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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 Historisk-filosofiska fakulteten under denna tidsperiod. 

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

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

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

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

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

                                                 
1 Lundmark, Annika  (2003) Doktorandernas åsikter om sin utbildning  
2 Alumn har enligt Svenska akademins ordbok betydelsen: (en läroanstalts) lärjunge 
3 Några personer har disputerat före 1997 men av administrativa eller andra orsaker inte tagit ut någon 
doktorsexamen förrän senare. 
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i många fall utländska medborgare, och som inte aktivt utfört en adressändring i Uppdok 
fanns dessvärre inte någon rimlig möjlighet att finna en aktuell adress till. Dessa personer fick 
av denna anledning utgå ur urvalet. 
Totalt har 1605 personer tagit ut en doktorsexamen vid Uppsala universitet under åren  
1997-2001. På grund av ovannämnda orsak kunde endast 1348 personer nås av postenkäten.  
I november 2004 skickades den första omgången enkäter ut. Två påminnelseomgångar senare 
hade 959 personer besvarat enkäten, vilket innebär en total svarsfrekvens på 71%.  Vid 
historisk-filosofiska fakulteten har 72% svarat på enkäten. 
Andelen kvinnor och män som besvarat enkäten varierar mellan fakulteterna. Vid historisk-
filosofiska fakulteten var det procentuellt sett betydligt fler kvinnor än män som svarade.  
87% av kvinnorna men endast 61% av männen har valt att medverka i undersökningen. Det är 
jämte den juridiska fakulteten den största skillnaden i svarsfrekvens mellan könen som någon 
fakultet uppvisar. Se tabell 1 nedan för jämförelse. 
 
Tabell 1. Svarsfrekvens per fakultet och kön 
  Totalt antal 

mottagare 
Totalt antal svarande Svarsfrekvens  

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

 
  
Vid läsningen av rapporten bör man ha i åtanke att många av de utländska eller utomlands 
boende doktorerna ej ingår i undersökningen. Totalt har 257 personer (13 personer vid 
Historisk-filosofiska fakulteten) inte har kunnat nås av enkäten.  
 

1.4 Bortfallsanalys  
Sett till antalet som kunnat ta del av enkäten (vårt urval) varierar svarsfrekvensen mellan 
fakulteterna från 68% för samhällsvetenskapliga och 69% för teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten till 78% för teologiska fakulteten. Noterbart är dock att andelen som aldrig nåtts av 
enkäten p g a avsaknad av, eller felaktig adress varierar i mycket hög grad mellan fakulte-
terna, se bilaga 6.  
Kvinnornas svarsbenägenhet är något större än männens (se tabell 1). Andelen kvinnor i det 
totala urvalet är 39% men bland de svarande utgör kvinnorna 42%.   
 

                                                 
4 Totalt har 959 personer besvarat enkäten men sju (7) av dessa har valt att inte uppge kön. 
5 En person av dessa 79 disputerade från historisk-filosofiska fakulteten har valt att inte uppge kön. 
6 En person av dessa 50 disputerade från språkvetenskapliga fakulteten har valt att inte uppge kön. 
7 Tre personer av dessa 159 disputerade från samhällsvetenskapliga fakulteten har valt att inte uppge kön. 
8 En person av dessa 271 disputerade från medicinska fakulteten har valt att inte uppge kön. 
9 En person av dessa 67 disputerade från farmaceutiska fakulteten har valt att inte uppge kön. 
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Antalet inkomna enkäter är 959 st men antalet personer som besvarat varje fråga varierar, 
vilket bör beaktas vid läsning och tolkning av rapportens tabeller och diagram. Av bilaga 5 
framgår det totala antalet svarande på varje fråga. 
 

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

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

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

2.1 Relation till Uppsala universitet 
Alumnverksamheten har under de senare åren fått en alltmer framträdande roll vid flertalet av 
de svenska universiteten i takt med att kraven på en ökad samverkan mellan universitetet och 
det omgivande samhället har blivit allt tydligare. En grundtanke bakom en aktiv 
alumnverksamhet är att låta alumnerna verka som Uppsala universitets ambassadörer. Den 
erfarenhet och kunskap som alumnerna för med sig från arbetslivet ska ges möjlighet att 
återföras till universitetet i form av mentorskap eller gästföreläsningar. I syfte att ta reda på i 
vilken omfattning de som har disputerat fortsätter att i någon form behålla kontakten med 
universitetet ställdes frågan Har du någon kontakt med Uppsala universitet idag? Av svaren 
framgick att 38% (30 av 79) av doktorerna vid historisk-filosofiska fakulteten svarat att de är 
anställda vid universitetet. Motsvarande andel för hela svarsgruppen är 25% (241 av 959). 
 
Förutom att vara anställd vid universitetet fanns svarsmöjligheter som innebar olika grad av 
kontakt med den egna eller andra institutioner vid universitetet. Endast 13 personer vid 
fakulteten svarade att de inte har någon kontakt med Uppsala universitet idag. Av dessa var 
det sex som uppgav att de skulle vilja ha en kontakt. 
 
Drygt en tredjedel (37%) markerade alternativet att de har sporadisk kontakt med 
institutionen där de disputerade och/eller någon annan institution, medan 10% (8 av 79) sade 
sig ha regelbunden kontakt med institutionen. I tabell 5 nedan jämförs svaren från den 
historisk-filosofiska fakulteten med svaren från samtliga fakulteter. 
 
Tabell 5. Har du någon kontakt med Uppsala universitet idag? 

  Hist-fil. fakultet Samtliga fakulteter 
  Antal Andel Antal Andel 

Ja, jag är anställd där. 30 38% 241 25% 
Ja, jag har regelbunden kontakt med den institution 
där jag disputerade. 8 10% 180 19% 
Ja, jag har regelbunden kontakt med annan/andra 
institutioner än den jag disputerade vid. 1 1% 66 7% 
Ja, jag har sporadisk kontakt med den institution där 
jag disputerade och/eller andra institutioner. 29 37% 356 37% 
Nej, jag har ingen kontakt med Uppsala universitet 
idag. 13 16% 167 17% 
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3. Nuvarande arbete och arbetsmarknad 
Eftersom en så hög andel som 38% av doktorerna från historisk-filosofiska fakulteten vid 
svarstillfället var anställda vid Uppsala universitet är det inte förvånande att den statliga 
arbetsmarknadssektorn är den mest representerade (figur 1). Hela 78% (56 av 72) av de 
svarande har uppgett att de arbetar inom denna sektor. Det näst mest frekventa svaret på 
denna fråga är den privata/enskilda arbetsmarknadssektorn, vilket 13% (9 av 72) har angivit. 
 

Arbetsmarknadssektor - 
disputerade från historisk-filosofiska fakulteten

4%

1%

1%

3%

13%

78%

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

Annan sektor

Eget företag

Kommunal

Landsting

Privat/enskild

Statlig

 
Figur 1. Inom vilken arbetsmarknadssektor de disputerade från historisk-filosofiska fakulteten 
arbetar. 

 

Vid en närmare granskning visar det sig att den bransch som merparten av de statligt anställda 
är verksamma inom är högskola/universitet (figur 2). Totalt arbetar två tredjedelar (48 av 72) 
inom denna bransch. En annan vanligt förekommande bransch är bibliotek/arkiv/museer inom 
vilken åtta personer, eller 11% av de svarande arbetar. Den tredje mest förekommande 
branschen är statlig myndighet där sex personer (8%) arbetar. Fem personer har på denna 
fråga angett ”Annan” bransch, vilket i detta fall visar sig vara Arbetarrörelsen, Barnomsorg, 
Folkhögskola, Förlagsbranschen samt Studieförbund. 

Den direkta frågan Vilken är din nuvarande arbetsgivare? har besvarats av 71 personer10. 
Huruvida övriga åtta personer är arbetslösa, pensionärer eller valt att ej besvara frågan av 
andra orsaker går inte att uttala sig om. Av svaren framgår att ungefär två tredjedelar har sitt 
arbete i Stockholm eller Uppsala och merparten av de övriga i andra mellansvenska städer.  

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

3.1 Huvudsakliga arbetsuppgifter 
En av enkätens frågor löd: Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Att på ett överskådligt 
och strukturerat sätt redovisa de 72 svar som inkommit på denna fråga är ingen lätt uppgift. 
Att räkna förekomsten av frekvent förekommande ord såsom t ex forskning, undervisning, 
lärare, lektor, utvecklingsarbete, utredning, administration, handläggning och dylikt ger dock 
en relativt god uppfattning om hur vanligt förekommande ett antal olika arbetsuppgifter är. 
Det är ganska vanligt att varje persons svar innehåller mer än ett nyckelord (t ex både lärare 
och administration). 
Det vanligast förekommande nyckelordet för de disputerade från historisk-filosofisk fakultet 
är forskning som återkommer i drygt 60% av svaren11. Ca 30% har svarat undervisning, vilket 
gör det till den näst mest förekommande arbetsuppgiften. Ungefär var tionde person har svarat 
lektor/universitetslektor (ofta i kombination med forskning eller undervisning) och lika stor 
andel uppger administration som en av sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Andra nyckelord 
som förekommer i begränsad omfattning (2-4 personer) är intendent, utredning, utvecklings-
arbete, redaktör, handläggning, chef. 
I bilaga 2 presenteras samtliga svar på enkätens fråga Vilka är dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter? 
 
Mer än var tredje person (38%) har svarat ja på frågan Har du en chefstjänst eller annan 
arbetsledande funktion i ditt nuvarande arbete? Av kommentarerna som lämnats i anslutning 
till frågan framgår att tolkningen av arbetsledande funktion i hög grad varierar. Tolknings-
svårigheterna verkar främst röra handledning av studenter/doktorander där några av de 
svarande bedömer det som en arbetsledande funktion medan andra inte gör det. Det är tydligt 
att frågans formulering inte varit optimal vilket gör att resultatet bör tolkas med försiktighet.  

                                                 
11 Av de svar som innehåller nyckelordet forskning, avser ca 10% forskningsservice/forskningsadministration 



    

 12

3.2 Ingår forskning i tjänsten? 
Som tidigare framkommit svarade ju 60% att en av deras huvudsakliga arbetsuppgifter var 
forskning eller forskningsadministration. På den direkta frågan Ingår forskning i din 
nuvarande tjänst? svarar ungefär tre fjärdedelar (73%) att så är fallet (tabell 6). Skillnaden 
mellan dessa resultat består rimligen av personer i vars tjänst forskning ingår men där 
forskning inte utgör deras huvudsakliga arbetsuppgift. Omfattningen av forskningen varierar 
nämligen i hög grad. Av dem som forskar i tjänsten svarar ungefär en tredjedel att de har en 
mycket hög andel (76-100%) forskning samtidigt som en tredjedel säger sig ha en begränsad 
andel forskning, ca 25% eller mindre. Av figur 3 framgår hur svaren från doktorerna vid den 
historisk-filosofiska fakulteten fördelat sig.  

 
Tabell 6. Ingår forskning i tjänsten?, per fakultet och totalt. Procent 
 Ja Nej 
Historisk-filosofisk 73% 27%
Språkvetenskaplig 60% 40%
Samhällsvetenskaplig 66% 34%
Teologisk 61% 39%
Juridisk 83% 17%
Medicinsk 71% 29%
Farmaceutisk 78% 22%
Teknisk-naturvetenskaplig 72% 28%
Totalt 70% 30%

 

 

Ingår forskning i din nuvarande tjänst?
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Figur 3. Ingår forskning i tjänsten (disputerade hist.-fil. fakultet), omfattning i procent  

 

Hela 71% av historisk-filosofiska fakultetens doktorer uppger att doktorsexamen var ett krav 
då de anställdes i sin nuvarande tjänst. Som en jämförelse kan nämnas att endast de 
disputerade från samhällsvetenskaplig fakultet i en högre grad (74%) uppger detta. De 
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disputerade från medicinska, farmaceutiska och teologiska fakulteterna svarar t ex i en något 
lägre grad (57%) att doktorsexamen var ett krav vid anställning.  

