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Förord 
 

De resultat som redovisas i föreliggande rapport är en del av en utvärdering av forskar-
utbildningen vid Uppsala universitet som påbörjades under 2002. Rapporten innehåller en 
sammanställning på fakultetsnivå av de svar som doktoranderna lämnade 2002. Bak-
grunden till utvärderingen är bland annat diskussioner i kvalitetskommittén vid Uppsala 
universitet, kontakter med olika doktorandrepresentanter och företrädare för forskarutbild-
ningen. 

Utvärderingen innebär i stort att man i ett första steg på institutionsnivå har fått en rapport 
som sammanfattar doktorandernas synpunkter vid den egna institutionen. Dessa rapporter 
utgör ett betydelsefullt arbetsmaterial för institutionens arbete med en självvärdering av 
forskarutbildningen. I ett andra steg har denna självvärdering av institutionens forskarut-
bildning sammanställts och lämnats till berörd fakultetsnämnd. I ett tredje steg skall fakul-
tetsnämnderna överväga tänkbara åtgärder för att förbättra kvaliteten i forskarutbildningen 
inom fakulteten. 

Resultaten som redovisas i rapporten skall framför allt uppfattas som ett arbetsmaterial för 
fakulteterna i detta kvalitetsarbete. När utvärderingen är avslutad, planerar vi att samman-
fatta de tre ovannämnda faserna i utvärderingen mer översiktligt. 

De uppfattningar som de forskarstuderande har uttryckt i doktorandenkäten måste uppfattas 
som ”färskvara”. Detta innebär att förhållanden och åsikter som redovisas kan ha förändrats 
sedan doktoranderna besvarade enkäten någon gång mellan maj och augusti 2002. Resulta-
ten borde därför egentligen beskrivas i imperfektform. Vi har dock valt att använda presens 
av flera skäl, bland annat eftersom det gör framställningen mer läsvänlig.  

Utvärderingens uppläggning och genomförande planerades under våren 2002 av rapport-
författaren tillsammans med Olof Ingesson vid enheten för kvalitet och utvärdering. Delar 
av den empiriska bearbetningen i olika skeden har gjorts av Maria Björnermark, Anna-
Maria Johansson och Mikaela Staaf vid samma enhet. 

För de läsare som är intresserade av exakta svarsfördelningar, hänvisas till den särskilda 
tabellbilaga som finns tillgänglig i pdf-format på adressen www.uadm.uu.se/kvalitet/. 

De resultat som redovisas bör kunna utgöra ett referensmaterial för fakultetsnämnderna i 
diskussionen av forskarutbildningen vid den egna fakulteten. En förhoppning är att rappor-
ten skall bidra till att främja ett fortsatt kvalitetsarbete av forskarutbildningen vid Uppsala 
universitet. 

Avslutningsvis riktas ett stort tack dels till alla de doktorander som besvarat den relativt 
omfattande enkät som utgör underlaget till föreliggande rapport, dels till doktorand-
nämndens ordförande, Kirsi Höglund, som bidragit med konstruktiva synpunkter.  

 

Uppsala i oktober 2003 

 

Annika Lundmark 
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1. Inledning 
 

Bakgrund  
Under 2002/2003 genomförs en utvärdering av forskarutbildningen vid Uppsala universitet 
i enlighet med handlingsprogrammet för Uppsala universitets kvalitetsutveckling 2002/ 
2003 (UFV 2002/983). Utvärderingen genomförs i tre steg.  

I steg 1 har alla doktorander som hade en aktivitetsnivå om 20% eller mer under höst-
terminen 2001 besvarat en enkät. Den sändes till doktoranderna i maj 2002 med två efter-
följande påminnelser för dem som inte besvarat enkäten vid tidigare utskick. Enkäten finns 
som bilaga 1. Den är strukturerad i följande frågeområden: 

• Bakgrund, bl a kön och ålder, finansiering, aktivitetsgrad, antagning före respektive 
efter 1/4 1998.1 

• Forsknings- och arbetsmiljö, t ex resurser av olika slag, studiesocial miljö, nationella 
och internationella kontakter.  

• Handledning och avhandlingsarbete, bl a tid för handledning, bedömningar av hur 
doktoranden upplever relationen till handledare, bedömningar av hur handlednings-
processen fungerar. 

• Seminarier, bl a deltagande och bedömning av seminariekulturen. 
• Kurser, t ex om de varit till nytta i avhandlingsarbetet. 
• Pedagogisk meritering och undervisning, t ex om doktoranden deltagit i den s k peda-

gogiska grundkursen samt huruvida doktoranden har undervisat och åsikter om hur det 
i så fall har fungerat. 

• Övrigt, bl a om identiteten som forskare och hur man ser på framtiden.  

Frågorna har utformats i samverkan med ett antal doktorandrepresentanter och olika repre-
sentanter för fakulteterna. Enkätresultaten beskriver hur doktoranderna uppfattar vissa 
faktiska förhållanden i sin utbildning och hur de värderar vissa aspekter av forskarutbild-
ningen. 

