett 
par, tre tiondelar högre i medelvärde på tillfredsställelse med träningen jämfört med de vars 
arbete i låg grad (skalvärde 1 eller 2) ställer motsvarande krav.17 Vad gäller träningen i att 
formulera forskningsrelevanta frågeställningar är de disputerade med höga krav på detta i 
                                                 
17  De färdigheter där endast tio personer eller färre har angivit låga krav är inte med i jämförelsen. Enda 
undantaget från denna iakttagelse gäller träningen i att undervisa/föreläsa, där de som har höga krav på att 
undervisa/föreläsa har en tiondels lägre medelvärde än de personer som har låga krav på detsamma. 
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arbetet betydligt nöjdare än de med låga krav (här skiljer det nästan sju tiondelar mellan de 
med höga krav jämfört med de med låga krav på detta i arbetet). 
 
För att öka läsbarheten och i viss mån tolkningen av resultaten har de arton bedömda 
färdigheterna grupperats in i följande fyra kategorier: 
 
1) Generella färdigheter 
2) Forskningsinriktade färdigheter 
3) Färdigheter rörande undervisning/handledning  
4) Omvärldskontakter  
 
I de fall medelvärden18 för tillfredsställelse eller krav skrivs ut presenteras alltid hela 
undersökningsgruppens medelvärde inom parentes för att få ett resultat att relatera till. 
Medelvärdet är ett mått som inte ger en helt rättvisande bild i de fall den bakomliggande 
fördelningen är skev. Medelvärdet har dock fördelar då det är ett välkänt mått och eftersom 
det gör det enkelt att rangordna olika alternativ. Den bakomliggande svarsfördelningen till 
samtliga i rapporten förekommande medelvärden finns i bilaga 5. 
 
 

4.1 Generella färdigheter 
Av de arton färdigheter som doktorerna fick ta ställning till har följande fyra grupperats under 
rubriken generella färdigheter: Att göra skriftliga presentationer, Att argumentera och 
övertyga, Att göra muntliga presentationer samt Att arbeta i projektgrupp. 
 
Som framgår av tabell 7 ställer arbetet, för en majoritet av doktorerna, i mycket hög grad krav 
på samtliga av de fyra generella färdigheterna. Kraven upplevs som ännu högre av de 
disputerade samhällsvetarna än av totalgruppen. Mest nöjd är de disputerade samhällsvetarna 
med träningen i skriftliga presentationer 3,7 (3,8).  
 
För färdigheten i att göra muntliga presentationer ställs för de flesta höga krav, medan 
tillfredsställelsen med färdighetsträningen under utbildningen är ganska ljum. De disputerade 
samhällsvetarna är mindre nöjda än totalgruppen med färdighetsträningen i muntliga 
presentationer 2,9 (3,4), samtidigt som arbetet ställer något högre krav på färdigheten än för 
totalgruppen 4,5 (4,2).  
 
Liksom för totalgruppen disputerade har tillfredsställelsen med att arbeta i projektgrupp det 
lägsta medelvärdet 2,7 (2,8) av de generella färdigheterna.19  
 
 

                                                 
18 I rapporten redovisas mestadels resultaten i form av medelvärden. Av bilaga 5 framgår dock hur den exakta 
svarsfördelningen ser ut fråga för fråga. 
19 Jämfört med de övriga fakulteterna inom humanistiska-samhällvetenskapliga området har samhällsvetarna 
dock det högsta medelvärdet avseende färdigheten att arbeta i projektgrupp. Se bilaga 5. 
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Tabell 7. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några generella färdigheter. (n=antal svar nöjd, antal svar krav) 

Samh.vet. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att göra skriftliga presentationer (n =155,152) 3,7 4,6 3,8 4,3 
Att argumentera och övertyga (n=153,150) 3,3 4,4 3,2 4,1 
Att göra muntliga presentationer (n=154,152) 2,9 4,5 3,4 4,2 
Att arbeta i projektgrupp (n=149,148) 2,7 4,0 2,8 3,8 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
 
 
Svarsstrukturen för tillfredsställelse med träningen och krav i arbetslivet avseende de fyra 
generella färdigheterna framgår även av figur 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Medelvärde över tillfredsställelse med träningen i utbildningen och krav i arbetslivet 
för ett antal olika generella färdigheter. (Mycket missnöjd=1, Mycket nöjd=5 – I mycket låg 
grad=1, I mycket hög grad=5) 
 
Idealiskt vore givetvis om tillfredsställelsen är stor beträffande träningen i alla färdigheter. 
När så inte är fallet är ett resultat som genererar en ”trattform” att föredra, d v s för de 
färdigheter som det ställs höga krav på är tillfredsställelsen hög och för de färdigheter där 
tillfredsställelsen är låg är kraven i arbetslivet låga.  
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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 4,1 (4,0) på den 
femgradiga skalan från Mycket missnöjd (1) till Mycket nöjd (5). Beträffande träningen i att 
självständigt bedriva forskning är även här tillfredsställelsen hög, med ett medelvärde på 
4,0 (4,0), liksom för färdigheten att tillämpa vetenskapliga metoder 4,0 (3,8). För tre av de 
forskningsinriktade färdigheterna har de disputerade samhällsvetarna något högre medelvärde 
angående tillfredsställelse med färdighetsträningen än totalgruppen.  
 
Vad gäller systematisk informationssökning är samhällsvetarna något mindre nöjda jämfört 
med totalgruppen disputerade 3,3 (3,5). Det är den färdighet som har det lägsta medelvärdet 
inom gruppen forskningsinriktade färdigheter för de disputerade samhällsvetarna liksom för 
totalgruppen. Kraven från arbetslivet är höga på de forskningsinriktade färdigheterna och 
upplevs något högre av samhällsvetardoktorerna jämfört med totalgruppen för flertalet av 
färdigheterna.  
 

Tabell 8. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några forskningsinriktade färdigheter. (Samh.vet. fak. och totalt) 

Samh.vet. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Kritiskt vetenskapligt tänkande (n=155,152) 4,1 4,3 4,0 4,1 
Att självständigt bedriva forskning (n=154,149) 4,0 3,8 4,0 3,8 
Att tillämpa vetenskapliga metoder (n=155,152) 4,0 4,2 3,8 4,0 
Att formulera forskningsrelevanta  
frågeställningar (n=155,152) 

 
3,9 

 
4,0 

 
3,7 

 
3,8 

Systematisk informationssökning (n=151,152) 3,3 4,2 3,5 4,1 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
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Figur 6 nedan visar att samhällsvetardoktorerna är nöjda med träningen för flertalet av de 
forskningsinriktade färdigheterna, samtidigt som kraven från arbetet också är höga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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).  
 
 

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.  
 
För samtliga färdigheter i denna grupp uttrycker de disputerade från samhällsvetenskapliga 
fakulteten en ganska svag tillfredsställelse, med medelvärden i samtliga fall under tre20. 
Samhällsvetarna upplever högre krav från arbetslivet än totalgruppen avseende färdigheterna i 
att undervisa/föreläsa och att handleda. Samtidigt är de något mindre nöjda än totalgruppen 
disputerade avseende träningen i att undervisa/föreläsa 2,9 (3,2).  
 

                                                 
20 I jämförelse med de andra fakulteterna inom humanistiska-samhällsvetenskapliga området har dock de 
disputerade samhällsvetarna något högre medelvärde i de flesta fall. Se bilaga 5. 
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Tabell 9. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet 
för färdigheter i undervisning/handledning. (Samh.vet. fak. och totalt) 

Samh.vet. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att undervisa/föreläsa (n=146,150) 2,9 4,0 3,2 3,7 
Att handleda (n=145,152) 2,6 3,9 2,7 3,7 
Ledarskap/projektledning (n=144,152) 2,3 4,0 2,3 4,0 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
 
 
Figur 7 visar att kraven från arbetet bedöms som höga för samtliga tre färdigheter, men att 
tillfredsställelsen inte är särskilt stor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Av tabell 10 framgår att de disputerade samhällsvetarna för samtliga moment har något lägre 
medelvärde än totalgruppen avseende tillfredsställelse, framför allt avseende att delta med 
egna bidrag i nationella 3,1(3,4)och internationella konferenser 3,0 (3,5), att ha internationella 
kontakter med kollegor 2,8 (3,1) samt att popularisera kunskap/forskning 2,4 (2,7).  
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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 noterbart att de disputerade från samhällsvetenskapliga 
fakulteten, liksom för totalgruppen disputerade, inte är särskilt nöjda med träningen i att 
popularisera kunskap/forskning med ett medelvärde på 2,4 (2,7) på skalan från 1=Mycket 
missnöjd till 5=Mycket nöjd. Vid en jämförelse mellan samtliga arton färdigheter som 
bedömts är det för de disputerade samhällsvetarna endast ledarskap/projektledning som 
uppvisar lägre eller samma medelvärde i fråga om tillfredsställelse. Samhällsvetarna har 
samtidigt högre krav på att popularisera kunskap/forskning än totalgruppen 3,7 (3,3). 
 
Tabell 10. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några moment/färdigheter rörande omvärldskontakt. (Samh.vet. fak. och totalt) 

Samh.vet. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att delta med egna bidrag i nationella  
konferenser (n=148,148) 

 
3,1 

 
3,3 

 
3,4 

 
3,1 

Att delta med egna bidrag i internationella 
konferenser (n=146,150) 

 
3,0 

 
3,3 

 
3,5 

 
3,2 

Att ha nationella kontakter med  
kollegor (n=150,150) 

 
3,0 

 
3,9 

 
3,1 

 
3,8 

Att ha internationella kontakter med  
kollegor (n=151,151) 

 
2,8 

 
3,6 

 
3,1 

 
3,6 

Att arbeta över ämnesgränserna (n=146,146) 2,7 3,8 2,8 3,8 
Att popularisera kunskap/forskning (n=146,151) 2,4 3,7 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 
 
 
Liksom totalgruppen upplever samhällsvetarna kraven som relativt höga på att ha nationella 
och internationella kontakter med kollegor samt på att arbeta över ämnesgränserna.  
 