En klar majoritet (72%) anser att deras arbetsuppgifter motsvarar deras utbildningsnivå 
samtidigt som var fjärde tycker att arbetsuppgifterna är något eller alltför okvalificerade. 
Endast ett par personer anser sig ha något för kvalificerade arbetsuppgifter i relation till 
utbildningen. 

Merparten anser att de i mycket hög grad (69%) eller ganska hög grad (14%) har haft nytta av 
forskarutbildningen i sin nuvarande tjänst. Av de kommentarer som många lämnat i 
anslutning till frågan framgår att nyttan bestått såväl i ett formellt möjliggörande att söka 
lektorstjänster och forskningsanslag, som i en ämnesmässig kunskapshöjning och en känsla av 
högre status. De flesta av kommentarerna är av positiv karaktär men i några fall förekommer 
även kommentarer med negativa inslag. En av dessa löd ”Tyvärr avspeglas detta inte i 
lönekuvertet” och lämnades i anslutning till påståendet att han/hon i mycket hög grad hade 
haft nytta av sin forskarutbildning. 

 

3.3 Lönestruktur 
Av figurerna 4a-b nedan framgår hur lönerna fördelade sig vid svarstillfället (2004 års lön). 
Lönestrukturen för hist.-fil. doktorerna är relativt homogen och koncentrerad kring intervallet 
25.000-30.000 kr/månad. Hälften av fakultetens doktorer hade vid svarstillfället en månadslön 
som låg i detta intervall. Vid en jämförelse med hur samtliga fakulteters doktorer svarat ligger 
lönenivån i paritet med teologiska fakulteten och språkvetenskapliga fakulteten men något 
lägre än t ex den juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteten (fig 4b).  
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 50.001- 
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Historisk-filosofisk Samtliga fakulteter
 

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

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

Språkvetenskaplig

Historisk-filosofisk

Teologisk

Samhällsvetenskaplig

Teknisk-
naturvetenskaplig
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 45.001- kr
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 25.001-  35.000 kr
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Figur 4b. Översiktlig lönestruktur för dem som disputerat åren 1997-2001, grov indelning. 
Sorterat efter lönenivå. 
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4. Forskarutbildningens färdighetsträning i relation till 
arbetslivets krav 
 
I enkätens fråga 18a-r fick de svarande ta ställning till hur nöjda de var med träningen inom 
forskarutbildningen avseende ett stort antal olika områden. Bedömningen skedde på en 
femgradig skala löpande från ”Mycket missnöjd” till ”Mycket nöjd”. Tillfredsställelsen med 
färdighetsträningen är egentligen av störst intresse, men frågeställningen tillförs ytterligare en 
dimension då svarsgruppen även fick ta ställning till i vilken omfattning deras nuvarande 
arbete ställer krav på färdigheten i fråga. Bedömningen skedde här på en femgradig skala 
löpande från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”. Totalt ombads doktorerna att ta 
ställning till hur nöjd man är med träningen i, respektive i vilken omfattning arbetet ställde 
krav på, arton olika färdigheter.  
Väl medvetna om att den färdighetsträning som sker inom ramen för forskarutbildningen inte 
med självklarhet syftar till att möta alla de krav som ställs inom arbetslivet utanför 
universitetet, har vi ändå valt att i presentationen relatera tillfredsställelsen med 
färdighetsträningen till de krav som arbetet ställer på motsvarande färdighet. Syftet med detta 
är att försöka synliggöra de områden av forskarutbildningen där det finns en tillfredsställelse 
eller ett missnöje med träningen och där arbetslivets krav är högt ställda.  
 

4.1 Tolkningssvårigheter 
Att var för sig ställa frågorna ”Hur nöjd var du med träningen i…?”, respektive ”I vilken 
omfattning ställer ditt arbete krav på…?”, ett antal olika färdigheter är relativt oproblematiskt. 
Då de två frågorna ställs tillsammans kan det dock vara rimligt att åtminstone vara medveten 
om att vissa tolkningssvårigheter av resultaten kan uppstå, eftersom det då sannolikt 
föreligger ett visst beroende mellan de två frågorna. Det är troligtvis så att svaren på frågorna 
om hur nöjd man är med träningen i de olika färdigheterna färgas av arbetets krav och vice 
versa. Ett litet tankeexperiment får illustrera problematiken. Person A och person B har precis 
disputerat och tar ställning till hur nöjda de är med en viss färdighetsträning. De är båda 
relativt nöjda och markerar därför en fyra på skalan från ”Mycket missnöjd” till ”Mycket 
nöjd”. Några år går under vilka person A har ett arbete som ”I mycket hög grad” ställer krav 
på färdigheten i fråga samtidigt som person B har ett arbete som ”I mycket låg grad” ställer 
krav på densamma. Med detta scenario är det troligt att person B i större utsträckning än 
person A kommer att stå fast vid sitt tidigare omdöme. Om de senaste årens arbete inte har 
ställt några höga krav på färdigheten har han/hon heller inte behövt reflektera närmare över 
frågan. Person A har däremot haft ett arbete med höga färdighetskrav utifrån vilka han/hon 
kan ta ställning till hur nöjd han/hon är med träningen. Har ett arbete med höga krav på en 
färdighet en positiv eller negativ påverkan på hur tillfredsställd man är med träningen i denna 
färdighet? 
De inkomna svaren visar att de personer som har arbeten som i hög grad (skalvärde 4 eller 5) 
ställer krav på färdigheten generellt sett har ett par, tre tiondelar högre i medelvärde på 
tillfredsställelse med träningen jämfört med de vars arbete i låg grad (skalvärde 1 eller 2) 
ställer motsvarande krav. Det enda undantaget från denna iakttagelse gäller träningen i att 
göra skriftliga presentationer, där medelvärdet på tillfredsställelse med träningen inte skiljer 
sig åt för dem med höga respektive låga krav i arbetet. 
 
För att öka läsbarheten och i viss mån tolkningen av resultaten har de arton bedömda 
färdigheterna grupperats in i följande fyra kategorier: 
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1) Generella färdigheter 
2) Forskningsinriktade färdigheter 
3) Färdigheter rörande undervisning/handledning  
4) Omvärldskontakter  
 
I de fall medelvärden12 för tillfredsställelse eller krav skrivs ut presenteras alltid hela 
undersökningsgruppens medelvärde inom parentes för att få ett resultat att relatera till. 
Medelvärdet är ett mått som inte ger en helt rättvisande bild i de fall den bakomliggande 
fördelningen är skev. Medelvärdet har dock fördelar då det är ett välkänt mått och eftersom 
det gör det enkelt att rangordna olika alternativ. Den bakomliggande svarsfördelningen till 
samtliga i rapporten förekommande medelvärden finns i bilaga 5. 
 

4.1 Generella färdigheter 
Av de arton färdigheter som doktorerna fick ta ställning till har följande fyra grupperats under 
rubriken generella färdigheter: Att göra skriftliga presentationer, Att argumentera och 
övertyga, Att göra muntliga presentationer samt Att arbeta i projektgrupp. 
Som framgår av tabell 7 ställer arbetet, för en majoritet av doktorerna, i mycket hög grad krav 
på tre av de fyra generella färdigheterna. Kraven är inte riktigt lika högt ställda när det gäller 
arbete i projektgrupp, samtidigt som tillfredsställelsen med färdighetsträningen där är relativt 
låg med ett medelvärde på 2,4 (2,8). 
 
 
 
Tabell 7. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några generella färdigheter. (n=antal svar nöjd, antal svar krav) 

Hist.-fil. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att göra skriftliga presentationer (n=78,74) 3,7 4,5 3,8 4,3 
Att argumentera och övertyga (n=77,74) 3,4 4,2 3,2 4,1 
Att göra muntliga presentationer  (n=78,73) 3,0 4,2 3,4 4,2 
Att arbeta i projektgrupp (n=65,73) 2,4 3,5 2,8 3,8 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
 
 
Svarsstrukturen för tillfredsställelse med träningen och krav i arbetslivet avseende fyra 
generella färdigheter framgår av figur 5 nedan. Det är noterbart att tillfredsställelsen med 
träningen i att göra muntliga presentationer är lägre vid historisk-filosofiska fakulteten (3,0) 
än för hela svarsgruppen (3,4) samtidigt som arbetslivets krav upplevs som lika höga i båda 
grupperna (4,2).  

                                                 
12 I rapporten redovisas mestadels resultaten i form av medelvärden. Av bilaga 5 framgår dock hur den exakta 
svarsfördelningen ser ut fråga för fråga. 
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Figur 5. Medelvärde över tillfredsställelse med träningen i utbildningen och krav i arbetslivet 
för ett antal olika generella färdigheter. (Mycket missnöjd=1, Mycket nöjd=5 – I mycket låg 
grad=1, I mycket hög grad=5) 
 
 
Idealiskt vore givetvis om tillfredsställelsen är stor beträffande träningen i alla färdigheter. 
När så inte är fallet är ett resultat som genererar den ”trattform” som framgår av figur 5 ovan 
att föredra, d v s för de färdigheter som det ställs höga krav på är tillfredsställelsen hög och 
för de färdigheter där tillfredsställelsen är låg är kraven i arbetslivet låga.  
 
 

4.2 Forskningsinriktade färdigheter 
Följande fem färdigheter har bedömts vara särskilt forskningsinriktade: Kritiskt vetenskapligt 
tänkande, Att tillämpa vetenskapliga metoder, Att formulera forskningsrelevanta fråge-
ställningar, Att självständigt bedriva forskning samt Systematisk informationssökning. 
Av samtliga arton färdigheter som de svarande fick ta ställning till är tillfredsställelsen störst 
med träningen i att självständigt bedriva forskning. Medelvärdet är här 4,2 (4,0) på den 
femgradiga skalan från Mycket missnöjd (1) till Mycket nöjd (5). Beträffande träningen i 
kritiskt vetenskapligt tänkande är även här tillfredsställelsen hög, med ett medelvärde på  
3,9 (4,0). Överlag upplevs kraven i arbetet något högre avseende forskningsinriktade 
färdigheter jämfört med såväl färdigheter i undervisning/handledning som omvärldskontakt. 
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Tabell 8. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet  
för några forskningsinriktade färdigheter. (Hist-fil. fak. och totalt) 

Hist.-fil. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att självständigt bedriva forskning (n=79,72) 4,2 4,0 4,0 3,8 
Kritiskt vetenskapligt tänkande (n=79,74) 3,9 4,1 4,0 4,1 
Att formulera forskningsrelevanta  
frågeställningar (n=79,72) 

 
3,7 

 
4,0 

 
3,7 

 
3,8 

Att tillämpa vetenskapliga metoder (n=79,73) 3,5 3,9 3,8 4,0 
Systematisk informationssökning (n=75,73) 3,2 4,1 3,5 4,1 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
 
 
Figur 6 nedan visar att kraven är mycket höga för alla färdigheter som ingår i gruppen 
forskningsinriktade färdigheter. Systematisk informationssökning var den färdighet i denna 
grupp som fick lägst omdöme 3,2 (3,5) avseende tillfredsställelsen med träningen, vilket för 
den skull inte tyder på något direkt missnöje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Medelvärde över tillfredsställelse med träningen i utbildningen och krav i arbetslivet 
för ett antal olika forskningsinriktade färdigheter. (Mycket missnöjd=1, Mycket nöjd=5          
I mycket låg grad=1, I mycket hög grad=5).  
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4.3 Färdigheter i undervisning/handledning 
 
De färdigheter som grupperas under denna rubrik är: Att undervisa/föreläsa, Att handleda 
samt Ledarskap/projektledning. Att ledarskap/projektledning grupperas tillsammans med att 
undervisa och att handleda är ingen självklarhet. Det är heller inte självklart att ledarskap-
/projektledning överhuvudtaget bör ingå i en attitydundersökning där tillfredsställelsen med 
träningen under forskarutbildningen bedöms. Forskarutbildningen syftar inte till att vara en 
ledarskaps- eller projektledarutbildning, varför en bedömning av tillfredsställelsen med 
träningen i detta kan tyckas orättvis. Att ledarskap/projektledning trots allt finns med i 
undersökningen beror på att det är en av de färdigheter som det kan komma att ställas krav på 
i arbetslivet, vilket i sin tur gör det intressant att relatera till hur nöjd man är med träningen.  
 