Steg 2 innebär att en självvärdering har gjorts på respektive institution under våren 2003. 
Svaren på doktorandenkäten har varit ett betydelsefullt underlag för denna självvärdering. 
Alla institutioner som bedriver forskarutbildning och som har minst 10 svarande dokto-
rander fick i mars 2003 en institutionsrapport som sammanfattar enkätresultaten.2 Ett syfte 
med redovisningen av doktorandernas svar i de doktorandrapporter som institutionerna har 
erhållit, är att beskriva sådana förhållanden som av doktoranderna uppfattas som starka och 
svaga sidor i deras forskarutbildning.  

I steg 3 skall fakultetsnämnderna analysera självvärderingarna och överväga vilka åtgärder 
som är möjliga att vidta för att förbättra kvaliteten i forskarutbildningen. 

                                                 
1  Antagningsreglerna ändrades 1/4 1998 i och med att den s k ”Tham-reformen” trädde i kraft. Kraven på 

finansiering och studietidens längd skärptes i och med denna reform.  
2   De flesta institutioner med färre svarande än 10 personer har fått en mer översiktlig institutionsrapport. 

I dessa rapporter har inte svarsfördelningarna för enskilda frågor redovisats i syfte att skydda doktoran-
dernas anonymitet. 
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Syfte med rapporten  
Det övergripande syftet med den utvärdering av forskarutbildningen som pågår vid Uppsala 
universitet är att främja kvalitetsarbetet i forskarutbildningen. Tanken bakom föreliggande 
rapport är att den skall komplettera de institutionsrapporter och det självvärderingsarbete 
som ovan beskrivits. 

Huvudsyftet med rapporten är att ge en bild av forskarutbildningen vid Uppsala universitet 
och belysa hur olika doktorandgrupper uppfattar situationen som doktorand. En grund-
struktur i rapporten är att resultaten av doktorandenkäten presenteras med fördelning på 
olika fakulteter. Dessutom redovisas eventuella skillnader i villkor mellan kvinnliga och 
manliga doktorander samt i vilka avseenden kvinnor och män upplever situationen som 
doktorand på skilda sätt. Även vissa jämförelser mellan dem som antogs före respektive 
efter 1/4 1998 kommer att redovisas. 

Rapporten bör t ex kunna utgöra ett underlag för fakultetsnämnderna i deras diskussion av 
forskarutbildningen inom den egna fakulteten. 

 

 

Urval och svarsfrekvens 
Enkäten skickades till de forskarstuderande som under höstterminen 2001 hade en 
aktivitetsgrad på minst 20%. Genom denna begränsning har den grupp som är doktorander 
på deltid med en mycket begränsad aktivitetsgrad, i vissa fall 0%, exkluderats.  

Höstterminen 2001 fanns det enligt studiedokumentationssystemet Uppdok 2239 doktoran-
der med en aktivitetsgrad på 20% eller mer vid Uppsala universitet.3 Av dessa saknades 
adressuppgift för 64 personer. Enkäten skickades därför till totalt 2175 doktorander. På 
grund av felaktiga adressuppgifter returnerades 70 enkäter, vilket medförde att 2105 dokto-
rander fick ta del av enkäten. Enkäten fanns tillgänglig i en engelsk version för de doktoran-
der som inte behärskar svenska. 

Efter två påminnelseomgångar hade 1370 doktorander besvarat enkäten, vilket ger en 
svarsfrekvens på 65%. Svarsfrekvensen för kvinnliga doktorander är 68% och för männen 
62%.  

Det finns en stor variation mellan enskilda institutioner i svarsfrekvens. Vid någon institu-
tion har alla doktorander svarat, och det finns flera institutioner där andelen svar ligger över 
85%. Det finns också ett mindre antal institutioner där andelen svarande är endast ungefär 
hälften. Antal svarande och svarsfrekvenser för olika fakulteter framgår av tabell 1. 

 

                                                 
3  För en institution vid språkvetenskaplig fakultet och en institution vid samhällsvetenskaplig fakultet sak-

nades Uppdok-information om aktiva doktorander vid det tillfälle när urvalet gjordes, varför de doktoran-
der (totalt 40 personer) som uppfyllde urvalskriterierna vid dessa två institutioner fick enkäten under 
ht 2002. Dessa 40 doktorander är inräknade i den totala urvalsgruppen om 2239 personer. 
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Tabell 1  Antal svarande och svarsfrekvenser för olika fakulteter.  
 
 

Fakultet 

Totalt antal 
som 

mottog 
enkäten 

 
Varav 

kvinnor

Totalt 
antal 
svar 

 
Varav 

kvinnor

Svars-
frekvens 

totalgruppen 

Svars-
frekvens
kvinnor 

Svars-
frekvens

män 

Historisk-filosofisk 213 94 139 59 65% 63% 67% 
Språkvetenskaplig 121 80 92 57 76% 71% 85% 
Samhällsvetenskaplig 369 185 245 124 66% 67% 66% 
Teologisk 116 50 83 38 72% 76% 68% 
Juridisk 33 19 21 15 64% 79% 43% 
Medicinsk 435 240 302 175 69% 73% 65% 
Farmaceutisk 114 72 69 45 61% 63% 57% 
Tekn.-naturvetenskaplig 704 234 418 154 59% 66% 56% 
Totalt 2105 974 13704 6675 65% 68% 62% 
 
 

Bortfallsanalys 
I syfte att få en uppfattning om huruvida bortfallet av svarande kan ha påverkat resultaten, 
har gruppen svarande jämförts med de icke svarande i några avseenden. Med hjälp av 
Uppdok har det varit möjligt att jämföra dessa grupper i fråga om ålder, aktivitetsgrad och 
antagningstillfälle (före respektive efter 1/4 1998). Se bilaga 3.6 

Jämförelsen mellan svarande och icke svarande visar att andelen som antogs före respektive 
efter 1/4 1998 är identisk i de två grupperna.  