Tillfredsställelsen med forskarutbildningens träning är för samtliga moment i denna grupp 
betydligt lägre än tillfredsställelsen med träningen i forskningsinriktade färdigheter. 
Arbetslivets krav upplevs också som något lägre för färdigheterna i denna grupp. Lägst 
upplevs kraven vara på att delta med egna bidrag i nationella och internationella konferenser.  
 
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. 
Farmaceutiska, medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna uppvisar 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-filosofisk, språkvetenskaplig och teologisk fakultet 
(medelvärdet är något högre för samhällsvetarna).  
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Svarsstrukturen för tillfredsställelse med träningen och krav i arbetslivet avseende 
omvärldskontakter framgår även av figur 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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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 ha varit det mest positiva med sin forskarutbildning.  
 
Den vanligaste kommentaren om det mest positiva med forskarutbildningen omfattar drygt en 
fjärdedel av svaren och handlar om att få arbeta med vetenskapliga frågeställningar, 
problemformulering och att få lära sig metodiskt forskningsarbete. Näst vanligast bland 
kommentarerna är kritiskt vetenskapligt tänkande, som nämns av nästan en fjärdedel av de 
svarande. Lika stor andel skriver i sina svar om den stimulerande forskningsmiljö som funnits 
på institutionen, bland kollegiet eller bland doktoranderna. 
 
Andra vanliga svar som omfattar mellan sexton till tjugo svarande är: träningen och 
möjligheten att få arbeta självständigt, att forskarutbildningen givit möjligheten att få ett 
intressant arbete och varit meriterande i största allmänhet, samt själva sakkunskapen och den 
gedigna ämneskunskap forskarutbildningen fört med sig. Positiva aspekter på 
forskarutbildningen som berörts av mellan tio till femton personer handlar om: den goda 
träningen i skriftlig framställning, personlig utveckling t ex i form av ökat självförtroende, 
själva forskningen i sig, stödet från och kontakten med handledaren, samt slutligen att det 
varit roligt, intressant och stimulerande. 
 
Följande citat illustrerar det som många anser har varit det mest positiva med 
forskarutbildningen: 
 
 Förmåga att reflektera, analysera och kritisera på ett systematiskt sätt. Att kunna ställa 

relevanta frågor inom i stort sett vilket område som helst. (Man, 31-40 år) 
 
 Utveckling av ett både tillitsfullt och kritiskt förhållningssätt. Öppning till andra 

arbetsuppgifter. Intressanta forskningsuppdrag.  (Kvinna, 51- år) 
 
 Den personliga utvecklingen. Vetskapen om att man kan övervinna även tillsynes omöjliga 

hinder. En gedigen ämneskunskap, som bl a medfört ett stimulerande och utvecklande 
jobb.   (Man, 31-40 år) 

 
 Det nätverk som utvecklades mellan min handledares doktorander. Det består och betyder 

väldigt mycket. Jag har förstått att många doktorander är väldigt ensamma. Ett bra 
nätverk är enormt värdefullt både under doktorandtiden och efteråt. Handledarens stöd, 
bl a i form av sträng kritik!  (Kvinna, 41-50 år) 

 
 Träning i kritiskt vetenskapligt tänkande, att tillämpa vetenskapliga metoder, att arbeta 

självständigt, att formulera problem och göra relevanta gränsdragningar. 
  (Man,  -30 år) 

 
 Deltagande i vetenskapliga samtal – forskargrupper – själva miljön. 

   (Kvinna 41-50 år) 
 
 
I bilaga 2 redovisas samtliga svar på denna fråga. Av etiska skäl eller i syfte att undvika 
identifiering kan vissa delar av svaren ha redigerats något. I de fall där så har 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)”. Svaren på denna fråga som de disputerade fritt fick 
besvara rör ganska många aspekter med en förhållandevis jämn fördelning av antal personer 
som kommenterar varje aspekt.  

Den vanligast förekommande kommentaren (20 personer) rör önskan om mer samarbete i 
olika former, t ex mer arbete i grupp/forskargrupper/projektgrupper, tvärvetenskapligt 
samarbete samt samarbete med andra institutioner och lärosäten. Framför allt uttrycks en 
önskan om mer arbete i grupp av olika slag (fjorton personer). 

Den näst vanligaste kommentaren (sjutton personer) om vad som kunde gjorts bättre under 
forskarutbildningen rör handledningen. Flera nämner t ex att det hade varit önskvärt med en 
biträdande handledare.  

Nedanstående aspekter nämns av mellan tio och tolv svarande: mer hjälp att etablera 
internationella kontakter (nationella kontakter och uppmuntran till konferensdeltagande 
nämns också, men av vardera sex-sju svarande), bättre stöd och planering för ”livet efter” 
disputationen, att få lära sig skriva forskningsansökningar, bättre eller mer 
metodundervisning, kunskap om projektledning, mer träning i att undervisa/i pedagogik samt 
slutligen mer träning i det vetenskapliga skrivandet.  

Mellan sju och nio personer har kommenterat följande aspekter: bättre stöd, kontakt och 
bemötande av doktoranderna från institutionens sida, bättre träning i att ”pedagogisera” 
forskningsresultat/att popularisera samt bättre träning i muntlig presentation.  
 
För att illustrera svaren på frågan om vad som kunde ha gjorts bättre, presenteras här ett antal 
utvalda citat:  

 
Större träning i att skriva vetenskapliga artiklar och medveten planering för att åka på 
internationella konferenser. Mera mentorskap i handledningen – tog då och då felaktiga 
beslut, som skulle ha kunnat undvikas om handledningen även inbegripit lite 
”karriärplanering”.  (Kvinna, 31-40 år) 
 
Bättre metodkurser, träning i hur man skriver ansökningar och vetenskapliga artiklar. 
Man borde få mer stöd när man disputerat.  (Man, 31-40 år) 
 
Bättre peppning och uppmuntran. Bättre träning i att framställa sin forskning muntligt 
och skriftligt på ett INTRESSANT sätt. Bättre träning i att sälja in forskning och att 
argumentera för den. (Kvinna, 31-40 år) 
 
Bättre träning i pedagogik, popularisering av ämnet, arbeta i grupp.    (Man, 31-40 år) 
 
Handledningen kan förbättras på alla fronter. En del har redan förändrats – från minimal 
kontakt till regelbundna gruppmöten (ska/bör vara veckovisa) med konstruktiva 
kommentarer om hur man formulerar en forskningsfråga, disposition, arbetsmetod, 
litteraturtips, löpande kommentarer av texten. Knep för att komma vidare när man kör 
fast bör läras ut. Öppet klimat/högt till tak krävs för att doktoranden ska våga visa 
svagheter och problem som sedan gemensamt kan lösas.   (Kvinna , 31-40 år) 
 
Handledning. Kontakter med andra institutioner och universitet. Arbeta i grupp.  
  (Man, 31-40 år) 
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Att uppmuntra studenter att ingå i projektarbete med kollegor och även att publicera mer 
både vetenskapligt och populärt.   (Kvinna, 41-50 år) 
 
Lägg till ”tredje uppgiften” – saknades totalt under min utbildning; ingenting om 
presentationsteknik, handledning, popularisering, undervisning osv. Mer om 
forskningshantverk d v s kurser med tillämpade moment; informationssökning, 
observationsteknik, projektledning, samarbete med andra. Mer träning i tvärvetenskapligt 
samarbete. Handledaren kunde någon gång under åren jag var doktorand kontaktat mig 
på eget initiativ.   (Man, 41-50 år) 
 
En påtaglig brist: vi kunde ta oss till disputationen utan krav/stöd/uppmaning att skriva 
en enda vetenskaplig artikel. Det är ju nödvändigt efteråt och borde alltså vara närmast 
”obligatoriskt” under utbildningstiden. Något mer utvecklade kontakter med forskare och 
doktorander vid några (2-3) andra lärosäten hade varit givande, både då och nu! Lite för 
”slutna kretsar” på respektive institutioner i landet.  (Kvinna, 41-50 år) 
 
I handledningen borde också ingått att man får hjälp med att få internationella kontakter. 
  (Man, 31-40 år) 
 
Kurser i allt det praktiska som hör till en forskningskarriär (muntliga presentationer; 
vetenskapligt skrivande; anslagskrivande; ämnesöverskridande kompetens och allmänt 
ledarskap/nätverkande kunskaper) saknades helt. […] Det finns otroligt bra kurser som 
ges av enheten för utveckling och utvärdering […] dessa färdigheter så att doktorander 
uppmuntras att tänka på ”livet efter”.  (Kvinna, 31-40 år) 
 
För lite pedagogiska uppgifter. För lite om projektledarskap. För lite att utveckla 
kontakter (nationella/internationella). Lära sig skriva forskningsansökningar.
  (Man, 41-50 år) 
 
Jag tror att mycket har förändrats sen jag påbörjade min forskarutbildning – till det 
bättre. Men – att klargöra vilka krav som förväntas av personen som forskare i början av 
forskarutbildningen är viktigt så att individen kan göra relevanta val under 
utbildningstiden, tror jag är viktigt. Olika individer behöver olika träning. 
   (Kvinna, 41-50 år) 
 

 

Samtliga svar på frågan redovisas i bilaga 3. Svaren kan av etiska skäl eller i syfte att undvika 
identifiering vara något redigerade. I enlighet med frågorna som handlade om positiva 
erfarenheter av forskarutbildningen markeras det tydligt med en hakparentes […] i de fall där 
en redigering har 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 samhällsvetenskapliga fakulteten är drygt åtta tiondelar (84%) 
av de som disputerat verksamma inom den statliga sektorn. Högskola/universitet är den 
bransch som sysselsätter flest av de disputerade från fakulteten (66%), varav hälften är 
anställda vid Uppsala universitet. Två tredjedelar svarar på en direkt fråga att forskning ingår i 
tjänsten. På en fritt besvarad fråga uppger ungefär hälften forskning som en av sina 
huvudsakliga arbetsuppgifter.  
 
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 
färdighetsträningen under utbildningen, samt i vilken grad deras nuvarande arbete ställer krav 
på ett antal olika färdigheter.  
 