Då en jämförelse av tillfredsställelsen med färdighetsträningen under forskarutbildningen görs 
mellan de fyra grupperna visar det sig att missnöjet är störst för denna grupp. Den 
färdighet/det moment som upplevs som särskilt svagt är träningen i ledarskap/projektledning, 
där medelvärdet på tillfredsställelsen med träningen är så lågt som 1,9 (2,3) samtidigt som 
kraven i arbetslivet bedöms till 3,7 (4,0).  
Tyvärr visar det sig samtidigt att missnöjet med träningen under forskarutbildningen i att 
undervisa/föreläsa är något större för doktorerna vid historisk-filosofiska fakulteten jämfört 
med hela svarsgruppen. Medelvärdet vid historisk-filosofiska fakulteten är 2,6 att jämföra 
med samtliga svarandes 3,2. Beträffande träningen i att handleda visar det sig att även här är 
missnöjet större vid historisk-filosofiska fakulteten 2,2 (2,7).  
 
 
Tabell 9. Bedömning av tillfredsställelse med träningen i samt krav i arbetslivet 
 för färdigheter i undervisning/handledning. (Hist-fil. fak. och totalt) 

Hist.-fil. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Att undervisa/föreläsa (n=77,73) 2,6 3,9 3,2 3,7 
Att handleda (n=72,70) 2,2 3,4 2,7 3,7 
Ledarskap/projektledning  (n=70,72) 1,9 3,7 2,3 4,0 
1) Tillfredsställelsen med träningen har bedömts på en skala från 1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd 
2) Arbetslivets krav har bedömts på en skala från 1=I Mycket låg grad till 5=I mycket hög grad 
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Figur 7. Medelvärde över tillfredsställelse med träningen i utbildningen och krav i arbetslivet 
för några olika färdigheter i undervisning/handledning. (Mycket missnöjd=1, Mycket nöjd=5, 
I mycket låg grad=1, I mycket hög grad=5).  

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

Hist.-fil. fak. Samtliga fak.  
Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

Medel-
värde 
nöjd1 

Medel-
värde  
krav 2 

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

 
2,8 

 
3,7 

 
3,1 

 
3,8 

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

 
2,7 

 
3,1 

 
3,4 

 
3,1 

Att delta med egna bidrag i internationella 
konferenser (n=72,67) 

 
2,6 

 
3,2 

 
3,5 

 
3,2 

Att arbeta över ämnesgränserna (n=76,72) 2,6 3,8 2,8 3,8 
Att ha internationella kontakter med  
kollegor (n=74,70) 

 
2,6 

 
3,5 

 
3,1 

 
3,6 

Att popularisera kunskap/forskning (n=74,72) 2,3 3,6 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 
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 Ledarskap/projektledning
18r

  Att handleda 18j       

  Att undervisa/föreläsa  
18i

Krav

0 1 2 3 4 5

 Ledarskap/projektledning
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  Att handleda 18j       

  Att undervisa/föreläsa  
18i
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Av tabell 10 framgår att tillfredsställelsen med forskarutbildningens träning för samtliga 
moment i denna grupp är betydligt lägre än t ex tillfredsställelsen med träningen i 
forskningsinriktade och generella färdigheter. Tyngdpunkten för tillfredsställelsen ligger i 
samtliga fall förskjuten mot det missnöjda hållet (under 3). Det är även tydligt att kraven i 
arbetslivet inte är riktigt lika uttalade för momenten rörande omvärldskontakter som de är för 
de forskningsinriktade och generella färdigheterna.  
Att popularisera kunskap/forskning utgör en viktig del i universitetets tredje uppgift. Detta 
tydliggörs bland annat av följande citat hämtat från ”Mål och strategier för Uppsala 
universitet”: Övergripande mål för samverkan med det omgivande samhället är att medverka 
till att universitetets forskningsresultat kommer till användning för utveckling av 
medborgarnas välfärd, näringsliv och offentlig förvaltning.  
Mot bakgrund av detta är det oroande att bedömningen av hur nöjda de utexaminerade 
doktorerna från historisk-filosofiska fakulteten är med träningen i att popularisera 
kunskap/forskning visar på ett relativt utbrett missnöje, medelvärde 2,3 (2,7) på skalan från 
1=Mycket missnöjd till 5=Mycket nöjd. Då en jämförelse görs mellan samtliga arton 
färdigheter som bedömts är det endast ledarskap/projektledning och att handleda som 
uppvisar lägre medelvärden. 
Det finns en ganska påtaglig skillnad mellan fakulteterna när det gäller tillfredsställelsen med 
möjligheten att få delta i nationella och internationella konferenser med egna bidrag. 
Medicinska, farmaceutiska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna uppvisar t ex resultat 
där medelvärdet beträffande tillfredsställelse med att få delta med egna bidrag i konferenser är 
i storleksordningen ett skalsteg bättre på den femgradiga skalan (1=mycket missnöjd, 
5=mycket nöjd) jämfört med hist-fil, språkvetenskapliga och teologiska fakulteterna. 
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Figur 8. Medelvärde över tillfredsställelse med träningen i utbildningen och krav i arbetslivet 
för ett antal olika moment/färdigheter rörande omvärldskontakt.  
(Mycket missnöjd=1, Mycket nöjd=5, I mycket låg grad=1, I mycket hög grad=5). 
 
 

5. Positiva erfarenheter av forskarutbildningen 
I en öppen fråga i slutet av enkäten fick de svarande med egna ord beskriva vad de några år 
efter sin disputation anser har varit det mest positiva med sin forskarutbildning. 
Svaren för de disputerade vid historisk-filosofiska fakulteten uppvisar av naturliga skäl en stor 
bredd. Relevansen i att redovisa svaren på fakultetsnivå och inte för var och en av de nio 
institutionerna kan givetvis ifrågasättas, men då det totalt rör sig om endast 69 svar från hela 
fakulteten så skulle svarande från de mindre institutionerna riskera att identifieras vid en 
institutionsvis redovisning. 
 
Självständigheten i forskarutbildningen och att få träning i att arbeta självständigt är jämte 
möjligheten att få fördjupa sig inom sitt område några av de vanligast förekommande 
kommentarerna. Cirka 15% av svaren berör vart och ett av dessa ämnen. Vidare är det ganska 
många (>10%) som tycker att handledaren eller handledarens engagemang har varit det mest 
positiva med forskarutbildningen. Tillfredsställelse med forskningsmiljön samt att få 
möjlighet att ägna sig åt kritiskt vetenskapligt tänkande är andra svar som mer än 10% har 
lämnat. 
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Följande citat fångar till stor del just det som många anser ha varit det mest positiva med 
forskarutbildningen. 
 
 Kritiskt tänkande, förmåga att disponera och göra relevant urval ur ett stort källmaterial, 
 förmåga att skriva, såväl vetenskapligt som brett (just författande av texter hör till det 
 absolut bästa jag lärt mig under min forskarutbildning – så hade jag också en i särklass 
 utmärkt handledare).   (Man, 31-40 år) 
 
 Att jag tack vare forskarutbildningen har en förmåga att problematisera, ställa frågor, 
 analysera komplicerade händelseförlopp och processer samt förklara och argumentera 
 orsakssamband. Dessutom har jag insett värdet av att ha inflytande och därigenom 
 kunna planera och skapa sitt arbete både till form och innehåll.  (Man, 31-40 år) 
 
 
I bilaga 2 redovisas samtliga svar på denna fråga. Av etiska skäl eller i syfte att undvika 
identifiering kan vissa delar av svaren ha redigerats något. I de fall där så skett markeras det 
med hakparenteser […].  
 

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

Variationen av svar på frågan tycks oändlig vilket gör det svårt att kortfattat sammanfatta de 
synpunkter som framkommer. Den vanligast förekommande åsikten rör handledningen, eller 
snarare bristen på sådan. Tio personer (ca 15%) tycker att handledningen kunde ha varit bättre 
och tydligare under forskarutbildningen. Vidare svarar ca 10% att de skulle ha velat arbeta 
mer över ämnesgränserna, mer tvärvetenskapligt än vad som var fallet under deras utbildning. 
Nästan 10% svarar att de skulle vilja ha haft mer pedagogisk utbildning (i något fall 
utbildning i handledning). Reflektioner över vad som kunde ha gjorts bättre under 
forskarutbildningen som har lämnats av två-tre personer rör bl a bristen på koppling 
forskarutbildning-arbetsliv, avsaknaden av träning i att formulera forskningsansökningar, 
bristfällig metodutbildning, för lite internationella kontakter och för lite samarbete med andra 
doktorander/forskare.  

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

 
 Bättre mer systematisk handledning, bättre kontakt med forskande lärare på institutionen, 
 bättre introduktion inför undervisning på institutionen. (Kvinna, 31-40 år) 

 
Det fanns på tok för lite strukturerad träning. Inga krav ställdes på mig som doktorand. 
(Kvinna, 41-50 år) 
 
En uppmuntran att ta internationella kontakter saknar jag i efterhand. Mycket av det som 
saknades, t.ex. träning i informationssökning får betraktas som självständighetens 
baksida. (Kvinna , 31-40 år) 
 
Man skulle ha behövt lära sig mer om hur universitetet fungerar (administration o s v). 
Allt detta fick man lära sig på egen hand i efterhand. (Kvinna, 31-40 år) 
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Det tvärvetenskapliga samarbetet hade gärna kunnat stimuleras. Det hade varit bra att 
tränas något i handledning, projektarbete (administrationen, ledning, ansökningar) och 
populärvetenskaplig framställning. (Kvinna, 31-40 år) 
 
Moment i ledarskap/projektledning. (Man, 31-40 år) 

 

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

 

7. Sammanfattning 
Ett av syftena med undersökningen var att kartlägga med vad och var de som disputerat åren 
1997-2001 arbetar. Beträffande historisk-filosofiska fakulteten är merparten (78%) av de som 
disputerat verksamma inom den statliga sektorn. Högskola/universitet är den bransch som 
sysselsätter flest av de disputerade från fakulteten (67%), varav mer än hälften svarar att de är 
anställda vid Uppsala universitet. Drygt 60% uppger att en av deras huvudsakliga arbets-
uppgifter är forskning samtidigt som nästan tre fjärdedelar (73%) säger att forskning ingår i 
deras tjänst. 
Den näst vanligast förekommande huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning, vilket ca 
30% har svarat. 
 
I syfte att undersöka om forskarutbildningen motsvarar de krav som kommande arbetsliv 
ställer fick deltagarna i undersökningen ta ställning till hur nöjda de var med träningen under 
utbildningen, samt i vilken grad deras nuvarande arbete ställer krav på ett antal olika 
färdigheter. Resultatet visar att för historisk-filosofiska fakulteten är undervisning-
/handledning det område där avvikelsen mellan tillfredsställelse med utbildningen och krav i 
arbetet är störst. Tillfredsställelsen med färdighetsträningen inom området undervisning-
/handledning upplevs generellt sett som lägre än tillfredsställelsen med träningen inom 
området forskningsinriktade färdigheter. Till området forskningsinriktade färdigheter hör bl a 
kritiskt vetenskapligt tänkande, att tillämpa vetenskapliga metoder och systematisk 
informationssökning. 
 