Däremot är åldersfördelningen inte helt överensstämmande. De doktorander som är under 
30 år respektive över 40 år är något överrepresenterade i svarsgruppen. Detta betyder att de 
doktorander som är mellan 31 och 40 år i något lägre grad har besvarat enkäten än vad som 
gäller för dem som är under 30 år respektive över 40 år. Skillnaderna är dock inte så stora 
att representativiteten kan ifrågasättas, vilket framgår av bilaga 3. 

Vidare är den andel som är heltidsdoktorander något överrepresenterad i svarsgruppen. 
Andelen som har en aktivitetsgrad om 50-99% är i stället något underrepresenterad.  

Dessutom finns – som redovisats i föregående avsnitt – en viss överrepresentation av 
kvinnliga doktorander i totalgruppen svarande samt vissa skillnader mellan fakulteter i 
svarsfrekvens, vilket bör beaktas när resultat för den totala doktorandgruppen presenteras. 

Inflytandet av det ovan sagda kan givetvis ha lett till att svarsfördelningarna i totalgruppen 
skulle ha blivit något annorlunda med en total överensstämmelse mellan grupperna 
svarande respektive icke svarande i de variabler där grupperna jämförts. Det är emellertid 
inte särskilt sannolikt att resultaten i stort i fråga om doktorandernas villkor samt vad 
doktoranderna anser vara viktigt och mest tillfredsställande skulle ha blivit systematiskt 
påverkade av bortfallets karaktär. 

                                                 
4  En person har inte uppgivit fakultetstillhörighet. 
5 Sammanlagt fyra personer har inte uppgivit könstillhörighet. 
6  Alla bilagor finns i pdf-format på adressen www.uadm.uu.se/kvalitet/. 
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Det interna bortfallet är i de flesta frågorna inte särskilt stort. För några frågor – där relativt 
många doktorander inte besvarat den aktuella frågan – anges det interna bortfallet i texten. 
För övrigt hänvisas till rapportbilagan. 

 
  

Bearbetningsprinciper  
Enkäten har bearbetats med hjälp av programmet Statview. För de flesta enkätfrågor 
redovisas andelen doktorander som angivit ett visst svarsalternativ. I ett antal delfrågor 
(fråga 12 och 17) har doktoranderna i femgradiga skalor värderat dels betydelsen av, dels 
tillfredsställelsen med ett antal förhållanden i forsknings- och arbetsmiljön och ett antal 
förhållanden som rör handledning. Resultaten för frågorna 12 och 17 presenteras ofta som 
medelvärden, ibland kompletterat med fördelningen av svar på de fem svarsalternativen. 
Skalnivån i dessa frågor är endast ordinalskala och svarsfördelningarna är också i vissa fall 
snedfördelade, varför medianvärdet snarare än medelvärdet egentligen borde redovisas. 
Detta har dock inte varit möjligt av tekniska skäl.  

Jämförelser av resultaten mellan fakulteter och mellan män och kvinnor har gjorts för alla 
frågor. Dessutom har ytterligare gruppjämförelser skett, bl a mellan dem som antogs före 
1/4 1998 och dem som antogs efter denna tidpunkt. Skillnaderna mellan män och kvinnor 
och mellan dem som antogs före respektive efter 1/4 1998 har prövats med chi2-test i alla 
frågor utom i de kvantitativa frågorna 12 och 17. Här har gruppskillnaderna signifikans-
prövats med MannWhitneys test. 

I vissa frågor (fråga 12 och 17) har också svarsfördelningen för svarande med olika akti-
vitetsgrad jämförts. Även jämförelser mellan doktorander som har klarat av olika stor del 
av sina forskarstudier har jämförts i frågorna 12 och 17. 

Enkäten innehåller ett antal öppna frågor. Svaren på dessa frågor är sammanfattade i de 
institutionsrapporter som utarbetats. De redovisas däremot inte i föreliggande rapport, för-
utom att ett urval belysande citat refereras. Ett sammanfattande intryck är emellertid att det 
vid alla institutioner finns både nöjda och mindre nöjda doktorander, även om det finns 
stora variationer i vissa avseenden mellan institutionerna i fråga om i hur stor andel som är 
mycket nöjda respektive mindre nöjda eller missnöjda. 