De disputerade från samhällsvetenskapliga fakulteten är mest nöjda med de 
forskningsinriktade färdigheterna (kritiskt vetenskapligt tänkande, att självständigt bedriva 
forskning, att tillämpa vetenskapliga metoder och att formulera forskningsrelevanta 
frågeställningar) samt träningen i skriftliga presentationer.  
 
Arbetslivets krav bedöms som höga (d v s 4 eller mer på skalan 1-5) för samtliga generella 
färdigheter (muntliga och skriftliga presentationer, argumentera och arbeta i projektgrupp), 
för de flesta av de forskningsinriktade färdigheterna, för färdigheter i att undervisa/föreläsa 
och projektleda.  
 
Resultatet visar att för de disputerade samhällsvetarna är det framför allt inom de generella 
färdigheterna samt färdigheter i undervisning/handledning där avvikelsen mellan 
tillfredsställelse med utbildningen och krav i arbetet är som störst. Förutom t ex träning i 
muntliga presentationer, att arbeta i projektgrupp och i att handleda och undervisa, är 
avvikelsen mellan tillfredsställelse och krav stor avseende att popularisera kunskap/forskning 
samt att arbeta över ämnesgränserna.  
 
De synpunkter som har framkommit i frågan ”Vad anser du – så här några år efter din 
disputation – har varit det mest positiva med din forskarutbildning?” kretsar i hög grad kring 
de forskningsinriktade färdigheterna. Att ha fått lära sig metodiskt forskningsarbete och att 
arbeta med vetenskapliga frågeställningar tillika kritiskt vetenskapligt tänkande är de 
vanligaste svaren på vad som varit mest positivt, men många lyfter även fram den 
stimulerande forskningsmiljö som funnits på institutionen. Andra positiva sidor med 
forskarutbildningen som framhålls i svaren är att träningen och möjligheten att få arbeta 
självständigt, möjligheterna till ett intressant arbete efter disputationen samt den gedigna 
ämneskunskapen. 
 
Den allra vanligaste åsikten som lämnats i anslutning till frågan ”Vad tycker du kunde ha 
gjorts bättre under din forskarutbildning?” rör önskan om mer samarbete i olika former, t ex 
mer arbete i grupp av olika slag. I de näst vanligaste kommentarerna nämns handledningen. 
Mer stöd i att etablera internationella kontakter, i planering för ”livet efter” samt bättre 
metodundervisning, projektledning, samt träning i att undervisa och i det vetenskapliga 
skrivandet nämns också. Likaså nämns bättre träning i att ”pedagogisera” forskningsresultat 
samt bättre träning i muntlig presentation.  
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Bilaga 1. Arbetsgivare för dem som disputerat vid samhälls-
vetenskapliga fakulteten 1997-2001 
 

Fråga 9. Vilken är din nuvarande arbetsgivare? 
(de öppna svaren sorterade i bokstavsordning)                                                                                               
Arbetsgivare Antal 
(ej svar) 13 
75% IFAU 25% Uppsala universitet 1 
Akademiska sjukhuset i Uppsala 1 
Centrum för biologisk mångfald vid SLU 1 
Danderyds sjukhus 1 
Egen företagare 1 
Ersta Sköndal högskola 1 
EuroFutures AB 1 
Finansdepartementet 1 
Företagsekonomiska inst. Uppsala univ. 2 
Försvarshögskolan 2 
Göteborgs universitet 1 
Hill & Knowlton 1 
Högskolan Dalarna 3 
Högskolan i Gävle 6 
Högskolan X och Y 1 
IBF Uppsala universitet i Gävle 1 
IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 2 
Institutet för bostads- och urbanforskning i Uppsala universitet 1 
Institutet för framtidsstudier, Uppsala universitet, IM-gruppen 1 
Institutionen för psykologi plus lärarutbildningen 1 
Internationella handelshögskolan i Jönköping 1 
Kalmar högskola 1 
Karlstads universitet 1 
Karolinska institutet 1 
Karolinska institutet + Uppsala läns landsting  1 
Karolinska universitetssjukhuset 1 
Kommun 1 
Läkemedelsförmånsnämnden 1 
Landstinget Uppsala län 1 
Lärarhögskolan i Stockholm 1 
Linköpings universitet 2 
Mälardalens högskola 5 
Mitthögskolan 3 
Mittuniversitetet 1 
Myndigheten för skolutveckling 1 
Norges handelshöyskole 1 
NUTEK (Näringsutvecklingsverket) 1 
Örebro universitet  6 
Post- och telestyrelsen 2 
Regeringskansliet 5 
Regeringskansliet, utbildningsdepartementet 1 
Riksbankens jubileumsfond 1 
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Riksgäldskontoret 2 
Riksrevisionen 1 
Robur kapitalförvaltare 1 
SCB 1 
SIDA 2 
SISTER (Inst för studier av utbildning och forskning) 1 
SLL (Stockholms läns landsting) 1 
Södertörns högskola 3 
Stockholms universitet 6 
Stockholms universitet samt Södertörns högskola 1 
Svenska handelsbanken 1 
Svenska kommunförbundet 1 
Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet 1 
Svenska kyrkan 1 
Sveriges riksbank 6 
Umeå universitet 1 
Uppsala läns landsting, UAS 1 
Uppsala universitet 35 
Uppsala universitet och Högskolan Dalarna 1 
Uppsala universitet och Mälardalens högskola 2 
Uppsala universitet samt Göteborgs universitet 1 
Uppsala universitet samt högskolan i Kalmar 1 
Uppsala universitet Sociologiska institutionen 1 
Uppsala universitet, ILU 1 
Uppsala universitet, IT-inst. 1 
Utrikesdepartementet 1 
Västmanlands läns landsting 1 
Vetenskapsrådet 1 
Total 159 
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Bilaga 2. Huvudsakliga arbetsuppgifter för dem som disputerat vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten 1997-2001, samtliga svar 
 
Fråga 10. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
(de öppna svaren sorterade i bokstavsordning)                                                                                              
Totalt antal svar på frågan 148
 
75% chefskap/ledarskap, 25% forskning                                                                                         1 
75% forskning, 25% undervisning                                                                                                   1 
Administration och undervisning                                                                                                      1 
Analys och utredningar. Kontakt med allmänheten och andra skuldkontor                                     1 
Analys, utredning, kunskapsförmedling                                                                                           1 
Analys, utredning, utveckling                                                                                                           1 
Ansvar för kvalitetsfrågor - pro/vicerektor                                                                                        1 
Analytiker/sakkunnig och ställföreträdande avdelningschef.                                                           1 
Ansvar för en magisterutbildning, forskning                                                                                    1 
Arbetsledning, analys                                                                                                                      1 
Behandlingar/kliniskt arbete, utveckling och utvärdering av verksamheten, undervisning + 
handledning av personal.                                                                                                                1 
Chef för en analysavdelning.                                                                                                           1 
Chefsställning                                                                                                                                  1 
Chef - [oläsbart]enheten                                                                                                                  1 
Finansiell analys                                                                                                                              2 
Förhandling                                                                                                                                      1 
Forska och undervisa                                                                                                                      1 
Forskarassistent (forskning, undervisning)                                                                                      1 
Forskarassistent i kulturgeografi                                                                                                      1 
Forskare                                                                                                                                          2 
Forskare, lärare                                                                                                                               1 
Forskning                                                                                                                                         7 
Forskning (eget projekt) och undervisning på grundnivå                                                                 1 
Forskning och undervisning                                                                                                             15
Forskning, policyanalys, prognoser                                                                                                 1 
Forskning, projektledning, handledning, undervisning                                                                    1 
Forskning, undervisning, administration                                                                                          1 
Forskning, undervisning, konsult                                                                                                     1 
Forskning, utredning                                                                                                                        1 
Förhandlings- och analysarbete                                                                                                      1 
Forskare och lektor (lärare)                                                                                                             1 
Forskning                                                                                                                                         1 
Forskning (UU) och undervisning (Kalmar)                                                                                     1 
Forskning + projektledarskap + mindre del undervisning                                                                1 
Forskning + projektledning                                                                                                              1 
Forskning 70% Undervisning/adm 30%                                                                                          1 
Forskning 80%, undervisning 20%                                                                                                  1 
Forskning och forskningsledning                                                                                                     1 
Forskning och utbildning                                                                                                                  1 
Forskning på halvtid                                                                                                                        1 
Forskning, handledning, undervisning (forskarassistenttjänst)                                                        1 
Forskning, redaktionellt arbete                                                                                                        1 
Forskning, undervisning, administration                                                                                          1 
Forskning, undervisning, handledning 20%                                                                                     1 
Forskning, utbildning                                                                                                                       1 