Vid sidan av generella färdigheter såsom att göra skriftliga och muntliga presentationer och 
att argumentera och övertyga är de forskningsinriktade färdigheterna det som de svarande 
anser att deras arbete ställer högst krav på. För den färdighet som arbetet ställer allra högst 
krav på, nämligen att göra skriftliga presentationer är tillfredsställelsen med träningen under 
utbildningen god (3,7 på skalan 1-5). Ett sämre betyg (3,0) får däremot en annan färdighet 
som det också ställs höga krav på i arbetslivet, nämligen att göra muntliga presentationer. 
Undantaget just muntliga presentationer och i viss mån systematisk informationssökning (3,2) 
är tillfredsställelsen med färdighetsträningen generellt sett hög för de färdigheter där 
arbetslivets krav är höga (d v s >4 på skalan 1-5). 
Att delta med egna bidrag i nationella och internationella konferenser bedöms vara den 
”färdighet” som arbetet i lägst grad ställer krav på. 
 
Då de synpunkter som framkommit i fråga 19 ”Vad anser du – så här några år efter din 
disputation – har varit det mest positiva med din forskarutbildning?” vägs samman med 
resultatet på fråga 18 om tillfredsställelse med träningen i ett antal olika färdigheter 
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framkommer för historisk-filosofiska fakulteten en tydlig bild av en utbildning vars starkaste 
sida är självständigheten. Att självständigt få bedriva forskning och att få möjligheten att 
fördjupa sig inom sitt område är tillsammans med tillfredsställelsen av att ha haft en bra 
handledare det som många av de svarande upplever som mest positivt med sin 
forskarutbildning. 
Då kommentarerna som lämnats i anslutning till fråga 20 ”Vad tycker du kunde ha gjorts 
bättre under din forskarutbildning?” på motsvarande sätt vägs samman med svaren till 
frågorna om tillfredsställelse med färdighetsträningen framkommer inte någon lika tydlig bild 
av var svagheterna i utbildningen ligger. En bättre och tydligare handledning är den enskilt 
mest frekvent förekommande kommentaren, vilket är intressant eftersom just handledning 
också är den vanligast förekommande kommentaren om vad som har varit det mest positiva 
med forskarutbildningen. Vidare framkommer att samtidigt som många anser att 
självständigheten är en positiv aspekt i med sin forskarutbildning, uttrycks ett missnöje med 
träningen i att arbeta i projektgrupp och att arbeta över ämnesgränserna. Tillfredsställelsen 
avseende deltagande med egna bidrag i nationella och internationella konferenser är lågt, 
vilket även framkommer i kommentarer om vad som kunde ha gjorts bättre under 
forskarutbildningen.  
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Bilaga 1. Arbetsgivare för dem som disputerat vid historisk-
filosofiska fakulteten 1997-2001 
 

Fråga 9: Vilken är din nuvarande arbetsgivare? 
(svaren sorterade i bokstavsordning)                                                                                                                    
Arbetsgivare Antal
(ej svar)                                                                          8
Dalarnas forskningsråd                                                  1
Forskning & Framsteg                                                   1
HB Synekdoke                                                               1
Historiska museet                                                           1
Högskolan Dalarna                                                        3
Högskolan i Gävle                                                         2
Högskolan på Gotland                                                   1
Karlskoga folkhögskola (egentligen pensionär)            1
Kungliga akademien för de fria konsterna                     1
Kungliga tekniska högskolan                                         1
Kungliga vetenskapsakademien                                     1
Landstinget Västmanland och VLT, dagstidning i 
Västerås 1
Länsstyrelsen Uppsala län                                             1
Lunds universitet                                                            1
Medborgarskolan i Stockholm                                       1
Mitthögskolan                                                                1
Mittuniversitetet                                                             1
Nationalmuseum                                                            3
Nationalmuseum med prins Eugens Waldemarsudde   1
Nobelmuseet                                                                  1
Örebro universitet                                                          1
Riksarkivet (krigsarkivet)                                              1
SCASSS                                                                         1
Södertörns högskola                                                       3
Statens historiska museum                                             1
Statens kulturråd                                                            1
Stiftelsen Birkagården                                                    1
Stiftelsen Strindbergsmuseet                                          1
Stockholms universitet                                                   4
Svenska Vitterhetssamfundet                                         1
Svenskt biografiskt lexikon                                           1
Upplandsmuseet                                                            2
Uppsala universitet                                                        26
Uppsala universitet samt Riksantikvarieämbetet           1
Vänsterpartiet                                                                1
Totalt 79

 



  Bilaga 2 

 27

Bilaga 2. Huvudsakliga arbetsuppgifter för dem som disputerat vid 
historisk-filosofiska fakulteten 1997-2001, samtliga svar 
 
Fråga 10. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
(svaren sorterade i bokstavsordning)                                                                                                                   
 Antal 
(ej svar)                                                                                                         7 
1:e intendent vid konstpedagogiska verksamheten, ansvarig för 
vuxenpedagogik, forskning och utställningar.                                               

1 

1:e intendent vid Nobelmuseet. Produktion av vetenskapshistoriska 
utställningar                                                                                                   

1 

50% forskare, 50% lektor                                                                             1 
Administration, projektledning, kontakt med forskare och allmänhet, 
forskning.                                                                                                       

1 

Administrativa uppgifter (planering, budgetering, utredning, 
uppföljning) 

1 

Arbetsledning, forskning mm                                                                        1 
Ärendehandläggning, projektbaserad utredning och analys                          1 
Arkeologiska utredningar / undersökning, samordning, information           1 
Att ta hand om barn, pyssla, måla med dem osv.                                          1 
Föredrag/föreläsningar/lektioner i etnologi, konstvetenskap, 
kulturhistoria plus föreståndare för hembygdsarkiv                                      

1 

Författande och redigering av artiklar                                                           1 
Forskare                                                                                                         2 
Forskarförfrågningar, Förteckningsarbete, Redaktörsarbete, Visningar       1 
Forskning                                                                                                       11 
Forskning (på min nuvarande tjänst som fo. ass. är tjänstledig från ett 
lektorat)                                                                                                          

1 

Forskning + Undervisning                                                                             1 
Forskning och handledning                                                                           1 
Forskning och kulturjournalistik                                                                   1 
Forskning och undervisning                                                                          3 
Forskning, administration, undervisning                                                       1 
Forskning, redigeringsarbete, samordning                                                    1 
Forskning, undervisning                                                                                1 
Forskning, undervisning, administration                                                       1 
Forskning, undervisning, handledning                                                          1 
Forskning, undervisning, tredje uppgiften.                                                    1 
Forskninguppgift - skriver en rapport för museets forsknings- och 
utvecklingsstrategi                                                                                         

1 

Förste intendent - utställningsarbete, löpande arbete, forskning, 
artikelförfattande etc.                                                                                    

1 

Handläggning av ärenden enligt kulturminneslagen                                     1 
Intendent                                                                                                        1 
Konstkritik + konstinköp                                                                               1 
Lärare                                                                                                             1 
Lärare, forskare, handledare                                                                          1 
Lektor i etnologi                                                                                            1 
Lektor, prefekt                                                                                               1 
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Museichef                                                                                                      1 
På papper ett lektorat - i praktiken administration och arbetsledning med 
övervikt på den förra.                                                                                   

1 

Pedagogisk kompetensutveckling och fortbildning av personal anställd 
vid UU (pedagogiska kurser, handledarkurser), projektledning                  

1 

Politikutveckling                                                                                            1 
Projektforskning                                                                                            1 
Redaktör                                                                                                        1 
Redaktörsjobb plus undervisning                                                                  1 
Service till museer, forskare, allmänhet                                                        1 
Studierektor, littvet, universitetslektor                                                          1 
Textproduktion                                                                                              1 
Undervisar (seminarieledare, föreläsare, handledare)                                   1 
Undervisning                                                                                                 3 
Undervisning och föreläsningar                                                                    1 
Undervisning och forskning                                                                          1 
Undervisning på grundutbildning A-C nivå. Tillsvidareanställd lektor, 
ämnesansvarig. Styrelseledamot i institutionsstyrelse och 
universitetsstyrelse.                                                                                       

1 

Undervisning, administration och forskning                                                 1 
Undervisning, forskning, administration                                                       1 
Undervisning, forskning, ämnesföreträdare                                                  1 
Undervisning, forskning, samordning                                                           1 
Universitetslektor                                                                                          1 
Universitetslektor samt projektchef                                                               1 
Utbildnings- och forskningsadministration                                                   1 
Utställningsproduktion, föremålsvård, forskarservice                                  1 
Total 79 
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Bilaga 3. Vad anser du – så här några år efter din disputation – har 
varit det mest positiva med din forskarutbildning? 
(Samtliga svar från historisk-filosofiska fakulteten) 

 
- Det självständiga arbetet – har gjort en stark och självständig, rent av styvnackad, 

trots/tack vare att jag blev tilltufsad av disputationen. (M, 31-40) 
- Att det fanns i viss mån en forskningsmiljö för doktorander eftersom många hade en 

arbetsplats på en institutionsfilial. (K, 41-50) 
- Chansen att få fördjupa sig inom ett problemområde. Kvalificerad handledning. De 

internationella kontakterna utbildningen medförde. (M, 31-40) 
- Att jag fullföljde utbildningen. Att mitt material publicerades. (M, 31-40) 
- Insikten om att man kan även av egen kraft genomföra den! Den modell som 

applicerades av vår instruktion innebar att man fostrades till en enskild forskare, misstag 
etc. fick man själv styra upp och lösa. Positivt även att utbildningen verkligen gav djupa 
kunskaper, nu viktiga när man undervisar på olika moment och nivåer. (K, 41-50) 

- En stimulerande forskningsmiljö av traditionellt, gediget snitt, med en handledare som 
tog sig tid och delgav civil ämneskunskap som erfarenheter ur ett intressant personligt- 
och yrkesliv. En mycket positiv faktor var den rörlighet som fanns mellan universitet och 
yrkesliv. Jag gjorde själv min avhandling vid sidan av annan, ämnesanknuten, 
yrkesverksamhet. (M, 31-40) 

- Det mest positiva var med min handledares stora engagemang och entusiasm under 
avhandlingsarbetet. Min handledare var alltid optimistisk och när det körde ihop sig 
kunde han alltid komma med lösningar så att arbetet kunde fortsätta. Mycket tack vare 
honom blev min avhandling ett genomarbetat och gediget stycke vetenskap. (M, 41-50) 

- Att jag kan gå vidare i mitt vetenskapliga arbete. Att jag har möjligheter (helt fristående) 
att vidare utveckla det arbete och de teorier som jag presenterade i min avhandling. (K, 
51- ) 

- Att jag fick möjligheten att fortsätta forska och undervisa. Däremot är jag mycket kritisk 
till den nuvarande institutionsledningens förhållande till den kompetens som jag och 
andra byggt upp. En betydligt mer klar uppföljning av disputerade och forskare efterlyses. 
Universitetet förlorar stora resurser på dålig institutionsledning. (M, 31-40) 

- Ämnesöversikt. Djup. Kunskap. (M, - 30) 
- Högt ställda krav på självständig forskning med inriktning på publicering i vetenskapliga 

tidskrifter. Detta tack vara min handledare. Tycker även att det gamla 
finansieringssystemet passade mig bra, eftersom jag då fick sex år på mig att disputera 
(studielån och doktorandbidrag och doktorandtjänst). (M, 31-40) 

- Träning i självständigt arbete. Handledaren visade gott förtroende för min förmåga. (M, - 
30) 

- Utomordentligt bra handledning av min handledare. Utbildningen präglades då av stor 
frihet, både i forskning och i undervisning. (K, 31-40) 