 
  

Rapportens innehåll och struktur 
Inledningsvis beskrivs doktorandgruppen i några olika avseenden. Därefter redovisas resul-
taten för de flesta av frågorna i tabeller eller figurer enligt följande struktur: 
• forsknings- och arbetsmiljö 
• handledning och avhandlingsarbete 
• kurser och seminarier  
• möjligheter till pedagogisk meritering och undervisning 
• identiteten som forskare och framtiden. 
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Avslutningsvis sammanfattas resultaten i några övergripande slutsatser och förslag till 
åtgärdsområden. 

I varje avsnitt presenteras mestadels resultaten med fördelning på olika fakulteter. I de fall 
det finns påtagliga skillnader mellan kvinnliga och manliga doktorander redovisas dessa i 
respektive avsnitt. Även i ett antal avseenden där tydliga skillnader noterats mellan dok-
torander som antogs före respektive efter 1/4 1998, kommenteras dessa skillnader.  

Fullständiga svarsfördelningar för de olika fakulteterna presenteras i bilaga 2, vilken ingår i 
föreliggande rapport. Övriga bilagor (3-11) redovisas i en särskild rapportbilaga.7  

Svarsfördelningarna för kvinnliga respektive manliga doktorander finns i bilaga 4. 
Svarsfördelningarna för doktorander antagna före respektive efter 1/4 1998 finns i bilaga 5. 

Medelvärden för de olika fakulteterna i de kvantitativa frågorna 12 och 17 redovisas i 
bilaga 6. Medelvärden för kvinnliga respektive manliga doktorander i de kvantitativa 
frågorna 12 och 17 finns i bilaga 7. Medelvärden för doktorander antagna före respektive 
efter 1/4 1998 i de kvantitativa frågorna 12 och 17 redovisas i bilaga 8. 

Vad som redan här är värt att betona, är att det finns en betydligt större variation i svars-
fördelningar och medelvärden mellan institutioner än vad som finns mellan fakulteter. 
Detta framgår delvis i bilaga 9, där variationsvidden anges för medelvärdena i de kvantita-
tiva delfrågorna i fråga 12 och 17.8  

Ytterligare en viktig kommentar: I rapporten beskrivs resultaten i olika avseenden. Ingen 
analys av tänkbara orsaker till skillnader mellan olika grupper och till eventuella problem 
görs. En analys av tänkbara orsaker måste beakta de skilda förutsättningar som finns vid 
olika fakulteter och institutioner i fråga om bl a ekonomiska resurser, handledarresurser, 
institutionsledning och institutionsstorlek. En fruktbar diskussion av sannolika orsaker till 
skillnader mellan olika grupper av doktorander samt till eventuella problem inom forskar-
utbildningen sker därför mest ändamålsenligt inom respektive fakultet. 

 

                                                 
7  Se www.uadm.uu.se/kvalitet/. 
8  I de två sista bilagorna (10 och 11) redovisas en kategorisering av doktorandernas motiveringar i två av 

enkätfrågorna. 
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2. Beskrivning av doktorandgruppen 
 
 
Andelen män respektive kvinnor skiljer sig mellan de olika fakulteterna, vilket framgår av 
tabell 2. Framför allt inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet finns en övervikt av män. 
Inom juridisk, farmaceutisk, språkvetenskaplig och medicinsk fakultet finns en övervikt av 
kvinnor. Vid samhällsvetenskapliga fakulteten är andelen män och kvinnor ungefär den-
samma. 
 

Tabell 2  Andel kvinnliga och manliga svarande vid olika fakulteter.  
 

Fakultet 
Andel 

kvinnor (%) 
Andel 

män (%) 
Historisk-filosofisk 42,4 57,6 
Språkvetenskaplig 62,6 37,4 
Samhällsvetenskaplig 50,6 49,4 
Teologisk 45,8 54,2 
Juridisk 71,4 28,6 
Medicinsk 58,5 41,5 
Farmaceutisk 65,2 34,8 
Teknisk-naturvetenskaplig 36,8 63,2 
Totalt 48,9 51,1 
 
 

Cirka 40% av den totala doktorandgruppen ligger i åldersintervallet 26-30 år och endast ett 
fåtal (knappt 4%) är 25 år eller yngre. Drygt 20% är 41 år eller äldre. Jämfört med männen 
är en något större andel av kvinnorna 41 år eller äldre.  

Knappt hälften (46%) av doktoranderna antogs före 1/4 1998. Även här finns skillnader 
mellan fakulteterna, vilket framgår av figur 1. 
 

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

Tekn-naturvet.

Farmaceutisk

Medicinsk

Samhällsvet.

Språkvet.

Historisk-filosofisk

Juridisk

Teologisk

Totalt Före 1/4 1998

Efter 1/4 1998

 
Figur 1  Andel antagna före respektive efter 1/4 1998. 
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Drygt en fjärdedel av de svarande (28%) bedömer att de har klarat av 80% eller mer av 
forskarutbildningen. Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är 
motsvarande andel mellan 30% och 40%, inom det medicinska vetenskapsområdet är den 
ca 20% och inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet är den 25%. Knappt en 
tredjedel av totalgruppen anser att de har genomfört minst hälften, men mindre än 80%, av 
sin forskarutbildning. I totalgruppen uppger något mer än en fjärdedel att de har genomfört 
mindre än 50%. Sammanlagt 200 av dem som besvarat enkäten (15%) hade vid svars-
tillfället avslutat sin forskarutbildning. Se bilaga 2, fråga 7. 