  Bilaga 2 

 30 

Forsknings och utvärderingsuppdrag                                                                                              1 
Forskningskoordination och studierektor                                                                                         1 
Handläggning av ärenden                                                                                                               1 
Handläggning/koordinering av forsknings- och analysuppdrag för UD                                           1 
Kanslichef: verksamhetsuppföljning, budget, personalfrågor etc                                                    1 
Kliniskt arbete som psykolog samt forskning och undervisning                                                       1 
Kliniskt psykologarbete samt forsknings- och utvärderingsarbete                                                   1 
Konsult och utredningsverksamhet                                                                                                 1 
Konsultativ verksamhet inom samhälle, ekonomi, politik och media                                               1 
Kreditriskanalys                                                                                                                               1 
Kvantitativ analys och ekonomisk modellering.                                                                               1 
Läromedelsförfattare, läromedelstillverkning                                                                                   1 
Ledningsarbete                                                                                                                               1 
Lektor                                                                                                                                              1 
Lektor och proprefekt                                                                                                                      1 
Lektor, programansvarig                                                                                                                 1 
Lektor, studierektor                                                                                                                         1 
Lektorstjänst 50%. Forskning från externa medel 50%                                                                   1 
Lärare                                                                                                                                             1 
Lärare och forskare                                                                                                                         1 
Lärare, forskning                                                                                                                             1 
Lärare, undervisning                                                                                                                       1 
Lektor                                                                                                                                              2 
Lektor pedagogik                                                                                                                            1 
Metod- och modellutveckling för kreditriskhantering                                                                      1 
Metodstatistisk konsultation och metodutveckling                                                                          1 
Neuroped. utredningar, FoU-ansvarig                                                                                            1 
Omvärldsanalys, policyutveckling                                                                                                   1 
Planera, handla upp samt sprida resultat från utvärderingar av utvecklingsarbetet                        1 
PR-konsult, Chef                                                                                                                             1 
Professor                                                                                                                                         1 
Prognosarbete                                                                                                                                 1 
Prognosverksamhet, forskning                                                                                                       1 
Projektledare för ett forskningsprojekt                                                                                            1 
Projektledare, koordinator                                                                                                               1 
Projektledning, intressebevakning                                                                                                   1 
Politiskt uppdrag inom utbildnings-/forskningsområdet.                                                                  1 
Psykolog                                                                                                                                         1 
Rådgivare i fred och säkerhet                                                                                                          1 
Rådgivare och utredare med inriktning mot finanspolitiska frågor                                                   1 
Skriva en rapport inom ett projekt samt undervisning                                                                     1 
Supportansvar, information, ledning                                                                                                1 
Undervisning                                                                                                                                    4 
Undervisning + utbildningssamordning                                                                                            1 
Undervisning - forskning                                                                                                                  8 
Undervisning och administration                                                                                                     1 
Undervisning till stor del                                                                                                                  1 
Undervisning, administration, forskning (ca 10%)                                                                           1 
Undervisning, forskning, kontakt med omgivande samhälle                                                           1 
Undervisning, handledning, kursutveckling                                                                                     1 
Undervisning, programledning, forskning                                                                                        1 
Undervisning, programsamordning, administration                                                                         1 
Undervisning/handledning                                                                                                               1 
Universitetslektor, klinisk onkologisk omvårdnad forskning - utbildning - klinik                               1 
Undervisning 40%, Forskning 60%                                                                                                 1 
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Undervisning i lärarprogrammet + forskning 80% vid Pedagogiska institutionen                            1 
Undervisning, arbetsledning, institutionsledning                                                                             1 
Undervisning/handledning, administration som programansvarig                                                   1 
Universitetslektor                                                                                                                             1 
Universitetslektor samt studierektor                                                                                                1 
Universitetslektor, undervisning, handledning, forskning                                                                1 
Utbildningsplanering, administrativt arbete, undervisning                                                               1 
Utredning, utbildning, konsultation, samtalsstöd                                                                             1 
Utredning/analys                                                                                                                              1 
Utreder läkemedels kostnadseffektivitet                                                                                          1 
Utredning                                                                                                                                         1 
Utredningar, FoU-ansvarig                                                                                                              1 
Utrednings- och analysarbete                                                                                                          1 
Utredningsarbete                                                                                                                             1 
Ämnesföreträdare, examinator                                                                                                        1 
 



  Bilaga 3 

 32 

Bilaga 3. Vad anser du – så här några år efter din disputation – har 
varit det mest positiva med din forskarutbildning? (127 svar) 
 (Samtliga svar från samhällsvetenskapliga fakulteten) 
 

- Hade aldrig erhållit nuvarande tjänst (alls/tagit mycket längre tid) om jag ej haft 
doktorandexamen. (M, 31-40) 

- Jag lärde mig hur systemet inom högskolan fungerar. Hur man ställer sig en uppgift 
och löser den. Möjligheten att få undervisa var mycket givande på många sätt.  
(K, 31- 40) 

- Förmåga att reflektera, analysera och kritisera på ett systematiskt sätt. Att kunna ställa 
relevanta frågor inom i stort sett vilket område som helst. (M, 31-40) 

- Den var en mycket gedigen utbildning i att självständigt lägga upp en undersökning 
för att besvara en fråga och i någon mån även formulera relevanta frågor att besvara. 
Framför allt har utbildningen givit mig en mycket utvecklad förmåga att 
operationalisera stora komplexa frågor till hanterliga delundersökningar. (M, - 30) 

- Problemformulering, självständigt söka info, skriva texter självständigt. Frihet under 
ansvar. Möjligheter till personlig utveckling. (M, 31-40) 

- Att det var kul. (M, 31-40) 
- Att tränas i att självständigt utforma forskningsfrågor och i förhållande till de flesta 

fruktbara metoder och teoretiska verktyg. Att läsa och diskutera andra doktoranders 
texter i de projekt jag arbetade i. (K, 31-40) 

- Jag började på forskarutbildningen i slutet av 80-talet och gick så att säga den ”gamla 
forskarutbildningen”, den tog sin tid och bestod mycket av ”trial and error” som fick 
göras på egen hand. Handledningen var av arten att någon stod bredvid och tog emot 
lite när det föll. Idag är jag mer positiv till detta än vad jag har varit då jag ser 
skillnaden mellan de som utbildats i det gamla och de som nu kommer ut ur det nya: 
frågorna på föregående sida har jag exempelvis svarat på samtliga (med undantag för 
projektgrupp som jag inte ingick i förutom tillfälliga grupper), att jag är mycket nöjd 
med. Men allt det som tas upp förutsattes man utvecklas inom på egen hand och tiden 
fanns att göra det också. (K, 31-40) 

- Vet ej. (M, 31-40) 
- Jag hade möjlighet att ägna mig åt något som jag tyckte var intressant och 

stimulerande. Jag fick lära mig forska, skriva m.m. Den har ju medfört att jag har ett 
jobb som jag trivs med. (M, 31-40) 

- Lära sig kritiskt tänkande, att presentera skriftliga rapporter, helt enkelt vetenskaplig 
skicklighet. (M, 31-40) 

- Möjligheten att arbeta självständigt. (M, 31-40) 
- Ökade kunskaper i teori – metod. Ökat självförtroende. Att folk lyssnar mer på en. (M, 

41-50) 
- Att jag tog mig igenom. Trots allt. (K, 31-40) 
- Synen på vetenskap samt att metodiskt angripa ett problem. Sakkunskapen. (M, 31-40) 
- Ingenting alls! (M, 31-40) 
- Att aktuellt och spännande forskningsområde. (K, 31-40) 
- Att kunna forska självständigt! (M, - 30) 
- Den personliga utvecklingen. Vetskapen om att man kan övervinna även tillsynes 

omöjliga hinder. En gedigen ämneskunskap, som bl.a. medfört ett stimulerande och 
utvecklande jobb. (M, 31-40) 

- Jag har fått jobba med roliga frågeställningar både under forskarutbildning och i mitt 
jobb. (K, - 30) 

- Disputationen. (K, 31-40) 
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- Mer kunskap och djupare förståelse för ämnet överlag. (M, 31-40) 
- Att få vara en del av en aktiv och stimulerande forskningsmiljö. (K, 31-40) 
- Träning i vetenskaplig metod och tänkande. (M, 31-40) 
- Djupare ämneskunskaper och logiskt tänkande. Erfarenhet att formulera en 

problemställning och effektiv informationssökning. (M, - 30) 
- En trygg och stabil kunskapsplattform. Analytisk färdighet. Att snabbt kunna sätta sig 

in i ett problem. (M, - 30) 
- Relativt bra metodologisk grund i och med sammanhållet kursprogram på 

forskarutbildningen. (M, 31-40) 
- Träning i kritiskt vetenskapligt tänkande, att tillämpa vetenskapliga metoder, att arbeta 

självständigt, att formulera problem och göra relevanta gränsdragningar. (M, - 30) 
- En bra skolning i abstrakt tänkande, kritiskt tänkande, att uttrycka sig i skrift på ett 

distinkt och kortfattat sätt. (M, 31-40) 
- Utbildningen gav en ”verktygslåda” med teoretiska och empiriska metoder som kan 

appliceras på de flesta områdena inom mitt ämne, som till sin natur är ganska brett. 
Umgänget med doktorandkollegor. (M, 31-40) 

- Träning i kritiskt och logiskt tänkande. Träningen i kvantitativa vetenskapliga 
metoder. (M, 31-40) 

- Skaffat sig en stor kunskapsmassa, tränat sig i kritiskt tänkande och att tillämpa 
vetenskapliga metoder, bra på att driva projekt, god träning i muntliga och skriftliga 
framställningar. (K, 31-40) 

- Ämnesfördjupning av träning i vetenskapligt tänkande. Utveckling av färdigheter i 
skriftlig framställning. (K, 31-40) 

- Att det ställdes höga metodkrav. (M, 41-50) 
- Gav personlig tillfredsställelse. En dröm blev till verklighet. (K, 51- ) 
- Inskolningen i vetenskapligt tänkande – epistemologi samt träning i alla moment som 

är essentiella för forskning. (K, 31-40) 
- Ny kunskap, kritiskt tänkande. En möjlighet att ”gå vidare” i mitt gamla arbete (att 

utvecklas). (K, 51- ) 
- Att jag fick möjlighet att forska mycket under min doktorandtid vilket givit mig både 

massor av praktisk kunskap kring alla olika aspekter av forskandet. Detta faktum har 
även givit mig som meritering vilket gjort att jag kunnat stå mig i den knivskarpa 
konkurrens som råder på arbetsmarknaden efter avslutad forskarutbildning. (M, 31-40) 

- Kritiskt vetenskapligt tänkande. Formulera och tillämpa forskningsrelevanta 
frågeställningar/vetenskapliga metoder. Skriftliga presentationer. (M, 41-50) 

- Att jag gavs möjlighet att arbeta med eget ämne i avhandlingsarbete – detta var dock 
inte utbildningens förtjänst. Utbildningen var bra i de teoretiska ämnen och i övning i 
kritiskt vetenskapligt tänkande. Att jag kunde disputera i egen takt – jag behövde 
kombinera annat arbete med mina studier (som utländsk student hade jag ej rätt till 
studiemedel under grundutbildningen och behövde sedan arbeta för att försörja mig 
och min familj). Handledaren var tillgänglig och hjälpsam när jag tog kontakt. (M, 41-
50) 