- 1. Den internationellt mycket höga kvaliteten på forskningen på institutionen. 2. Den 
höga internationaliseringsgraden på institutionen och det stora antalet utländska 
gästforskare som kom på besök. 3. De veckoliga högre seminarium där alla inom 
avdelningen för PRAKTISK FILOSOFI tog del och kritiserade ens avhandlingskapitel. 4. 
Den kollektiva atmosfären – som en familj – där nästan alla var delaktig i ens 
avhandlingsarbete. (M, 31-40 
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- Positiv stimulerande miljö. Utveckling av förmåga att analysera, tänka logiskt, att skriva 
och formulera sig väl, sammanställa stora datamängder osv. Mycket användbart generellt 
sett i administrativa yrken. (M, 31-40) 

- Kontakterna. Träning i att forska/fördjupa sig. Kreativitet/personlig utveckling. (M, 31-
40) 

- Seminariediskussion. En ambitiös teorikurs. Stimulerande om än sparsam handledning. 
(K, 41-50) 

- Att komma i kontakt med forskningen, lära mig ”hantverket”. Egentligen har allt som har 
med själva forskningen varit mycket bra. (K, 31-40) 

- Förmåga att arbeta och tänka självständigt och att formulera vetenskapliga problem. (M, 
31-40) 

- Bra handledning. Bra kursutbud. (M, 51- ) 
- Att jag fick möjlighet att bedriva den forskning jag var intresserad av och ansåg viktig. Att 

jag stimulerades i att tänka kritiskt. Att jag fick prova på att undervisa och fick gå den 
pedagogiska grundkursen […]. (K, 31-40) 

- Vetenskaplig träning. Kontakter med forskarnätverk. (K, 41-50) 
- Kritisk vetenskapligt tänkande. (K, 31-40) 
- Träningen i att analysera, utveckla och kritiskt utvärdera olika omständigheter, och att 

sammanställa och uttrycka resultat. (K, 31-40) 
- Att jag tack vare forskarutbildningen har en förmåga att problematisera, ställa frågor, 

analysera komplicerade händelseförlopp och processer samt förklara och argumentera 
orsakssamband. Dessutom har jag insett värdet av att ha inflytande och därigenom kunna 
planera och skapa sitt arbete både till form och innehåll. (M, 31-40) 

- Min forskarutbildning har gjort mig kompetent att bedriva självtändig forskning vilket jag 
uppfattar var syftet. Den institution jag doktorerade vid la stor vikt vid att hantera teorier, 
något mindre vid metod. Överhuvudtaget ställdes höga krav på både kvantitet och 
kvalitet i avhandlingen. Jag anser att jag fick en mycket bra utbildning. (K, 31-40) 

- Träning i självständigt vetenskapligt arbete. Träning i att arbeta med en omfattande, 
långsiktig arbetsuppgift. (M, - 30)  

- Förmåga att hantera information och kunskap kritiskt; summera och hantera stora 
mängder information/litteratur. (M, 31-40) 

- Den engagerade kollegiala stämningen på institutionen. Seminariekulturen. Att doktorera 
verkade under stor frihet. (M, - 30) 

- Träningen i att självständigt driva ett forskningsprojekt och att faktiskt föra det ”i mål”. 
Att lägga fram, texter och få dem kritiserade samt att kunna omsätta kritiken till en 
process där resultaten förbättras. (M, 31-40) 

- Det viktigaste för mig var att jag fick tid att fördjupa mina kunskaper. När man arbetar 
som pedagog på ett stort museum med skiftande samlingar lär man sig ”lite om mycket”. 
Mina forskarstudier gav min möjlighet att undersöka […]. Med hjälp av min forskning 
kunde jag sedan tillsammans med andra feministiska forskare ifrågasätta de rådande 
konsthistorieskrivningarna. Den forskningen gav mig en god grund som jag sedan 
utvecklat. Det tog mig […] år att disputera eftersom jag hela tiden var yrkesverksam och 
bl.a. gjorde många utställningar i ämnet. […].(K, 41-50) 

- Att avhandlingen blev klar; dvs. att jag har erfarenhet av att på egen hand formulera och 
genomföra ett så stort forskningsprojekt. Att utbildningen har öppnat dörrar – det arbete 
jag har nu innebär att jag forskat på ett område jag är intresserad av, samt har möjlighet 
att undervisa och ge föreläsningar i en rad olika sammanhang. (K, - 30) 

- Att jag fick möjlighet att dagligen ägna mig åt mina främsta intressen. Visst hade 
doktorandåren sina sidor, men på det hela taget var det en spännande tid. (M, - 30) 
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- Att självständigt ha genomfört och fullföljt en forskningsuppgift. Det intellektuella 
kamratskapet. (M, 31-40) 

- Den kulturvetenskapliga och humanistiska grund- och kringsyn som utbildningen 
medförde och som är till stor nytta vad arbetet än innebär. Den helgjutna akademiska 
miljö som erbjuds vid Uppsala universitet, men som måste utvecklas i jämställdhetsfrågor 
bl.a.  med både klass- och genusperspektiv. Lysande pedagoger vid […] institutionen. 
Kontakter med framstående forskare. Höga kvalitetskrav uppskattade jag mycket. (K, 41-
50) 

- Stor intellektuell frihet, en tillåtande miljö med möjlighet att själv pröva nya vägar, idéer. 
(M, 31-40) 

- Möjligheten att på egen hand formulera ämne och genomföra forskning. En 
”gammaldags” professor med förståelse för tidskrävande källforskning samt bred 
inläsning i ämnet. Med denna möjlighet till fördjupning fick jag en egen kunskapsbas och 
specialisering som jag är ensam om och trots att många idag har liknande generell 
inriktning. ”Utbildningen” bestod framför allt i ämneskunskaper, mindre av teknik, som 
skriftlig framställning och liknande. Jag betraktar det som ett stort privilegium att få ha 
doktorerar på dessa villkor. Med betoning på forskning snarare än utbildning. (K, 31-40) 

- Genom att tvingas kämpa mig till en rimlig studiesituation mot professorns vilja har jag 
blivit orädd och beredd att ta strid för egen och andras räkning. Jag har utifrån mina egna 
erfarenheter aktiverats att kämpa för en bättre högskolepedagogik även om mycket 
dessvärre fortfarande är oreflekterat traderande av ”så har vi alltid gjort” – agerande också 
i mitt arbete. Bristfällig handledning har gjort mig till en bättre handledare p.g.a. egen 
situationsanalys. (K, 31-40) 

- Att får fördjupa sig och att arbeta självständigt med egen forskning. Att deltaga i 
intressanta föreläsnings- och seminarieserier och att öva upp förmågan till kritiskt 
tänkande. Att träna sig på att ge och få konstruktiv kritik. (K, 31-40) 

- Kunnat fördjupa mig i ett ämne som intresserade mig och ger examen. (K, 41-50) 
- Att ha fått en bra förståelse för vad vetenskapligt arbete är och hur det bedrivs. God 

ämneskunskap. Kontaktnät. (M, 31-40) 
- Kontakten med studenterna genom undervisning och handledning (inom amanuens- och 

doktorandtjänst). Den handledare jag hade på slutet […] – han engagerade sig, 
diskuterade både innehåll, språk och metod – gjorde sig inte lustig över ämnesvalet (allt 
detta borde vara självklart från början). Tankeutbyte med andra doktorander och lärare – 
dock ej så systematiskt som det kunde ha varit. Vardagen tog alltid över, svårt att 
prioritera vetenskaplig utveckling när grundstudenterna bankade på dörren. (K, 41-50) 

- Kritiskt tänkande, förmåga att disponera och göra relevant urval ur ett stort källmaterial, 
förmåga att skriva, såväl vetenskapligt som brett (just författande av texter hör till det 
absolut bästa jag lärt mig under min forskarutbildning – så hade jag också en i särklass 
utmärkt handledare). (M, 31-40) 

- Uppövandet av en förmåga att kritiskt granska och ta ställning till 
forskning/forskningsproblem. (M, 31-40) 

- Att få fokusera på mitt intresse och avhandlingsämne. Att det fanns utrymmer för och 
krav på seminariebehandling av avhandlingstexter. Tiden – att få tid att reflektera och tid 
att bearbeta texter och data. (K, 31-40) 

- ”Körkort” i att bedriva forskning professionellt. (M, 41-50) 
- Tillgodogjorde mig en förmåga att formulera vetenskapliga frågeställningar. Bra infasning 

i undervisning. (M, 31-40) 
- Att utöva universitets tredje uppgift; att föra ut forskningsresultatet i föreläsningar och 

populära föredrag och genom att min avhandling som trycktes i 1000 exemplar som 
såldes ut och trycktes om. Vidare att jag har kunnat delta i ett stort antal internationella 
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kongresser och symposier och blivit invald i flera specialsektorer av vetenskapliga 
sällskap. Att flera forskningsfonder har bidragit med ansenliga belopp till min forskning. 
(K, 51- ) 

- Att få tillfälle att skriva boken och publicera. Att få tillfälle att arbeta upp nationella och 
internationella vetenskapliga kontakter som är till fruktbar nytta fortlöpande. (K, 51- ) 

- Stöd från handledaren och gemensam utforskning av områden som intresserade flera av 
oss doktorander (på egen hand, utan institutionens/handledarnas bidrag/stöd) (K, 31-40) 

- Seminariediskussioner, kontakt med andra doktorander och 
gästlärare/professorer/forskare. Kontakten med forskningsfronten inom ämnet. (K, 51- ) 

- Jag har blivit förelagd ett stort antal vetenskapliga texter, som jag aldrig annars skulle ha 
tagit del av, blivit ”tvungen” att ta ställning och i diskussioner och eftertankar breddat 
synsätt och förståelse. Jag har mött människor som skolats på samma sätt och fått med 
mig ett tänkande och agerande som jag kunnat omvandla till aktuella arbetsinsatser 
utanför universitetet. Jag har fått lära mig att tackla kritik – och känt glädjen av respons, i 
det att tillhöra ett högre seminarium. (K, 51- ) 

- Att jag genom att ha min bas på institutionen och i en givande forskningsmiljö kunnat 
etablera mig som forskare nationellt och internationellt. (M, 31-40) 

- Ett mycket välfungerande forskarseminarium. En handledare som aktivt uppmuntrade till 
att jag kontinuerligt lade fram avhandlingskapitel. Avhandlingsskrivandet tog därför inte 
onödigt lång tid. (K, 31-40) 

- Definitivt den personliga tillfredsställelsen som kommer av känslan att ha fördjupat sig i 
ett ämne. Träning i kritiskt tänkande, analys och abstraktion har man glädje av i alla 
ledande positioner. Som verksamhetschef har jag alltså glädje av träning och erfarenhet 
från utbildningen – indirekt – även om jag inte lärde mig ledarskap. Jag vågar t.o.m. påstå 
att man blir en bättre människa av forskarutbildningen. (M, 31-40) 

- Fått förmåga att snabbt finna, bearbeta och presentera information. (M, 31-40) 
- Träning i kritiskt forskande och analys. Upprättat socialt nätverk. Lärt mig mycket! (K, 

31-40) 
- Att jag har tränats i självständiga ämnesval, tänka brett och syntetiskt kring ett valt 

forskningsämne, att vara medveten om teoriutvecklingen på fältet, att vara strategisk i 
mitt sätt att presentera min egen forskning och att förstå vikten av specialisering inom 
mitt eget forskningsämne. (K, 31-40) 

- En god utbildning med självständigt arbete: fördjupning. God gruppdynamik och – 
gemenskap bland doktorander. Att med doktorandtjänst i fyra år få möjlighet att forska 
och därigenom utvecklas och: att därigenom hinna skriva klart avhandlingen. (M, 31-40) 

- Har fått ägna tid åt att självständigt formulera och lösa intressanta problem. Kontakten 
med doktorandseminariet var värdefull – en kritisk, vetenskaplig skola. Att boken blev 
färdig. (K, 31-40) 