Av dem som antogs före 1/4 1998 bedömer nästan hälften att de har klarat av 80% eller mer 
av sin forskarutbildning. Drygt en fjärdedel av de svarande som antogs före nämnda 
tidpunkt har fullföljt sina doktorandstudier. Ungefär en fjärdedel av dem som antogs före 
1/4 1998 har klarat av mindre än 80%, varav ett fåtal (30 personer) anser att andelen är 
mindre än 50%. 

Drygt hälften (56%) av den totala svarandegruppen har doktorandtjänst. Ungefär en fjärde-
del har ”annan finansiering”. Andelen som har doktorandtjänst varierar mellan fakulteterna. 
Denna andel är störst inom teknisk-naturvetenskaplig och farmaceutisk fakultet (80% res-
pektive 75%), och den är lägst inom teologisk och medicinsk fakultet (ca 30%). Se bilaga 2, 
fråga 9. 

En något större andel av kvinnorna jämfört med männen har doktorandtjänst (57% mot 
54%). Det finns en tydlig skillnad mellan dem som antogs efter 1/4 1998 och dem som 
antogs före denna tidpunkt i fråga om finansiering, bland annat genom att en betydligt 
större andel av dem som antogs efter 1/4 1998 har doktorandtjänst, vilket framgår av 
figur 2. 

 
 

Antagna före 1/4 1998 Antagna efter 1/4 1998
Doktorandtjänst

Annan finansiering

Utbildningsbidrag

Stipendium

Industridoktorand

Assistenttjänst

Studiemedel, CSN

 

Figur 2  Finansiering i  relation till tidpunkt för antagning. 
 
 
Doktoranderna fick också ange genomsnittlig aktivitetsgrad under det senaste året (fråga 8). 
Som framgår av figur 3 har knappt hälften en aktivitetsgrad på 100%. Vid teknisk-natur-
vetenskaplig fakultet har nästan nio av tio doktorander en aktivitetsgrad på minst 75%. Vid 
historisk-filosofisk, farmaceutisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet är ungefär tre 
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fjärdedelar aktiva på minst 75%, medan motsvarande andel vid språkvetenskaplig fakultet 
är ca sex av tio doktorander. Vid medicinska fakulteten har drygt hälften en aktivitetsgrad 
på 75% eller mer. Vid teologiska fakulteten är fyra av tio doktorander aktiva på minst 75%. 

Av dem som antogs efter 1/4 1998 har nästan 90% en aktivitetsgrad på minst 75%, medan 
motsvarande andel för dem som antogs före denna tidpunkt är drygt 60%. Något mer än var 
femte doktorand som antogs före 1/4 1998 är aktiv på mindre än 50%, medan drygt var 
tionde doktorand som antogs efter denna tidpunkt har en aktivitetsgrad som är mindre än 
50%. 

 

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

Teologisk

Språkvet.

Medicinsk

Samhällsvet.

Tekn.-naturvet.

Juridisk

Farmaceutisk

Historisk-filosofisk

Totalt 100%
 75-99%
 50-74%
 20-49%
 <20%

 
Figur 3  Aktivitetsgrad under det senaste året. 
 
 
I fråga 6 fick doktoranderna ange om de gjort något längre avbrott (om en termin eller mer) 
i doktorandstudierna. En fjärdedel har någon gång gjort ett sådant avbrott. Vissa fakultets-
skillnader finns i denna fråga, vilket framgår av tabell 3. Andelen som har gjort något 
avbrott är som synes betydligt lägre inom teknisk-naturvetenskaplig, farmaceutisk och 
medicinsk fakultet. 

Av tabell 3 framgår också att det är en större andel kvinnor som gjort ett längre avbrott jäm-
fört med männen. Ungefär 20% av männen har gjort ett längre avbrott, medan motsvarande 
andel för kvinnorna är 29%. Se bilaga 4. 
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Tabell 3  Svarsfördelningen för frågan ”Har Du gjort något längre avbrott (en termin 
eller mer) i Dina doktorandstudier?”  

 
Fakultet 

Antal  
ja-svar 

Andel ja-svar 
av totalt antal

svarande 

Antal ja-
svar 

kvinnor 

Andel kvinnor som 
svarat ”ja” av totala 

andelen ja-svar 
Historisk-filosofisk 54 39,1% 31 57,4% 
Språkvetenskaplig 30 33,3% 22 73,3% 
Samhällsvetenskaplig 73 29,9% 42 57,5% 
Teologisk 35 42,2% 18 51,4% 
Juridisk 12 57,1% 10 83,3% 
Medicinsk 63 21,1% 36 57,1% 
Farmaceutisk 11 15,9% 9 81,8% 
Teknisk-naturvetenskaplig 55 13,2% 27 49,1% 
Totalt 333 24,5% 195 58,6% 
 
 
 
De skäl som doktoranderna har uppgivit som orsak till avbrottet framgår av tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4  Svarsfördelning för dem som har angivit vad de har gjort under den tid de har 

haft ett avbrott i sina doktorandstudier under minst en termin. Antal svarande.  
 