- Fått möjlighet att göra bra och rolig forskning. (K, 31-40) 
- Hade tur med ämnesval och handledare. Fick doktorandtjänst efter ett halvår vilket var 

mycket bra (så är det tyvärr inte för nyantagna doktorander nuförtiden). Gavs 
möjlighet att forska, undervisa, delta i konferenser, författa artiklar. Är mycket nöjd 
med utbildningen. (M, 31-40) 

- Att utföra självständigt arbete. Söka information och kunskap på egen hand. Utöka 
skrivkunnighet på ett vetenskapligt språk. Bli bekanta med forskare/lärare. (M, 51- ) 
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- Kritiskt tänkande, förmågan att konkretisera forskningsfrågeställningar, att kunna 
diskutera vetenskapliga frågor på ett seriöst sätt. Även självständigt skrivande både 
artiklar och ansökningar. (M, 31-40) 

- Träning i vetenskapligt tänkande, metod och analys och att uttrycka sig muntligt och 
skriftligt på svenska och engelska. Mycket givande och lärorikt med en positiv 
relation till handledaren (-na) där jag lärde mig mycket. Alltid positivt bemästrade på 
institutionen i olika frågor som var viktigt för mig som gjorde mycket på distans. (M, 
51- ) 

- Det intellektuella och sociala klimatet hos doktorandgruppen som var lärorikt och 
inspirerande. En stark forskningsprofil med mycket internationella kontakter. 
Läskurser som täcker en rad olika områden. (M, - 30) 

- Allting var mycket positivt! (M, - 30) 
- Ger en stabil grund för att klara många olika uppdrag. (K, 51- ) 
- Kritiskt och metodiskt tillvägagångssätt och tänkande. (M, 31-40) 
- Kritiskt vetenskapligt tänkande. (M, 41-50) 
- Att få sitta och fika och diskutera med så insatta och hängivna personer. Fikarasterna 

med äldre forskare var otroligt viktiga. Att jag fick så mycket förtroende i att arbeta 
självständigt. Att jag blev så stöttad av andra forskare (detta gällde nog dock inte alla 
doktorander). (K, 31-40) 

- Att tänka kritiskt och utvärdera aktuell forskning. Statistikkunskaper. Bra seminarier 
och bra handledare. (K, 51- ) 

- Har disputerat två gånger: Öppnat dörrar! (M, 31-40) 
- Att man tillämpar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Bra träning i skriftlig 

framställning. Bra träning i undervisning. (M, 31-40) 
- Systematisk informationssökning. Problematisering. Överblick, men sätta ner foten. 

Frihet och självständigt. Fritt sökande, inte utredningsarbete förklätt till forskning. (M, 
31-40) 

- Den gav en gedigen och bred bas inom mitt ämnesområde. Även inom områden som 
inte omfattades av min avhandling, men som jag senare givit mig in på. Det kritiska 
tänkandet – argumentera primärt – inskärptes, liksom vikten av att i tal och skrift 
kunna förmedla sin forskning på ett övertygande och intresseväckande sätt. (M, - 30) 

- Utbildning i kritiskt tänkande, ta eget ansvar, vana att tala inför människor, bra 
kontaktnät, trevliga kollegor, en rolig tid, bra att utbildningen var bred och inte enbart 
fokuserade den forskningen, allmänbildande. (M, - 30) 

- Träningen i att tänka kritiskt och självständigt. (K, 31-40) 
- Jag har verkligen fått träning i kritiskt tänkande och i vetenskapliga metoder. Jag är 

tacksam för den mognadsprocess som min forskarutbildning har inneburit. Mycket 
positivt att disputera i en miljö full av kloka, begåvade och trevliga kollegor/vänner. 
(K, 31-40) 

- Kamratskapet med andra doktorander. Kontakten med handledaren. Träning i att tänka 
kritiskt och argumentera. Många trevliga kollegor, bra kontaktnät över stora delar av 
svensk förvaltning på central nivå – riksdag, departement, myndighet. (K, 31-40) 

- Det mest positiva var att jag kunde fritt välja ämne och att jag hade tid för att ta risker. 
Då fick man inte finansiering under första året. De nya doktoranderna, som inte 
undervisar och som får finansiering från början har mindre tid och mycket press, vilket 
förhindrar dem från allt. (M, 31-40) 

- Den allmänna vetenskapliga träningen. (M, 31-40) 
- Att utveckla det kritiska tänkandet och att få del av en exceptionellt kreativ och 

stimulerande miljö. (M, - 30) 
- Bra forskarutbildning (ämnet och färdigheter). Bredden i ämnet då institutionen är 

relativt stor. Kollegiet (yngre doktorander och äldre kollegor). Uppmaningen till 
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självständighet i val av ämne och genomförande (ibland kanske för självständigt, men 
ingen professor som tvingar på en ämnen). Akademiska miljön. (K, 31-40) 

- Träning i kvalificerat analytiskt och kritiskt tänkande. Vissa personliga erfarenheter av 
fältstudiearbete, samt den sociala miljön på min institution. (K, 31-40) 

- Träning av självständigt, analytiskt tänkande samt kunskapsinhämtning för att 
sammanfatta och presentera relevanta delar. (K, 31-40) 

- Att få utvecklas till forskare och att detta innefattat både handledning och självständigt 
ansvar. (M, 51- ) 

- Hur roligt det var. (M, 31-40) 
- Forskning ser jag som en form av hantverk och jag tycker att min utbildning gav mig 

färdigheter i detta hantverk. Det handlar om att formulera problem/forskningsfrågor, 
att förstå teorins roll, att bedöma/välja metod och att förstå vad en analys är. Somliga 
har det där i fingrarna men så var det inte för mig. Men jag tycker att jag fick grepp 
om det under min utbildning och jag tycker att idag greppar jag det. (M, 41-50) 

- Kritiskt tänkande, men det har sina risker och kan leda till utbrändhet och depression. 
(M, 51- ) 

- Jag är mycket nöjd med min forskarutbildning som helhet. Extra poäng att få ingå i 
välkända och etablerade forskargrupper. (M, 41-50) 

- Att arbeta med/utveckla teoretiska modeller. (M, 51- ) 
- Har växt otroligt mycket på alla plan. Seminariekulturen. Lärt mig ta kritik. Lärt mig 

argumentera i ord och skrift. Har fått världens bästa jobb, total frihet. Andra 
doktorander. (M, 31-40) 

- Självständigt arbete med forskning. (M, 31-40) 
- Det är en extrem tillfredsställelse att systematiskt få lära nya saker. Det var positivt att 

jag valde ett ämne som tvingade mig att läsa och förstå olika teoretiska utgångspunkter 
– även om det tog mig många år av kvällar, helger, semestrar etc. (M, 41-50) 

- Erfarenheten av den personliga utveckling som forskarstudier innebär. Det nätverk av 
kollegor som växte fram under perioden. (M, 31-40) 

- En spännande utmaning. Något som man gör bara en gång. Något som rätt få klarar 
av. Forskarutbildningen gav ett nytt perspektiv på det som jag ägnat större delen av 
mitt yrkesliv åt i olika skepnader, nämligen chefskap och ledarskap. Den gav även en 
något svårdefinierbar frihetskänsla, frihet att själv bestämma vad jag skulle ägna mig 
åt resten av yrkeslivet. (M, 51- ) 

- Ökat självförtroende i arbetet! (M, 51- ) 
- Eftersom jag är kvar inom akademin är den en förutsättning. Stärkande att ha drivit i 

hamn ett eget projekt. (K, 31-40) 
- Att jag fick delta i en större forskarskola medförde att jag fick många nya kontakter. 

Mycket tvärvetenskap. Möjlighet att skapa ett stort kontaktnät med andra forskare 
genom konferenser etc. Lärt sig bedriva forskning. (K, 31-40) 

- Att ha tid att läsa intressant och komplicerad teoretisk litteratur. (M, 41-50) 
- Den självständiga utvecklingen och styrkan i att till slut klara av det hela. (K, 31-40) 
- Kritisk tänkande, analys, vetenskaplig metod. Uppskattar mer situationen som 

universitetsforskare, efter några år i uppdragsforskningsbranschen i Norge. Inser att 
det är ett privilegium att vara doktorand. Dessa år bör förvaltas väl av institutionen. 
Min institution: NN hade mycket bra forskningsklimat och stor kreativitet de år jag 
var där [90-talet]. (K, 31-40) 

- Lärde mig arbeta självständigt, göra ansökningar, samarbetet med doktorandkollegor. 
(K, 31-40) 

- Möjligheten att ordentligt jobba igenom ett område. (M, 31-40) 
- Kontakt med handledare och äldre kollegor att lära sig arbetet av. (K, - 30) 
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- Att jag fick vara del i ett större forskningsprojekt: gav identitet och stryka, samt nära 
kollegor. Att det är relativt ”högt i tak” på institutionen. Att jag alltid blivit 
uppmuntrad att känna mig som en del av institutionen. (K, 31-40) 

- I allmänhet undermålig forskarutbildning. (K, 31-40) 
- Att ha mycket tid till en och samma sak. (M, 51- ) 
- Att jag fick tjänst som universitetslektor. (K, 41-50) 
- Den har öppnat dörrar för mig! Jag har möjlighet att ”kombinera” fo-utb med 

undervisning och en del annat som jag lärde mig av och via vilken jag fick kontakt 
med kollegor. (K, 41-50) 

- Kritiskt tänkande träning. Nätverksskapande. (K, 51- ) 
- Se fråga 18: a, b, c, g, q. (K, 51- ) [a - 5, b- 5, c - 4, g - 5, q – 4] 
- Det stöd och den uppskattning jag fick från institutionen. (M, - 30) 
- Att den öppnat dörren inom universitetsvärlden mer än när jag var odisputerad 

adjunkt. (K, 51- ) 
- Den har bidragit till att förändra min syn på kunskap. Utvecklat min kritiska hållning. 

Tränat mig i att motivera och ta ställning i olika frågor. (K, 51- ) 
- Ger hjälp och vetenskaplig tyngd vid en del föreläsningar – och författarverksamhet. 