- Jag har två doktorsexamina, den ena från Uppsala, den andra från ett amerikanskt 
elituniversitet. Därför är det ingen lätt uppgift att svara på enkäten – den 
forskarutbildning jag har fått i USA är vida överlägsen den jag fick i Uppsala. Jag har 
också svårt att tänka mig att jag skulle ha den befattning jag har idag om jag inte hade haft 
en högkvalificerad internationell bakgrund (Ph.d. från USA och M.A. från England. (K, 
31-40) 

- God träning i metod, kritiskt tänkande, argumentation, skriftlig framställning. Givande 
miljö med andra doktorander (både från den egna och andra institutioner) – socialt, 
vetenskapligt, självutvecklande. God handledning i forskningsuppgiften. Möjligheter att 
engagera sig på förtroendeposter (institutionsstyrelse, fakultetsnämnd etc.) och att knyta 
kontakter inom universitetsvärlden. (K, 31-40) 

- Att det möjliggjorde mitt nuvarande arbete. (K, 31-40) 
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- Att jag lärde mig att arbeta självständigt (jag fick inte någon träning utan för lite 
handledning). Att jag hade tid att fördjupa mig i en frågeställning. (K, 31-40) 

- Kontakten med arbetskamraterna. Fullbordandet (trots motstånd) av uppgifterna. (M, 51- 
) 

- Hög nivå på avhandlingsarbetet, höga krav. Trevliga doktorandkollegor. (K, 31-40) 
- Möjligheten att få hålla på med ett ämne som intresserar mig, att utgå från intressanta 

frågeställningar, lära sig mera och få fram ny kunskap. (K, 41-50) 
- Att jag haft möjlighet att fördjupa mig inom vissa områden på ett sätt som inte varit 

möjligt annars och den goda kontakt jag utvecklade med handledaren vid den tid jag 
påbörjade forskarutbildningen […]. Att jag efter många oväntade fördröjningar av olika 
orsaker kunde slutföra en väldigt komplicerad uppgift och att jag fortfarande kan känna 
mig stolt över min avhandling. (M, 51- ) 

- Att jag överlevde och lyckads ta mig igenom forskarutbildningen trots periodvis 
undermålig och usel (näst intill obefintlig) handledning. Jag fick mycket bra träning i att 
arbeta självständigt med min forskning och att kombinera detta med att bygga upp ett 
nationellt och internationellt nätverk av forskarkontakter för att kunna få vettig koppling 
på mitt avhandlingsarbete. (M, 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) 
(Samtliga svar från historisk-filosofiska fakulteten) 
 

- Bättre uppföljning/handledning, kanske mer samarbete med andra doktorander/forskare 
som kunde ha underlättat möjligheten för forskning efter disputationen. Svårt att få 
medel för forskning idag. (M, 31-40) 

- Det fanns på tok för lite strukturerad träning. Inga krav ställdes på mig som doktorand. 
(K, 41-50)  

- Vetenskapskritik. Arbete i projektgrupper. Ämnesöverskridande kontakter. (M, 31-40) 
- Jag borde ha haft större krav på mig att bli klar tidigare – och stöd! (M, 31-40) 
- Kunde ha varit mer inriktad på en färdig produkt – dvs. avhandlingen! Mycket tid gick åt 

till olika extrauppgifter. (K, 41-50) 
- Betoning av lag- och projektarbete, arbetslag, betonas allt för lite inom 

forskarutbildningen i mitt ämne. Då jag suttit i position att anställa disputerade i annan 
verksamhet vet jag att detta borde tränas mer. En god individuell forskare är inte alltid 
rustad att arbeta i forskarlag. (M, 31-40) 

- Som framgår av mina svar i den här enkäten så är det mycket som skulle ha varit 
annorlunda. Den mesta tiden och energin lades på avhandlingen, vilket förvisso är mycket 
bra. Avhandlingen är dock ett examensarbete och syftet med forskarutbildningen är ju 
faktiskt att få en tjänst inom ens arbetsområde. Jag kan ju bara tala för mig själv och det 
ämne jag valt för avhandlingen, som förvisso var speciellt icke desto mindre borde 
betydligt större vikt ha lagts på att man som doktorand blivit introducerad i den 
akademiska verkligheten. Som nu är fallet lade jag fram en mycket genomarbetad 
avhandling som blev godkänd. Tyvärr, vilket jag förstått i efterhand, hade den brister som 
jag inte kunnat åtgärda eftersom mina lärare underlåtit att diskutera en del viktiga aspekter 
på mitt arbete. Att det uppenbarligen är en hel del som borde ha ingått i min utbildning 
har framgått när jag sökt tjänster. Det har helt enkelt ”fattats saker” för mig som man 
utgått ifrån att jag borde ha känt till. Med tanke på att institutionen får poäng för varje 
doktor som examineras, så borde man som doktorand åtminstone kräva att ens 
utbildning innehåller alla nödvändiga komponenter! Mina chanser att göra akademisk 
karriär är således strakt begränsade. Det är synd att det enda som nu binder mig till den 
akademiska världen är mina studieskulder. Det borde ha varit annorlunda. (M, 41-50) 

- Träningen i forskarutbildningen var för min del i stort sett obefintligt, se föregående sida. 
(K, 51- ) 

- Allt, och framförallt borde universitetet tänka långsiktigt. En ordentlig strategi borde 
utarbetas så att universitetet kan ta del av all den kompetens och kunskap som man 
betalar för. Nu är situationen godtycklig. Ställ högre krav på institutionsledningen. 
Nyckelordet är kompetens. Många handledare, lektorer, professorer och prefekter förstår 
inte doktorandernas och forskarnas inriktningar och önskemål. (M, 31-40) 

- Tvärvetenskap. Handledareaktivitet. (M, - 30) 
- Fick pedagogisk utbildning relativt sent under utbildningen och i för liten dos. (M, 31-40) 
- Mer utbildning i handledning. Mer diskussion kring konsten att formulera bra 

forskningsuppgifter och frågeställningar. (M, - 30) 
- Man skulle ha behövt lära sig mer om hur universitetet fungerar (administration osv.) Allt 

detta fick man lära sig på egen hand i efterhand. (K, 31-40) 
- INGET! (M, 31-40) 
- Eftersom jag under de snart fem år som gått sedan min disputation endast haft 

anställning i 15 och en halv månad så finns det naturligtvis mycket som jag önskar skulle 
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ha gjorts annorlunda. Med denna vetskap hade jag självklart inte gått forskarutbildningen. 
Jag rekommenderar inte utan snarare varnar intresserade för att gå forskarutbildning. 
Hade det varit möjligt hade jag fått min doktorsexamen och använt pengarna till någon 
annan utbildning istället. Boven i dramat är naturligtvis de tuffare förhållandena på 
arbetsmarknaden, men det är ju svårt att förutse. Men i någon mån borde man under en 
forskarutbildning uppmärksammas på hur arbetsmarknaden ser ut och underlätta 
kontakterna med denna. Istället utgår alla från att samtliga som disputerar kan bli 
karriärforskare om de så vill. (M, 31-40) 

- Finns ingen innehållsmässig överenskommelse mellan utbildningen och mitt yrke. Därför 
svårt att kommentera. Rent allmänt kunde utbildningen kanske ha varit mer strukturerad 
med fastare handledningstillfällen osv, men det var ju i det ”gamla” systemet så det är nog 
bättre nu. (M, 31-40) 

- Bredare utbildning, skriva, driva projekt, metodutveckling, fler kontakter. (M, 31-40) 
- Mer målinriktad utbildning relativt avhandlingsämnet. Mer stimulans till doktorander att 

söka gemensamma temata som överskrider empirisk fokus. Uppmuntran att publicera. 
Aktivt skapa disciplinöverskridande kontakter. (K, 41-50) 

- Att allt som låg utanför forskning i snäv bemärkelse fick så litet utrymme och sågs/ses 
som mindre viktigt – som muntlig-skriftlig presentation, att skapa och delta i 
forskarmiljöer. (K, 31-40) 

- Mina kontakter med min huvudhandledare var mycket dåliga, och dessa både kunde och 
borde ha förbättrats. Ett visst mått av systematiskt upplagd handledning borde ha ägt 
rum. Som det var nu låg alltför mycket ansvar på mig. Jag hade en utmärkt biträdande 
handledare och skaffade mig själv kontakter/handledning. Jag menar inte att 
huvudhandledaren skall hålla doktoranderna i handen varje dag och varje steg – tvärtom 
det är en av huvudpoängerna med doktorandstudier att lära sig självständighet.  Däremot 
bör/ska det ingå i huvudhandledaren arbetsuppgifter att en gång per termin initiera 
kontakt och försöka se att saker och ting löper på, och om så ej är fallet, agera. Detta 
skedde ej, utan det ansvaret föll på andra och mig själv. (M, 31-40) 

- Det tvärvetenskapliga samarbetet hade gärna kunnat stimuleras. Det hade varit bra att 
tränas något i handledning, projektarbete (administrationen, ledning, ansökningar) och 
populärvetenskaplig framställning. (K, 31-40) 

- De administrativa och pedagogiska färdigheter som krävs i mitt nuvarande arbete 
skaffade jag mig under de cirka 20 åren som föregick mitt tillträde till forskarutbildningen. 
Således kanske detta fattades. (K, 41-50) 

- Arbete över ämnesgränser. (K, 31-40) 
- Uppläggningen av studieplaner o.d. hade kunnat vara mer effektiv och uppföljningen 

bättre – man fick driva lite vind för våg vilket inte alltid befrämjade vare sig kreativitet 
eller disciplin. Innehållet som sådant annars OK, och användbart för mina nuvarande 
arbetsuppgifter. (K, 31-40) 

- Överhuvudtaget behöver universitetet förändra den hierarkiska strukturen eftersom den 
för med sig negativa konsekvenser både för enskilda individer för undervisning och 
forskning eftersom det är dessa strukturer som bestämmer vad som t.ex. är bra forskning 
och vem som tillåts göra karriär. Universitetsisolering måste brytas så att kontakterna med 
övriga samhållet blir bättre. (M, 31-40) 

- Få möjligheter att undervisa för doktorander. Alltför mycket ”så här gör vi här”. En 
ganska inåtvänd institution, som jag nu har lämnat för en institution som är mer öppen 
mot andra ämnen. (K, 31-40) 

- Med tanke på att arbetsmarknaden i hög grad består av lärartjänster borde större vikt 
läggas på pedagogisk utbildning. Idag ställs högre och högre krav på att anställa lärare och 
forskare ska dra in pengar (genom forskningsbidrag, uppdragsutbildning) till institutionen. 
Bättre utbildning i sådana färdigheter vore därför önskvärt. (M, - 30) 
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- Mer träning i att presentera sin forskning. En aktivare seminarieverksamhet. (M, 31-40) 
- Undervisningen i teori och metod var undermålig. Jag fick inget stöd från mina 

handledare, […]. På institutionen fanns det enstaka lärare som stödde mitt projekt. […] 
Under hela denna process fick jag stort stöd av personalen på universitetets kansli.  
(K, 41-50) 

- Jag borde ha varit ute mer för att tala om min forskning på andra institutioner både 
utanför ämnet och ute i landet. Dels borde jag ha fått hjälp att ta de kontakterna, dels 
borde det ha gjorts klart att detta är nödvändigt om en forskning skall uppmärksammas. 
En del existentiell vånda hade kunnat undvikas om jag fått mer aktivt stöd av mina 
handledare i ämnesformuleringen. Metodutbildning är en svag punkt i ämnet överlag, inte 
specifikt för UU-institutionen men borde ändå kunna förbättras. (K, - 30) 

- Inom humaniora präglas forskarmiljön av en stark tilltro till något slags 
pseudovetenskapligt teoretiserande. Det föder en miljö där anhängare av andra perspektiv 
hamnar utanför. Så måste det dock vara varför detta inte primärt sågs som kritik, utan 
som ett enkelt konstaterande. (M, - 30) 