Fakultet 
Förvärvs-
arbetat 

Föräldra-
ledig 

Sjuk- 
ledig 

 
Annat 

 
Totalt9 

Historisk-filosofisk 22 25 1 3 51 
Språkvetenskaplig 15 8 5 1 29 
Samhällsvetenskaplig 39 24 3 10 76 
Teologisk 18 8 5 3 34 
Juridisk 2 5 3 2 12 
Medicinsk 26 30 1 8 65 
Farmaceutisk 2 5 0 4 11 
Teknisk-naturvetenskaplig 2 40 4 8 54 
Totalt 126 145 22 39 332 
 
 
 
Av de totalt 126 doktorander som förvärvsarbetat är 75 män och 50 är kvinnor.10 Av de 
totalt 145 svarande som varit föräldralediga är 112 kvinnor och 33 är män. 

 

                                                 
9  Att totalsummorna i tabellerna 3 och 4 inte överensstämmer beror dels på att vissa doktorander som i 

fråga 6a svarat ”ja” inte har uppgivit någon orsak i fråga 6b, dels på att några doktorander angivit en orsak 
till avbrott trots att de besvarat fråga 6a med ”nej”. Sistnämnda förhållande gäller för tre doktorander vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten och två doktorander vid medicinska fakulteten.  

10  Summan av 75 och 50 blir inte 126. Förklaringen till detta är att fyra doktorander inte uppgivit könstill-
hörighet. 
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Sammanfattning 
• Det finns tydliga skillnader mellan fakulteterna i flera avseenden:  

- andelen kvinnor och män, 
- typ av finansiering, 
- andelen som är antagna före respektive efter 1/4 1998, 
- andelen som har en aktivitetsnivå på minst 75%.  

• Fördelning av kvinnor och män varierar mellan fakulteterna. Framför allt inom tek-
nisk-naturvetenskaplig fakultet finns en övervikt av män. Inom juridisk, farmaceu-
tisk, språkvetenskaplig och medicinsk fakultet finns en övervikt av kvinnor. Vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten är andelen män och kvinnor ungefär densamma. 

• Andelen kvinnor och män i den totala svarsgruppen är ungefär densamma. 

• Svarsfrekvensen för kvinnor och män varierar mellan fakulteter. 

• Drygt två femtedelar av de svarande är 30 år eller yngre och en fjärdedel är mellan 
31 och 35 år. 

• Andelen som har doktorandtjänst är störst inom teknisk-naturvetenskaplig och 
farmaceutisk fakultet (80% respektive 75%) och den är lägst inom teologisk och 
medicinsk fakultet ((29% respektive 31%). 

• Andelen doktorander som antogs efter den 1/4 1998 är högre än 60% inom teknisk-
naturvetenskaplig, medicinsk och farmaceutisk fakultet och lägre än 40% inom teo-
logisk, juridisk, historisk-filosofisk och språkvetenskaplig fakultet. Vid den sam-
hällsvetenskapliga fakulteten är det lika stor andel som antogs före respektive efter 
1/4 1998. 

• De som antogs efter 1/4 1998 har i högre grad doktorandtjänst än de som antogs 
före denna tidpunkt. 

• Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet har nästan 90% en aktivitetsgrad på minst 
75%. Vid historisk-filosofisk, farmaceutisk, juridisk och samhällsvetenskaplig 
fakultet är ungefär tre fjärdedelar aktiva på minst 75%. Vid medicinska fakulteten 
har drygt hälften en aktivitetsgrad på 75% eller mer. Vid teologiska fakulteten är 
fyra av tio doktorander aktiva på minst 75%. 
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3. Forsknings- och arbetsmiljö 
 

 
Doktoranderna har i fråga 12 tagit ställning till ett antal förhållanden i forsknings- och 
arbetsmiljön. De har fått bedöma dels betydelsen av, dels tillfredsställelsen med dessa för-
hållanden. Bedömningarna gjordes i en femgradig skala, där 1 = mycket viktigt och 5 = helt 
oviktigt, och där 1 = mycket nöjd och 5 = mycket missnöjd. 

Inledningsvis redovisas medelvärdena för olika förhållanden som rör forsknings- och 
arbetsmiljön i tabell 5 nedan. Därefter presenteras vissa resultat mer systematiskt under 
följande rubriker: 
• finansiering och tillgång till resurser 
• tillämpning av individuella studieplaner 
• möjlighet att avsluta doktorandstudierna i tid 
• studiesocial miljö 
• förståelse för doktorandens totala livssituation.  
• forskarkontakter. 
 

I tabell 5 anges dels medelvärdet för hur viktigt ett visst förhållande är, dels medelvärdet 
för doktorandernas tillfredsställelse för den totala doktorandgruppen. Motsvarande medel-
värden för fakulteterna redovisas i bilaga 6. Medelvärden för manliga och kvinnliga dokto-
rander finns i bilaga 7 och medelvärden för dem som antogs före respektive efter 1/4 1998 
redovisas i bilaga 8. 
 