Jag är f.ö. ålderspensionär. (M, 51- ) 
- Möjligheten att få forska. Kontakten med forskargrupper/-miljöer. Möjlighet att göra 

roliga och intressanta saker – och att få betalt för det. Kreativt, utvecklande, fritt 
arbete. Bättre lön än tidigare. (M, 41-50) 

- Samarbetet – resonemang. Friheten - i första hand. Men jag fick kämpa för den, se 
nedan. (M, 51- ) 

- Deltagande i vetenskapliga samtal – forskargrupper – själva miljön. (K, 41-50) 
- Det nätverk som utvecklades mellan min handledares doktorander. Det består och 

betyder väldigt mycket. Jag har förstått att många doktorander är väldigt ensamma. Ett 
bra nätverk är enormt värdefullt både under doktorandtiden och efteråt. Handledarens 
stöd, bl.a. i form av sträng kritik! (K, 41-50) 

- Nöjet att producera en avhandling. (K, 51- ) 
- Den generella kontakten med forskarna på institutionen – inte minst professorerna och 

en av lektorerna som ständigt var beredd att ställa upp och ge råd. (M, 51- ) 
- Givit mig möjlighet att koncentrera mig på ett problem samlat under en längre tid. 

Givit mig möjlighet att forskningsmässigt fördjupa mig i en frågeställning som jag 
arbetat med i utrednings- och utvärderingsverksamhet. (K, 51- ) 

- Den ytterst goda kontakten med min handledare. Ämnesval och genomförandet av 
främst avhandlingsarbetet kom att betyda mycket för kompetens att författa texter, 
argumentera, osv. (M, 51- ) 

- Den status, det ger på arbetsplatsen och för övrigt. Mer avancerade arbetsuppgifter. 
(M, 51- ) 

- Ämnesutveckling. Kompetensutveckling. Personligutveckling. (K, 41-50) 
- Utveckling av ett både tillitsfullt och kritiskt förhållningssätt. Öppning till andra 

arbetsuppgifter. Intressanta forskningsuppdrag. (K, 51- ) 
- Att min frihet har ökat. (M, 41-50) 
- Att kunna hantera stora informationsmängder. Att snabbt kunna sätta sig in i nya 

frågor. Strukturera och effektivisera arbetet. Skilja på väsentligt och oväsentligt. 
Medveten om min egen arbetskapacitet (doktorandstudierna bedrevs parallellt med 
100 procents arbete) Kommunicera och diskutera med mina forskarkollegor. Förstå 
forskningens villkor. (K, 51- ) 

- Ökad status och respekt samt mer kvalificerade arbetsuppgifter. (M, 51- ) 
- Möjligheten till självständigt arbete. Träning i problematisering – kritiskt tänkande. 

Stor bredd i metoder, teman och perspektiv som tagits upp. (M, 41-50) 
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- Bra handledning av en engagerad lärare, möten med andra doktorander t.ex. på 
avhandlingsseminariet. Några givande föreläsningar. (K, 51- ) 

- Kan inte framhålla något särskilt, mycket var positivt. (M, 41-50) 
- Det var ”högt till tak”. Jag fick välja helt självständigt mitt ämnesval och vetenskaplig 

ansats. (K, 31-40) 
- Erfarenheten, att få genomgå fem år av forskning där allt stått och fallit med min egen 

förmåga att genomföra projektet. Undervisningen, mycket nyttigt att planera och 
genomföra egna kurser. Examen möjligheter till ganska kvalificerade jobb och är 
dessutom ett konkurrensmedel på en ganska tuff arbetsmarknad för akademiker. (K, 
31-40) 

- Stimulerande men jobbigt, att tänka systematiskt. (K, 41-50) 
- Allt! Jag var mycket nöjd med träningen och handledningen. Det fungerade mycket 

bra för mig. (K, 51- ) 
- Att få tillgång till fortsatt arbete med forskning genom examensbeviset, samt den 

gemenskap forskarutbildning medförde med doktorandkollegor. (K, 31-40) 
- Att upplägget på forskarutbildning tillät mig fördjupa mig i de frågeställningar och 

metoder som jag var mest intresserad av. Att jag hade en fantastisk handledare - Prof. 
[NN] som hade enorm bredd ämnesmässigt och var uppmuntrande hela tiden. Han tog 
mentorskapsbiten som egentligen hör till handledarrollen (även om vissa inte ser det 
så) på allvar och detta var nog det mest givande med hela utbildningen. (K, 31-40) 

- Titeln. (M, 31-40) 
- Den vetenskapliga skolningen – kritiskt tänkande. (M, 31-40) 
- Få möjlighet läsa mycket som ett avgränsat ämne. Att under en del av doktorandtiden 

få ägna tiden åt nästan bara forskning – även om den varar kort. Möta andra 
doktorander under seminarier. (K, 51- ) 

- Att få möjlighet att genomgå en forskarutbildning och att få fortsätta sedan att skriva 
och mera bihandledare till nya doktorander. (K, 51- ) 

- Självständighet, kritiskt tänkande, förmåga att uttrycka sig professionellt i tal och 
skrift, arbetsledning, sakkunnighet. (K, - 30) 

- Få möjlighet att lära forskningsmetodik för att kunna ta del av och förstå och känna 
delaktighet i forskarsamhället. Viktigt att kunna förmedla i undervisning till studenter 
bl.a. Att få möjlighet att utveckla ett ”eget” forskningsområde och bidra med ny 
kunskap. (K, 51- ) 

- Det mest positiva med min forskarutbildning var att jag hade stora möjligheter till ett 
självständigt och kreativt arbete – jag upplever att jag i någon mån blev ”förlöst”. God 
handledning från flera kunniga forskare som var mycket måna om att stimulera och 
uppmuntra mig i mitt arbete. (K, 41-50) 
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Bilaga 4. Vad tycker du kunde ha gjorts bättre under din 
forskarutbildning? (t ex i relation till ditt nuvarande arbete)  
(111 svar) 
 (Samtliga svar från samhällsvetenskapliga fakulteten) 
 

- Att få en större press både tids- och kvalitetsmässigt – vilket vore förberedande för 
arbetslivet (doktorandlivet var alltför bekvämt med alltför stor ”förståelse” för 
eftersläpning i förhållande till upprättad planering). (M, 31-40) 

- Forskarutbildningen kunde varit mer sammanhållen till sin karaktär. Handledarskapet 
kunde ha bedrivits mer professionellt. Teori- och metodundervisning kunde gjorts mer 
systematiskt. Särskilt de hantverksmässiga frågorna kunde tagits upp bättre – alla fick 
uppfinna hjulet själva. Rättssäkerheten i systemet var också tveksam. Själv var jag i 
många avseende lyckligt lottad, för andra var det knepigare. De skenbart osynliga 
strukturerna, särskilt gällande kön, var mycket verkningsfulla! (K, 31-40) 

- Söka pengar! (M, 31-40) 
- Utbildningen kunde mer systematiskt inriktats på att göra komplexa eller svåra 

samband begripliga för läsare eller lyssnare som inte själva är experter. (M, - 30) 
- Metodkurser – fram för allt kvalitativ metod. Hur skapa relationer med omvärld. Hur 

möta studenter. (M, 31-40) 
- Kunde ha fått utbildning i vetenskapliga metoder. (M, 31-40) 
- Det hade varit bra med bättre metodutbildning och förberedelse inför ”post-doc” 

genom träning i ansökningsförfarande. Mer specifika diskussioner och analyser av 
språk och skrivande skulle också ha varit bra. (K, 31-40) 

- Vet ej. (M, 31-40) 
- Forskarutbildningen är i sig en paradox. Man utbildar sig för ett yrke 

(forskarens/universitetslärare) som man inte kan räkna med att få sysselsätta sig med 
när man är färdig. Jag gick utbildningen precis när Tham-reformen var i antågande. 
Min utbildning liknar mer den äldre traditionen, mycket specialkunskaper kring mitt 
ämne (XX), snarare än de mer praktiska färdigheter som ingår idag (egentligen ger 
poäng). Givet dagens arbetsmarknad borde forskarutbildning, men det gäller också 
dagens, innehålla mer kontakter med andra typer av arbetsgivare, samt kurser som kan 
ge en bredare arbetsmarknad. Alternativet, att staten satsar mer på forskning, tjänster 
för disputerade vore dock att föredra. (M, 31-40) 

- Bättre anpassade forskningskurser. Större möjlighet att genomföra delar av 
forskningsutbildning utomlands. (M, 31-40) 

- En adekvat metodundervisning. Träning i att formulera relevanta forskningsproblem. 
Träning i att följa den internationella forskningsfronten. Stor svaghet: obefintlig 
utbildning i metodfrågor, i synnerhet kvantitativa. Institutionen har en profil som 
kraftigt avviker från den internationella forskningen. (M, 31-40) 

- Inga klagomål, men de system som idag i allt större utsträckning används, dvs. 
grupphandledning, samt mer än en handledare torde innebära en stor förbättring. (M, 
41-50) 

- Handledning kan förbättras på alla fronter. En del har redan förändrats – från minimal 
kontakt till regelbundna gruppmöten (ska/bör vara veckovisa) med konstruktiva 
kommentarer om hur man formulera en forskningsfråga, disposition, arbetsmetod, 
litteraturtips, löpande kommentarer av texten. Knep för att komma vidare när man kör 
fast bör läras ut. Öppet klimat/högt till tak krävs för att doktoranden ska våga visa 
svagheter och problem som sedan gemensamt kan lösas. (K, 31-40) 

- Handledningen var mycket bristfällig. Däremot var miljön samt vissa utbildningar 
mycket bra. (M, 31-40) 
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- Allt! (M, 31-40) 
- Bättre resurser till forskarutbildning. Institutionen ges ej resurser motsvarande 

kursdelen. För låga krav på prof. forskning. (M, - 30) 
- Vet ej; såg aldrig min forskarutbildning som yrkesförberedande. (M, 31-40) 
- Mer träning i handledning. Mer träning i muntlig presentation. (K, - 30) 
- Allt från institutionens sida: undervisningen, datorstöd och materiella resurser (inkl. 