- Moment i ledarskap/projektledning. (M, 31-40) 
- Större möjligheter att delta i nationella och internationella konferenser och 

samarbete/kontakt med forskare vid andra lärosäten. En bättre psykosocial miljö, jag 
önskade mig ofta ”högre i tak”, tillåtande atmosfär. Övning i muntliga framträdanden, 
argumentation och retorik, debattartiklar för dagspress och vetenskapliga tidskrifter. 
Tillämpning och diskussion av nya vetenskapliga teorier och metoder. Betoning på 
forskarutbildningen som en yrkesutbildning till forskare, tydligare identitet. (K, 41-50) 

- En mer professionell attityd med tydligare tidsramar och mer regelbunden handledning. 
Fler tillfällen till träning i undervisning, handledning etc. En tydligare koppling mellan 
forskarutbildningen och kommande arbetsliv – diskussion om möjliga vägar samt fler 
tillfällen till yrkesinriktad träning och meritering (se punkt ovan). (M, 31-40) 

- En uppmuntran att ta internationella kontakter saknar jag i efterhand. Mycket av det som 
saknades, t.ex. träning i informationssökning får betraktas som självständighetens baksida. 
Eftersom ingen talade om för mig var jag skulle leta, letade jag då och då på fel ställen i 
mina arkivsökningar - och fann där en hel del bortglömd kunskap. (K, 31-40) 

- Det mesta. Jag kallar inte det jag genomgick under de sex första åren för utbildning i 
egentlig mening. Det var för ogenomtänkt och för mycket inriktat mot planlös 
litteraturläsning. Pedagogiskt urkasst med andra ord. (K, 31-40) 

- Jag tyckte det mesta fungerade bra. På egen hand byggde jag upp kontakter i arbetslivet. 
Den praktiska kunskapen nödvändig i museiarbetet [skaffade] jag mig på egen hand 
genom anställningar till och från under studietiden. Det var OK för mig och passade mig 
utmärkt. (K, 31-40) 

- Handledning, seminarier och kontakter med andra forskare. (K, 41-50) 
- Mer handfast kunskap om hur man utarbetar forskningsprojekt hade varit bra. (M, 31-40) 
- Mer kontakter med andra ämnen – för diskussion och ev. biträdande handledning. Mer 

metod- och teoridiskussion (det tror jag har blivit bättre på institutionen de senaste åren). 
Mer undervisning inför ”riktiga” objekt – dior och power-point ger aldrig föremålen hel 
rättvisa – mer kontakt med konservatorer – de som hanterar och analyserar föremålen 
grundligast. (K, 41-50) 

- Mer kontakt med forskningsinstitutioner utanför universitetet, exempelvis just 
arkivinstitutioner (Riksarkivet, krigsarkivet, antikvarisktopografiska arkivet etc.) (M, 31-
40) 

- Min egen motivation i inledningsskedet. Själva utbildningen kunde kanske också ha varit 
mer målinriktad (det är bättre nu tror jag). (M, 31-40) 
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- Metod  - vi hade knappt någon forskarkurs i metod. Handledning – mycket ryckvis och 
med oklara spelregler. Fältförberedelser – hjälp att förbereda sig för oförutsedda 
konflikter och svårigheter i fält. (K, 31-40) 

- Egentligen allt. Det som helt saknades och som bör finnas med: Hur skriver man 
ansökningar? Tips! Strategier för att publicera sig? Hur går det till! Hur lägger man upp 
”CV”? Hur blir man docent. (M, 41-50) 

- Utbildning i projektarbete/ledarskap. (M, 31-40) 
- Bättre seminarier. Bättre undervisning i nationella och internationella trender. Mindre 

epigoneri när det gäller att snappa upp rådande teoribyggen och lekmannamässigt 
presentera den. Mer betoning på etnologiska metoder och mindre slagsida åt vissa 
politiska åsikter. Kort sagt: akademisk stringens. Vetenskaplig träning fick jag främst 
genom deltagande i kyrkohistoriska och religionsvetenskapliga högre seminarier. (K, 51- ) 

- Bättre arbetsledning med kontroll på avundsjuka och skvaller. Bättre handledning än 15 
timmar på två och ett halvt år. Bättre stöd, dvs. mer morot och mindre piska. Det är 
säkert bättre 2004 än på min tid. Som ämnesansvarig mm[…] är jag vaksam på att 
doktorander inte ska utsättas för avundsjuka, illasinnat skvaller och trakasserier. Grunden 
för doktorandernas inbördes strid om fortsatta medel 1 mars är administrativt avskaffad. 
När handledningen inte fungerar måste man byta handledare. Doktorander ska upplysas 
om sina rättigheter så att de förstår att de inte är hjälplöst utlämnade till kränkande eller 
ineffektiv handledning utan att det finns hjälp att få, också när de inte kan se möjligheten 
själva. […] Det ska finnas fler än en handledare och möjlighet att engagera biträdande 
även från ett annat lärosäte, om arbetet därigenom kan effektiviseras. Det krävs bättre 
arbetsledning med kontroll på avundsjuka och skvaller. Ansvarstagande handledning med 
vänligt bemötande och respekt för doktorandens vision från handledarens sida. Mera 
konsekvens i stödet, inte morot med ena handen och piska med den andra, vilket bara 
skapade förvirring. (K, 51- ) 

- Lära hur ett forskningsarbetskollektiv kan fungera på ett bra sätt. Både min 
forskningsutbildningsinstitution och nuvarande arbetsplats är socialt hopplösa ställen, och 
folk mår mycket dåligt. Mycket beroende på dålig ledning och allmänt dålig 
arbetsplatskultur. (K, 31-40) 

- Det mesta; handledningen var nästan obefintlig, som doktorand var man utlämnad att 
själv utbilda sig inom de flesta områden. (K, 51- ) 

- Svårt att besvara: Jag disputerade sent i livet och hade en lång rad av år ”på distans”. 
Många gånger har jag saknat den dagliga konfrontationen med kollegor på institutionen. 
Inte mycket till svar... men faktiskt ganska trevligt att få tänka till. (K, 51- ) 

- Ett större stöd på att publicera sig i internationella tidskrifter och inte bara i institutionens 
monografiserie. (M, 31-40) 

- Det hade underlättat om jag haft mer undervisningserfarenhet före disputationen. (K, 31-
40) 

- Relationen mellan forskarutbildning och arbetslivet utanför universitetet är komplicerat. 
Min erfarenhet är att den kompetens som efterfrågas utanför akademin i stort sett inte ges 
vid en forskarutbildning, trots att jag är verksam inom museibranschen, som ju ligger 
relativt nära (kan man tro!). Utanför universitetet efterfrågas andra färdigheter, och 
universitetet kan upplevas som en oerhört sluten och ibland ganska ineffektiv värld. Jag 
bestämmer i stor utsträckning mina egna arbetsuppgifter. Därför forskar jag på sådant 
som mitt museum har glädje av men det ingår inte direkt i tjänsten. Jag kan alltså i viss 
utsträckning profitera min tjänst och gör det utifrån min forskningsbakgrund. Under 
utbildningen skulle jag ha önskat mer kontaktskapande med forskarkollegor nationellt 
och internationellt. Uppsalaperspektivet räcker inte, och där borde handledare och 
institutionsledningen vara mer aktiva – där kan en enskild doktorand behöva hjälp och 
stöd! Jag lärde mig undervisa och handleda, men inte för att det ingick i utbildningen, 
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utan för att jag hade tidigare erfarenhet och fick avsevärd undervisning. Det fortsätter jag 
med. Det är min nuvarande kontakt med institutionen och ämnet vid sidan av mitt arbete. 
Borde ingå mera i utbildningen. Generellt: akademiska lärare är alltför okunniga om 
verksamheter utanför och arbetslivets villkor. Detta kan nog bara avhjälpas mest av att 
erfarenheter från arbetslivet utanför uppvärderas vid tillsättning av akademiska tjänster. 
Alla inom universitetet skulle vinna på bättre kunskap om och mera kontakt med andra 
verksamheter. (M, 31-40) 

- Utbildningen inriktad på avhandlingsförfattande, seminariemedvetenhet och 
kurslitteraturredovisning. Detta är helt inriktat på en fortsatt karriär inom universitetet 
som forskare. Mycket liten del av forskarutbildning förbereder för andra möjliga yrkesval 
inom eller utanför universitetet. (M, 31-40) 

-  En tidigare påbörjad och bättre pedagogisk träning, t.ex. i att handleda C-uppsatser 
(vilket doktorander sällan får), och då kanske med stöd av en särskild ”pedagogisk 
mentor”. Annars ingenting – däremot definitivt en bättre och ärligare information om 
vilken hälsovådlig arbetsplats som universitetsmiljön är. Men för detta hade det behövts 
att någon äntligen ärligt tar upp diskrepansen mellan allt prat om ”vad viktig pedagogiken 
är” och den verklighet som råder, dvs. att även lektorat främst tillsätts på vetenskapliga 
meriter, oavsett hur de verkliga arbetsuppgifterna sedan ser ut. Eller egentligen tvärtom – 
att man runtomkring doktoranden vågade säga högt det många tänker: De flesta söker till 
fo.-utb. för att sedan forska, inte för att i första hand bli lärare. Varför hyckla för 
doktoranderna? (Ja, fråga UPI). (K, 31-40) 

- Det hade varit bra om den pedagogiska kursen hade varit obligatorisk och utbildning i 
handledning och ledarskap. Mer uppmuntran att delta i konferenser. Närmare 
kontakt/samarbete med institutionens disputerade forskare och lärare. Inför 
disputationen var mycket oklart: regler för tryckning, skriftserieanvisning etc. På den tiden 
(tidigt 90-tal) gick doktoranderna utan pengar i ca. 2-3 år innan försörjning kunde ges – 
jag vet inte om dagens system är bättre men det borde vara självklart att doktoranden är 
en (avlönad) integrerad del i institutionens arbete. (M, 31-40) 

- Bättre mer systematisk handledning, bättre kontakt med forskande lärare på institutionen, 
bättre introduktion inför undervisning på institutionen. (K, 31-40) 

- Idéutveckling – bör uppmuntras. Informell seminarieatmosfär – bör skapas. Teoretisk 
och metodologisk diskussion – bör utökas. Tätare gästföreläsningar, i synnerhet från 
utlandet. Samarbete med andra institutioner. (K, 31-40) 

- Mer pedagogisk träning, alternativt en separat kurs i mer omfattande grad än den 
tvåveckorskurs som finns nu (som är bra i sig) dvs. en kurs i ”lektorsutbildning”. Mer 
projekttänkande: att vara en del av ett projekt att lära sig att formulera och söka pengar till 
projekt. Mer träning i muntlig framställning och populärvetenskaplig framställning. Mer 
mentorskap i övergången till yrkesverksamhet efter utbildningen. (K, 31-40) 

- Ett öppnare och generösare klimat på institutionen med mindre hierarkisering och mer 
intresse för influenser utifrån, samarbete med andra institutioner osv. Det var lågt till tak 
på institutionen i Uppsala. (K, 31-40) 

- Bättre handledning hade säkert kunnat leda till kortare tid till examen. Jag hade gärna haft 
kontakter till andra institut, konferenser osv. men fick inte någon hjälp alls. Möjligen hade 
jag då fått ett kontaktnät som hade kunnat underlätta sökandet efter en arbetsplats. (K, 
31-40) 

- En öppnare och mer positiv inställning mot oliktänkare. En mycket rigid och 
förbehållsam attityd störde på många sätt – inte minst inställningen mot kvinnor. (M, 51-) 

- Bättre stöd när det gäller internationella kontakter. (K, 31-40) 
- Handledningen hade kunnat vara mycket bättre: en mer aktiv och intresserad handledare 

och större krav framför allt i början av forskarutbildningen skulle ha kunnat förkorta min 
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långa forskarutbildningstid. Fler kontakter över ämnesgränserna på ett mer organiserat 
sätt skulle också ha varit givande. (K, 41-50) 