Tabell 5 Medelvärden för ett antal förhållanden i doktorandernas forsknings- och arbets-

miljö med avseende på dels hur viktiga de bedöms vara, dels hur nöjda doktoran-
derna är. Dessutom anges differensen mellan betydelse och tillfredsställelse. 
Förhållandena har i tabellen rangordnats efter den betydelse de har enligt dok-
toranderna.  

 Medelvärde Medelvärde Differens 
  betydelse tillfredsställelse   
Tillgång till biblioteks- och databasresurser 1,26 1,71 -0,45 

Tillgång till arbetsplats på inst. inkl. dator-, utskrifts- 
och kopieringsresurser 1,37 1,83 -0,46 

Förståelse på inst. för doktorandens totala livssituation 
(föräldraledighet etc) 1,55 2,44 -0,89 

Tillgång till övriga tekniska och praktiska resurser som 
krävs för mitt forskningsarbete 1,69 2,21 -0,52 
Den studiesociala miljön i doktorandgruppen 1,77 2,31 -0,54 
Möjlighet att åka på konferens 1,84 2,32 -0,48 
Den studiesociala miljön på institutionen som helhet 1,87 2,81 -0,94 
Internationella forskarkontakter/nätverk 1,95 2,66 -0,71 
Nationella forskarkontakter/nätverk 2,06 2,69 -0,63 
-I tabell 5 har frågorna rangordnats efter medelvärdet. Då det primära syftet har varit att rangordna frågorna 
inbördes har medelvärdesmåttet, och ej medianen, använts trots att svarsfördelningarna för många av frågorna 
är skeva med tyngdpunkt mot hög vikt.  
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Doktoranderna vid olika fakulteter bedömer betydelsen av de förhållanden som anges i 
fråga 12 relativt likartat. Tillgång till biblioteks- och databasresurser, liksom tillgång till 
arbetsplats etc, är enligt nästan alla svarande de viktigaste förutsättningarna för doktorand-
studierna. Även förståelsen för doktorandernas totala livssituation anses av en majoritet 
som en av de viktigaste förutsättningarna i arbets- och forskningsmiljön.  

Av tabell 5 framgår att en majoritet är mer nöjda med de förutsättningar som rör den 
fysiska miljön jämfört med sådana förhållanden som rör den psykosociala miljön. De 
svarande uttrycker som synes minst tillfredsställelse med den studiesociala miljön på 
institutionen som helhet. Doktorandernas åsikter om den studiesociala miljön redovisas för 
övrigt i ett särskilt avsnitt, s 29f.   

Det finns en betydligt större variation mellan enskilda institutioner, och även mellan 
fakulteter, i fråga om tillfredsställelsen med de förhållanden som anges i fråga 12 jämfört 
med hur viktiga de olika förutsättningarna anses vara. Se bilaga 6 och 9.  

Kvinnliga doktorander bedömer de angivna förutsättningarna i fråga 12 som mer betydelse-
fulla än vad männen gör. Se bilaga 7. Däremot uttrycker totalgruppen kvinnor ungefär 
samma tillfredsställelse som sina manliga kollegor i fråga om de förhållanden som anges i 
fråga 12.11 Vissa skillnader i hur män och kvinnor bedömt sin arbetsmiljö finns dock i 
svaren till fråga 13, vilket redovisas på s 22. 

De doktorander som antogs före 1/4 1998 är något mindre nöjda än de doktorandkollegor 
som antogs efter denna tidpunkt med de angivna förhållandena med undantag av tillgång 
till biblioteks- och databasresurser och den studiesociala miljön i doktorandgruppen. Se 
bilaga 8.  

Vissa skillnader finns också mellan doktorander som har en aktivitetsgrad på minst 50% 
jämfört med dem som har en lägre aktivitetsgrad. De som har en aktivitetsgrad på minst 
50% är mer tillfreds med den fysiska arbetsmiljön, dvs tillgången till arbetsplats, biblioteks- 
och databasresurser samt tekniska resurser. Däremot finns inte motsvarande systematiska 
skillnader mellan de två grupperna i övriga delfrågor i fråga 12. 

Ytterligare en skillnad mellan olika kategorier doktorander är värd att nämna, nämligen 
mellan den grupp som uppger att de har klarat av 80% eller mer av sin forskarutbildning 
och de som klarat av en mindre andel än 80% eller fullföljt sina doktorandstudier. Den 
grupp som är i slutfasen av sina studier på forskarutbildningen, dvs har gjort 80% eller mer, 
är inte lika nöjda med den studiesociala miljön på institutionen som helhet och med 
förståelsen för doktorandens totala livssituation. 

I fråga 13 fick doktoranderna ta ställning till påståendena ”Brister i arbetsmiljön har varit 
till hinder för mig i mitt forskningsarbete under det senaste året” respektive ”Brister i 
forskningsklimatet på institutionen har varit till hinder för mig i mitt forskningsarbete 
under det senaste året”. Svarsfördelningarna är likartade. Fakultetsvariationen framgår av 
figur 4 och 5.  