rum), kritiskt tänkande, skriftliga färdigheter, finansieringen, bemötandet, ventilering 
av uppsatser... Som sagt: allt! (K, 31-40) 

- Högre lön. (M, 31-40) 
- Jag saknar inte någonting. Några av kurserna kunde möjligen ha varit bättre. (K, 31-

40) 
- Handledning, att skriva publicerbart. Hade önskat en forskarskola snarare än ”trial and 

error”. (M, - 30) 
- Att utbildningen inriktats mer på att använda modern programvara och hantera 

statistisk. Något som det ställs stora krav på i analysarbete i förvärvslivet. (M, 31-40) 
- Teknikaliteter premierades före policy relevans. Ibland verkade det som om metoderna 

som användes var viktigare än själva problemformuleringen, idén bör premieras i 
högre utsträckning. Bättre träning i att pedagogisera forskningsresultat. Fler 
föreläsningar av personer som har jobbat praktiskt med ekonomiskt-politiska frågor. 
(M, - 30) 

- Bättre träning i pedagogik, popularisering av ämnet, arbeta i grupp. (M, 31-40) 
- Bättre kontakt mellan doktorander och institution(sledning). Utbildningen hölls (med 

nödvändighet) på en hög abstraktionsnivå vad gäller teoretiska men även empiriska 
metoder. För det praktiska empiriska arbetet, både under doktorandtiden med 
avhandlingsarbete och senare i arbetslivet, hade det varit bra om detta i större 
utsträckning kompletterats med mer praktiskt inriktade kurser. (M, 31-40) 

- Bättre peppning och uppmuntran. Bättre träning i att framställa sin forskning muntligt 
och skriftligt på ett INTRESSANT sätt. Bättre träning i att sälja in forskning och att 
argumentera för den. (K, 31-40) 

- Institutionen borde ha gjort följande i högre utsträckning. Hjälpt mig med kontakter. 
Hjälpt mig med forskningsbidrag. Hjälpt mig att studera utomlands. Hjälpt mig med 
stipendieansökan och ”post-doc”. Visat omtanke och bidragit till en bra miljö som att 
sätta också doktoranderna i centrum. (M, - 30) 

- Jag vet att forskarutbildningen har genomgått flera stora förändringar de senaste åren 
på institutionen. Mycket av det som tidigare var ”upp till” doktoranden att träna sig i 
sker nu mer systematiskt. (K, 31-40) 

- Att göra muntliga skriftliga presentationer. (M, 41-50) 
- Övergången till livet efter.... skriva ansökningar om fondmedel. (K, 51- ) 
- Vänligare/mer hjälpsamma attityd/bemötande av doktorander. Bättre introduktion till 

”världen därute”: forskningsrådens sätt att fungera, forskarsamhällets 
psykologi/sociologi, arbetsmarknad. Mer praktiskt/teoretiskt stöd inom institutionen 
för att lösa forskningsuppgifternas praktiska problem. (K, 31-40) 

- Bättre undervisning i att söka information. Jag är i stort sett mycket nöjd med min 
forskarutbildning, har haft mycket nytta av den på många olika sätt. (K, 51- ) 

- Jag skulle behövt lära mig att arbete mer självständigt samt att ha fått möjligheten att 
undervisa mer under forskarutbildningen. (M, 31-40) 

- För lite pedagogiska uppgifter. För lite om projektledarskap. För lite att utveckla 
kontakter (nationella/internationella). Lära sig att skriva forskningsansökningar. (M, 
41-50) 

- Lägg till ”tredje uppgiften” – saknades totalt under min utbildning; ingenting om 
presentationsteknik, handledning, popularisering, undervisning osv. osv. Mer om 
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forskningshantverk dvs. kurser med tillämpade moment; informationssökning, 
observationsteknik, projektledning samarbete med andra. Mer träning i 
tvärvetenskapligt samarbete. Handledaren kunde någon gång under åren jag var 
doktorand kontaktat mig på eget initiativ. (M, 41-50) 

- För lite diskussion angående vetenskapsteori. (K, 31-40) 
- Det fanns en period då kurstvånget upplevdes betungande (i synnerhet efter femårig 

grundutbildning). Hade svårt att mobilisera kraft mot slutet att både forska/slutföra 
avhandlingsarbetet och avsluta kurser i tillräcklig omfattning. Men i efterhand vet jag 
inte om det hade kunnat göras annorlunda. Tidsåtgången för doktorandstudier är av 
sådan omfattning att det går ut över sociala aktiviteter vilket är ett problem. Att 
kombinera studier och familjebildning. (M, 31-40) 

- Muntliga presentationer. Aktiv i nationella och internationella konferenser. 
Kontaktnät. (M, 51- ) 

- Bättre förberedelse för uppgiften att skapa rutiner för undervisning samt 
projektledning. (M, 31-40) 

- Möjligen projektledning och handledning. (M, 51- ) 
- Bättre utbildning med avseende på; undervisning, vetenskapligt skrivande, 

projektansökningar, ledarskap. (M, - 30) 
- Mer träning i muntlig presentation och i att argumentera och övertyga. (M, - 30) 
- Praktiska möjligheter till fortsatt forskning och själva genomförandet av 

forskarutbildningen kunde varit mer gynnande. (K, 51- ) 
- Mer om ledarskap. (M, 31-40) 
- Att själv undervisa. (M, 41-50) 
- Att man skulle våga höja taket i forskningen – inte vara så rädda för att vara flummiga 

(dvs. inte vara det – men våga sig närma det icke lika lätt kvantifierbara). Bättre stöd 
för doktorander vg. handledarrelationerna (t.ex. ha en biträdande handledare). (K, 31-
40) 

- Mer sammanhållning och gemensam doktorandkänsla. Bättre förståelse för klinikers 
villkor och [....] att anpassa doktorandstudier till kliniskt arbete. Mer uppmuntran till 
konferensdeltagande, nationellt och internationellt. (K, 51- ) 

- Möjligen större förankring. (M, 31-40) 
- Handledning. Kontakter med andra institutioner och universitet. Arbeta i grupp. (M, 

31-40) 
- Muntlig presentation. Popularisera och föra ut utanför den egna kretsen. 

Korrekturläsning. (M, 31-40) 
- Internationaliseringen av min forskningsverksamhet har jag fått göra själv – 

disputationen. Dvs. att kunna göra muntliga presentationen på engelska – korta såväl 
som långa; att kunna skriva artiklar för publicering i vetenskapliga tidskrifter – inte 
bara monografier på svenska; att fungera som ”anonym review! För internationella 
tidskrifter; att ”nätverka” i det internationella forskarsamfundet; att formulera 
problemställningen som ligger nära den internationella forskningsfronten: övning i att 
skriva på engelska – allt detta hade jag kunnat tränas betydligt bättre i (det är redan 
bättre beställt med den saken på Uppsala institutionen, vet jag, men det är de yngre 
doktorandernas förtjänst – inte institutionens). (M, - 30) 

- Eftersom jag är kvar som forskare på den institution där jag disputerade känns frågan 
inte särskilt relevant. (K, 31-40) 

- Det jag skrev i avhandlingen var sprängstoff och den offentliga debatten blev tuff 
(tack och lov hade jag vetenskapssamhället bakom mig). Dock hade det varit bra om 
seniora kollegor hade förvarnat/handlett mig i hur man hanterar ilskna politiska 
aktörer. Dvs. tillämpad akademisk självständighet. (K, 31-40) 
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- Hur man publicerar i vetenskapliga tidskrifter. Hur man söker projektpengar. 
Strategisk karriärplanering. Mer integrerat samarbete med mer erfarna kollegor, 
träning i att arbeta i projekt. (K, 31-40) 

- Bättre metodkurser, träning i hur man skriver ansökningar och vetenskapliga artiklar. 
Man borde få mer stöd när man disputerat. (M, 31-40) 

- I handledningen borde också ingått att man får hjälp med att få internationella 
kontakter. (M, 31-40) 

- Är i huvudsak nöjd för egen del men vet att mer kunde ha gjorts för dem som hade 
svårigheter under forskarutbildningen. Att fånga upp dem med problem i tid är något 
institutionerna brister i. (M, - 30) 

- Större träning i att skriva vetenskapliga artiklar och medveten planering för att åka på 
internationella konferenser. Mera mentorskap i handledningen – tog då och då 
felaktiga beslut, som skulle ha kunnat undvikas om handledningen även inbegripit lite 
”karriärplanering”. (K, 31-40) 

- Det mesta kunde ha gjorts bättre. En mer professionell och pedagogisk träning. Ett 
aktivt och professionellt förhållningssätt vid kriser (inte bara handledare). Allmänt 
bättre coachning/vägledning kring praktiska arbetsmetoder, konferensdeltagande, 
sökande av anslag etc. (K, 31-40) 

- Lite träning i muntliga presentationer, för lite erfarenhet att jobba tillsammans med 
andra för att nå gemensamma mål. (K, 31-40) 

- Mera utbildning och träning i formell logik, argumentationsanalys, dvs. ytterligare 
betoning av intellektuella färdigheter. Mera analytisk och något mindre deskriptiv 
kurslitteratur. (M, 51- ) 

- Resurserna för konferenser, resor etc. är för dålig – å andra sidan blir de ännu sämre 
sedan. (M, 31-40) 

- Kanske kunde man mer systematiskt ha arbetat på att etablera kontakter 
internationellt. Där jag finns idag [XX högskola] är man nog mer medveten om det 
internationella nätverkens betydelse – nästan alla doktorander försvinner utomlands 
0,5-1 år... som en del av studierna. (M, 41-50) 

- Introduktion till undervisning. Otydlig handledning. Bättre stöd från disputerade. Svårt 
att förstå kravnivån. All ”politik” inom universitetsvärlden. (M, 31-40) 

- Mer lärarutbildning, mer metodutbildning. (M, 31-40) 
- Jag är nöjd med min utbildning. Särskilt med den stora friheten, som säkert många 

skulle ha uppfattat som besvärande. Utan alla dessa frustrerande seminarier skulle jag 
inte kunnat utveckla min teoretiska förståelse. (M, 41-50) 