- En större överensstämmelse mellan mina egna visioner om uppgiftens art och inriktning 
och handledarnas rätt diffusa inbördes bitvis motsägelsefulla, skulle ha kunnat korta ned 
tiden för avhandlingsarbetet avsevärt. I ett litet ämne är det givetvis resurserna och 
kompetensen ytterst begränsad och när en doktorand ger sig ut på djupt vatten blir han 
lätt en ensamvarg. En större tydlighet i vad som kan förväntas av doktorand respektive 
handledare under arbetets olika faser vore önskvärt. (M, 51- ) 

- Någon form av introduktion till rollen som föreläsare/seminarieledare och handledare på 
institutionen. Jag kastades ut på djupt vatten direkt som kursansvarig för 5-poängskurser 
(och sedermera 10-poängskurser) sen som handledare för 
examensarbete/uppsatsskrivande sluttentor. Som tur var för mig visade det sig att jag var 
simkunnig... Vidare borde träning i ledarskap/projektledning ha erbjudits, allra helst som 
mitt avhandlingsarbete utgick ifrån och vilade på en mycket lös projektgrund […]. En 
forskarhandledarekurs skulle nog ha varit bra för handledaren att delta i. Bättre 
möjligheter att delta med egna bidrag på passande internationella konferenser. Tydligare 
medvetandegörande om skillnader mellan att skriva vetenskapligt och 
populärvetenskapligt! På institutionen förelåg en mycket diffus uppfattning om dessa 
skillnader... (M, 41-50) 
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Bilaga 5. Fakultetsvis sammanställning av alla svar 
1. Kön 

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

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

Antal 
 30 år 

eller 
yngre 

31-40 
år 

41-50 
år 

51 år 
eller 
äldre Totalt 

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

Procent 
 30 år 

eller 
yngre 

31-40  
år 

41-50 
år 

51 år 
eller 
äldre Totalt 

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

Antal 
 

Ja, jag är 
anställd 
där 

Ja, 
regelbunden 
kontakt med 
den institution 
där jag 
disputerade 

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

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

Nej, jag har 
ingen kontakt 
med UU idag 

Totalt antal 
svarande 

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

Ja, jag är 
anställd 
där 

Ja, 
regelbunden 
kontakt med 
den institution 
där jag 
disputerade 

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

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

Nej, jag 
har 
ingen 
kontakt 
med UU 
idag 

 
 
 
 
 
 
    Totalt 

Totalt antal 
svarande 

Historisk-
filosofisk 38 10 1 37 15 

 
100 79

Språkveten-
skaplig 28 20 6 34 20 

 
100 50

Samhälls-
vetenskaplig 33 14 7 34 16 

 
100 159

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

 
100 217

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

Antal 
 Ja Nej Totalt13 
Historisk-filosofisk 11 6 17
Språkvetenskaplig 8 3 11
Samhällsvetenskaplig 18 9 27
Teologisk 4 1 5
Juridisk 1 1 2
Medicinsk 31 25 56
Farmaceutisk 4 10 14
Teknisk-
naturvetenskaplig 19 31 50
Totalt 96 86 182

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

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

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

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

Antal 
 

Statlig Kommunal 
Lands- 

ting 
Privat/ 
enskild 

Eget 
företag Annan 

 
Totalt 

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

Procent 
 

Statlig Kommunal 
Lands- 

ting 
Privat/ 
enskild 

Eget 
företag Annan 

 
Totalt 

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

Antal 

 
Historisk-
filosofisk 

Språk-
veten-
skaplig 

Samhälls-
veten-
skaplig Teologisk Juridisk Medicinsk 

Farma-
ceutisk 

Teknisk-
natur-
veten- 
skaplig Totalt 

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

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

Statlig 
myndighet 6 4 27 0 2 12 4 17 72

Kommunal 
myndighet 0 0 1 1 1 1 0 0 4

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiell 
verksamhet 0 0 3 0 0 0 0 4 7

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

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

 

Annan 5 1 2 8 1 2 2 18 39

 

Totalt 73 43 153 31 22 264 66 257 909
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Procent 

 
Historisk-
filosofisk 

Språk-
veten-
skaplig 

Samhälls-
veten-
skaplig Teologisk Juridisk Medicinsk 

Farma-
ceutisk 

Teknisk-
natur-
veten- 
skaplig Totalt 

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

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

Statlig 
myndighet 8 9 18 0 9 5 6 7 8

Kommunal 
myndighet 0 0 1 3 5 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiell 
verksamhet 0 0 2 0 0 0 0 2 1

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

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

 

Annan 7 2 1 26 5 1 3 7 4

 

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

Antal 

  -20.000  
 20.001-
25.000 

 25.001-
30.000 

 30.001-
35.000 

35.001-
40.000 

 40.001-
45.000 

 45.001-
50.000 

 50.001-
55.000  55.001-          Totalt

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

Totalt 32 70 236 235 139 74 37 49 48 920
 
Procent 

  -20.000  
 20.001-
25.000 

 25.001-
30.000 

 30.001-
35.000 

35.001-
40.000 

 40.001-
45.000 

 45.001-
50.000 

 50.001-
55.000  55.001-          Totalt

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

 Mindre 
än 
25.000  

25.001-
30.000  

30.001-
35.000  

35.001-
40.000 

Mer än 
40.000 Totalt 

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

Antal 
 Ja,  

i mycket 
hög grad 

Ja,  
i ganska 
hög grad 

Ja,  
till viss  
del 

Nej,  
inte  
alls 

Totalt 

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

157 50 46 8 261 

Totalt 587 173 142 23 925 

Procent 
 Ja,  

i mycket 
hög grad 

Ja,  
i ganska 
hög grad 

Ja,  
till viss  
del 

Nej,  
inte  
alls Totalt 

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

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

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

Antal 
 Ca 25%  

el. mindre 
Ca 25- 
50% 

Ca 51- 
75% 

Ca 76- 
100%    Totalt 

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

Procent 
 Ca 25%  

el. mindre 
Ca 25- 
50% 

Ca 51- 
75% 

Ca 76- 
100%    Totalt 

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

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

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

Antal 
 Helt eller till största 

delen inom samma 
ämnesområde 

Till viss del inom 
samma ämnes- 
område 

Inom ett annat 
ämnesområde Totalt 

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

Procent 
 Helt eller till största 

delen inom samma 
ämnesområde 

Till viss del inom 
samma ämnes- 
område 

Inom ett annat 
ämnesområde Totalt 

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

Antal 
 Alltför 

okvalificerade 
Något för 

okvalificerade 
Motsvarar min 
utbildningsnivå

Något för 
kvalificerade 

Alltför 
kvalificerade Totalt

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

Procent 
 Alltför 

okvalificerade 
Något för 

okvalificerade 
Motsvarar min 
utbildningsnivå 

Något för 
kvalificerade 

Alltför 
kvalificerade 

Totalt 

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

2 25 71 1 1 100

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

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

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

 
3,92 265

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

 
4,03 256

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

 
3,99 

 
265 

Totalt 2 6 23 43 26 100 3,84 941 

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

 
3,93 

 
258 

Totalt 5 6 20 30 40 100 3,95 905 
 

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

 
3,61 

 
262 

Totalt 3 8 27 37 24 100 3,71 940 

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

 
3,76 

 
258 

Totalt 6 11 18 25 40 100 3,80 904 
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d) muntliga presentationer 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 4 29 42 15 9 100 2,96 78 
Språkvetenskaplig 18 10 43 18 10 100 2,92 49 
Samhällsvetenskaplig 8 27 36 21 7 100 2,92 154 
Teologisk 3 13 41 26 18 100 3,44 39 
Juridisk 27 14 41 0 18 100 2,68 22 
Medicinsk 2 9 31 36 22 100 3,66 264 
Farmaceutisk 2 11 28 43 17 100 3,63 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 2 11 29 34 23 100

 
3,65 

 
267 

Totalt 5 15 33 30 17 100 3,40 938 

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

 
4,08 

 
259 

Totalt 1 4 14 32 49 100 4,23 906 
 

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

 
3,94 

 
268 

Totalt 2 8 21 40 28 100 3,85 941 

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

 
4,22 

 
259 

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

 
3,10 

 
262 

Totalt 5 18 37 26 13 100 3,24 931 

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

 
3,91 

 
257 

Totalt 1 5 18 36 39 100 4,08 903 
 

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

 
4,02 

 
266 

Totalt 3 7 17 35 37 100 3,97 943 

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

 
3,80 

 
256 

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

 
2,95 

 
260 

Totalt 13 28 33 18 8 100 2,79 887 

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

 
4,03 

 
260 

Totalt 5 8 20 31 36 100 3,85 897 
 

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

 
3,54 

 
264 

Totalt 9 19 31 26 16 100 3,22 915 

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

 
3,22 

 
256 

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

 
2,77 

 
247 

Totalt 16 29 32 18 6 100 2,70 878 

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

 
3,49 

 
259 

Totalt 8 10 18 28 35 100 3,73 902 
 

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

 
2,86 

 
259 

Totalt 13 28 39 14 5 100 2,69 904 

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

 
3,15 

 
254 

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

 
3,64 

 
247 

Totalt 8 14 29 30 20 100 3,41 888 

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

 
2,80 

 
255 

Totalt 18 16 26 23 17 100 3,06 884 
 

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

 
3,91 

 
263 

Totalt 9 14 21 29 27 100 3,50 909 

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

 
3,15 

 
259 

Totalt 17 15 20 25 22 100 3,20 893 
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n) att ha nationella kontakter med kollegor 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd) 
 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde  n 
Historisk-filosofisk 18 24 29 19 9 100 2,77 78 
Språkvetenskaplig 16 30 23 25 7 100 2,77 44 
Samhällsvetenskaplig 10 20 44 15 11 100 2,97 150 
Teologisk 8 35 30 16 11 100 2,86 37 
Juridisk 10 14 29 24 24 100 3,38 21 
Medicinsk 7 17 31 31 13 100 3,26 259 
Farmaceutisk 8 22 46 15 9 100 2,97 65 
Teknisk-
naturvetenskaplig 6 19 29 30 16 100

 
3,30 

 
260 

Totalt 9 20 33 25 13 100 3,13 914 

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

 
3,82 

 
257 

Totalt 6 7 21 33 34 100 3,82 896 
 

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

 
3,50 

 
262 

Totalt 12 21 29 24 13 100 3,07 917 

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

 
3,81 

 
260 

Totalt 9 10 21 27 33 100 3,63 898 
 



  Bilaga 5 

 59

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: _________________________________________________________________ 



  Bilaga 7 
 

 65

FRÅGOR OM FORSKARUTBILDNINGEN    + 

< 

18. Bedöm…  

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

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

 

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

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

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

d) att göra muntliga presentationer              

e) att göra skriftliga presentationer               

f) att argumentera och övertyga              

g) att självständigt bedriva forskning              

h) att arbeta i projektgrupp              

i) att  undervisa/föreläsa               

j) att handleda               

k) att popularisera kunskap/forskning              

l) att delta med egna bidrag i        + 
 nationella konferenser              

m) att delta med egna bidrag i  
 internationella konferenser                

n) att ha nationella kontakter med 
 kollegor              

o)  att ha internationella kontakter med 
 kollegor               

p) att arbeta över ämnesgränserna              

 q) systematisk informationssökning             

 r)  ledarskap/projektledning              

 

 

 

< 
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<             + 

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

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 
       < 

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

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

       

 <     Tack för dina svar!                                           



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

För mer information 
kontakta gärna 

 
Olof Ingesson 

Olof.Ingesson@uadm.uu.se 
018-471 17 36 

 
eller besök 

www.uadm.uu.se/kvalitet 
 
 

Kvalitet och utvärdering 
________________________________________________________________ 

Uppsala universitet 
Box 256 
751 05 Uppsala 
 