- Givet mina förutsättningar – som forskarstuderande på distans parallellt med 
kvalificerat chefsarbete – är jag som helhet mycket nöjd med forskarutbildningen. Det 
som kunde irritera mig var att doktorander med doktorandtjänst alltid gick före i 
handledarkåren. Jag koncentrerade doktorandstudierna till sommaren och någon 
månad kring jul/nyår i flera år. Jag tappade ett par år på att handledningen/väntan på 
läsning av manus, utkast etc. försenades och kom först när jag åter var inne i mitt 
ordinarie arbete. (M, 51- ) 

- Jag borde haft en mer erfaren handledare från början. Två stycken hade varit bra. (K, 
31-40) 

- Eventuellt ha tränats mer i att själv formulera syften och gå igenom vetenskapliga 
teorier och olika typer av metodik. (K, 31-40) 

- Den vetenskapliga drillningen av doktoranderna var för låg. Saknades den typen av 
kompetens på institutionen. (M, 41-50) 

- Mer administrativ övning. (K, 31-40) 
- Hantverket kring forskning och utredningsarbete, samt administration saknas i 

utbildningen till forskare. Att ingå i en projektgrupp saknade jag också! Ensam 
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doktorand i enstaka ämne är inte optimalt för individen. Man blir lämnad mycket att 
ensam hitta problemlösningar och metoder etc. – inte effektivt lärande!  (K, 31-40) 

- Mer tillgång till undervisning. Det är positivt nu att man lärde sig klara sig själv men 
det vore lämpligt under doktorandtiden att det fanns mer stöd. (K, 31-40) 

- Nationella forskarkurser (numera genomfört). (M, 31-40) 
- Träning i att skriva vetenskapliga uppsatser. Kul om någon hade tagit initiativ och 

hjälpt till att skriva för internationella tidskrifter. Handledaren kunde uppmuntrat till 
eller tagit med på internationella konferenser. (Det beror så otroligt mycket på 
handledaren vilka förmåner och möjligheter doktorander får.) (K, 31-40) 

- Bättre kurser, mera nationella, internationella, inom disciplinära och interdisciplinära 
kontakter. Mer kritiskt tänkande. (K, 31-40) 

- Det mesta, se fråga 18. (M, 51- ) 
- Att uppmuntra studenter att ingå i projektarbete med kollegor och även att publicera 

mera både vetenskapligt och populärt. (K, 41-50) 
- Jag saknade grupptillhörighet – för mig var forskarutbildningen och 

avhandlingsskrivande ett ensamarbete (till största delen). Jag saknade samarbete, 
diskussionspartners osv. Mitt avhandlingsämne gick över två/tre 
universitetsinstitutioner jag önskar att jag kunde haft tillhörighet efter det, men det 
gick ej. (K, 41-50) 

- Se fråga: k, l, m, n, o, p. (K, 51- ) [k - 2, l - 1, m - 1, n - 3, o - 2, p – 2] 
- Utbildning för projekt och arbetsledning. (M, - 30) 
- Mer kontakt med andra vetenskapliga institutioner inom ämnesområdet. (M, 51- ) 
- En del moment (kurser) var för skolaktiga så att säga, sådana moment kunde slopats. I 

övrigt tror jag inte att något egentligen kunde gjorts bättre – utbildningens kvalitet 
beror till största delen på en själv. Hade två mycket bra handledare, en stimulerande 
och allsidig forskargrupp med kamrater och generös anda samt i övrigt en fungerande 
organisation. (M, 41-50) 

- Någon direkt handledning förekom inte. Uppsala universitet är en trång akademisk 
miljö. Efter många decennier vilar [NN]s anda tung inom vissa institutioner. Det är 
inte populärt att gå utanför den dominerande paradigmen/diskursen. (M, 51- ) 

- Jag tror att mycket har förändrats sen jag påbörjade min forskarutbildning – till det 
bättre. Men. – att klargöra vilka krav som förväntas av personen som är forskare i 
början av forskarutbildningen är viktigt så att individen kan gör relevanta val under 
utbildningstiden, tror jag är viktig. Olika individer behöver olika träning. (K, 41-50) 

- En påtaglig brist: vi kunde ta oss till disputationen utan krav/stöd/uppmaning att skriva 
en enda vetenskaplig artikel. Det är ju nödvändigt efteråt och borde alltså vara närmast 
”obligatoriskt” under utbildningstiden. Något mer utvecklade kontakter med forskare 
och doktorander vid några (2-3) andra lärosäten hade varit givande, både då och nu! 
Lite för ”slutna kretsar” på respektive institutioner i landet. (K, 41-50) 

- Kan inte uttala mig – hade redan en gammal lic. och är inte en representativ 
doktorand. (K, 51- ) 

- Framför allt svaren på 18 l-r. Att bristen på kunskap i mitt forskningsfält och liknande 
hjälp att söka olika nationella och internationella kontakter. (M, 51- ) 

- Större inblick i verksamheten vid andra [XX] institutioner och mer samarbete över 
institutions – och ämnesgränser, mellan olika forskargrupper. (K, 51- ) 

- Se ovan under brister men å andra sidan var just dessa aspekter inte giltiga vid starten 
av min forskarutbildning – jag har hållit på länge, dvs. är doktorand enligt ”gamla 
systemet”. (M, 51- ) 

- Mer personlig handledning och dialog med seminarierna. (M, 51- ) 
- Mer arbete i forskargrupp, projekt osv. (K, 41-50) 
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- Djupare kurser inom det teoretiskt-metodiska fält man valt i stället för ganska ytliga 
kurser inom många fält. (K, 51- ) 

- Inget särskilt. (M, 41-50) 
- En god forskningmiljö för mig är: ett antal doktorander bedriver forskning inom ett 

gemensamt område där var och en bidrar med sina delar till helheten. Fältet (området) 
skall vara väl känt nationellt och internationellt. På så sätt får doktoranden möjlighet 
till både nationella och internationella kontakter. Och förhoppningsvis utvecklas fältet 
positivt vilket framförallt den [XX] forskningen behöver göra i Sverige. (K, 51- ) 

- Mer – och bättre – personlig handledning före avhandlingsskrivandet, under de olika 
kurserna. (M, 51- ) 

- Kunde ha varit mer projektorienterat arbete. (M, 41-50) 
- Många vetenskaplig forskning, populärvetenskaplig presentation, internationellt 

samarbete berördes inte. (K, 51- ) 
- En större öppning mot moderna synsätt, mindre hävdande av traditionella hierarkiska 

synsätt i själva universitetskulturen – mycket är mossigt alltså – handledningen 
fungerade överhuvudtaget inte – man fick klara sig själv helt enkelt – det är lärorikt på 
sätt och vis, men...  (M, 41-50) 

- Metodutbildning i kvantitativa metoder. Kontakter med omvärlden. (K, 31-40) 
- Ett grundläggande problem var avsaknaden av någon form av projektledarutbildning. 

Borde vara ett obligatoriskt moment termin 1-2. Det är ändå det som det i hög grad 
handlar om – att leda och genomföra ett projekt. (K, 31-40) 

- En genomtänkt plan för att på ett bra sätt kunna inträda i den värld som kommer efter 
disputation, vad gäller de flesta aspekter som nämns på föregående sida, hade varit 
mycket önskvärt. (K, 31-40) 

- Kurser i allt det praktiska som hör till en forskningskarriär (muntliga presentationer; 
vetenskapligt skrivande; anslagskrivande; ämnesöverskridande kompetens och allmänt 
ledarskap/nätverkande kunskaper) saknades helt. Som tur var är jag utbildad i [XX] 
också så jag införskaffade mig dessa färdigheter på egen hand och utan dem hade jag 
nog inte klarat mig. Det finns otroligt bra kurser som ges av enheten för utveckling 
och utvärdering (jag vet för jag tog X stycken under min doktorandtid). Detta borde 
göras mer tillgängligt för doktorander (ibland avråds man från att ta dem för att de 
kostar/eller tar tid); man skulle kunna ev. lägga till ett 20 poängsblock (obs! ta inte 
bort något annat) i dessa färdigheter så att doktorander uppmuntras tänka på ”livet 
efter”. (K, 31-40) 

- Högre kvalitet på undervisningen. (M, 31-40) 
- Bättre stöd/hjälp med fortsatt akademisk karriärplanering hade varit önskvärt – ingen 

hjälp alls har förekommit. (M, 31-40) 
- Handledningen var inte planerad i förväg med avstämningen om utvecklingen. För få 

seminarier. (K, 51- ) 
- Att ha den struktur som finns idag med krav på framåtskridande i viss takt. Att man 

vara en del i en doktorandgrupp som träffas oftare och som ger vännerna hjälp och 
stöd. (K, 51- ) 

- Handledningen! (K, - 30) 
- Möjlighet att deltaga i forskningsseminarier med ”högt till tak” där olika argument och 

synpunkter ställs mot varandra skapande en kreativ och engagerad diskussion. Lära sig 
förmedla populärvetenskapligt – ”tredje uppgiften”. (K, 51- ) 

- Mer träning i projektledning som ”färdig” forskare. Mer träning i undervisning. Mer 
kontakter nationellt och internationellt. (K, 41-50) 
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Bilaga 5. Fakultetsvis sammanställning av alla svar 
1. Kön 
Antal 
 Kvinna Man Totalt21

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

                                                 
21 Totalt har sju av de svarande valt att inte uppge kön, vilket gör att det totala antalet kvinnor och män i tabellen ovan inte 
helt överensstämmer med det totala antalet svarande för respektive fakultet. För mer information se not 4-8 i anslutning till 
tabell 1. 
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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 Totalt22 
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
 
                                                 
22 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  



  Bilaga 5 

 48 

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
 
 



  Bilaga 5 

 50 

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
Farmaceutisk 

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
Farmaceutisk 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
 



  Bilaga 5 

 53 

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 
 



  Bilaga 5 

 57 

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 
 



  Bilaga 5 

 62 

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 

 
Maria Wolters 

Maria.Wolters@uadm.uu.se 
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