I den totala svarsgruppen anser som synes knappt hälften att det inte alls finns brister i 
arbets- respektive forskningsmiljön. Drygt en fjärdedel instämmer i ganska låg grad i de 

                                                 
11  Det finns däremot tydliga skillnader mellan kvinnliga och manliga doktoranders tillfredsställelse med 

forsknings- och arbetsmiljön vid vissa institutioner. 
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aktuella påståendena. Ungefär en fjärdedel instämmer i ganska hög grad eller i hög grad. 
Det finns en relativt stor variation i svarsfördelningarna mellan institutioner och också viss 
variation mellan fakulteterna. 
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Figur 4  Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att brister i 

arbetsmiljön har varit till hinder för forskningsarbetet. 
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Figur 5  Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att brister i 

forskningsklimatet på institutionen har varit till hinder i forskningsarbetet. 
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Totalgruppen kvinnor anser i högre grad än sina manliga kollegor att det finns brister i 
arbetsmiljön som har varit till hinder för forskningsarbetet. I denna fråga instämmer 28% av 
totalgruppen kvinnor, medan motsvarande andel för män är 20%. Könsskillnaden är endast 
giltig inom teologisk, historisk-filosofisk och samhällsvetenskaplig fakultet. 

Även i motsvarande fråga om brister i forskningsklimatet finns en tendens att totalgruppen 
kvinnor instämmer i högre grad (28%) än männen (23%).12 

I slutet av enkäten fanns möjligheter att i några öppna frågor kommentera sådant som 
uppfattas som särskilt positivt och negativt i olika avseenden. Nedan redovisas först några 
positiva kommentarer som givits rörande forsknings- och arbetsmiljön.13 

Att vi inte är beroende av våra handledare för vår fortsatta ”existens” eller finan-
siering vid institutionen. Samt att det helt klart värderas högt att handleda doktoran-
der vid vår institution. (kvinna, Hum-Sam) 

Den personliga kontakten med en senior forskare. Glädjen i att få arbeta en längre 
tid med en intressant frågeställning. (kvinna, Hum-Sam) 

Doktorsseminariet är det överlägset bästa med forskarutbildningen och den stora be-
hållningen, sett ”nästan i efterhand”. Vi har i hög grad fostrat och stöttat varandra. 
(man, Hum-Sam) 
En bra institutionsanda, hög kompetens och god stämning. Det är ganska högt i tak, 
och tillåtet att tycka olika. (man, Hum-Sam) 

Institutionen har stor förståelse för doktorandernas situation, behandlar alla (i stort 
sett) likvärdigt och ger bra finansieringsmöjligheter. (man, Hum-Sam) 

Jag har alltid haft bra rum, bra sammanhållning och relation mellan doktorander. 
(kvinna, Hum-Sam) 

Bra stämning på institutionen. Gott samarbete mellan olika forskargrupper. Forskare 
och doktorander delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter. (kvinna, Med-
Farm) 

Mycket självständigt arbete, i kombination med regelbundna avstämningar med 
handledare, vilket ger ett bra flyt i forskningsprocessen. (kvinna, Med-Farm) 
Det finns bra instrumentering och alla har möjligheter att åka på konferens en gång 
per år. Inga problem att vara hemma med barn. Doktoranderna trivs med varandra. 
(kvinna, Tek-Nat) 

 
Många kommentarer uttrycker dock besvikelse över forsknings- och/eller arbetsmiljön i 
allmänhet, efterlevnaden av det regelverk som finns samt introduktionen till forskarutbild-
ningen, vilket framgår av följande citat: 

Ingen som helst struktur på forskarutbildningen. Jag erbjöds inga kurser, ingen 
finansiering och mycket lite handledning. När jag bodde i Uppsala var det svårt för 
mig att få en arbetsplats med dator på institutionen. Jag anser att man inte ens kan 
kalla forskarutbildningen en utbildning. (kvinna, Hum-Sam) 

                                                 
12  Skillnaden mellan kvinnor och män för svarsfördelningen om forskningsklimatet är dock inte statistiskt 

säkerställd. 
13  Könstillhörighet och vetenskapsområde anges för respektive citat. 
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Jag fick ta reda på mycket själv hur man gör och så, det hade underlättat om jag från 
avdelningen introducerats i hur man letar efter fakultetsövergripande kurser etc. 
eftersom det nästan inte ges några kurser hos oss. (kvinna, Hum-Sam) 

Alldeles för vaga riktlinjer i början av utbildningen vilket medför att nyantagna dok-
torander inte kommer igång ordentligt. (man, Hum-Sam) 

Dålig koll på vad som krävs av handledare, samt förvånansvärt dålig insyn i på 
institutionen gällande regler och förfaranden. (man, Med-Farm) 

Institutionen styrs och präglas av 40-talisterna som går och väntar på pensionen och 
vill att allt ska vara sig likt till dess. Nytänkandet är noll, idealet 60-70-tal. Annor-
lunda perspektiv möts av tomma och oförstående ansikten. Bättre fem artiklar som 
ingen läser än en som innehåller något väsentligt verkar vara rättesnöre på forskar-
sidan. Inte konstigt att många doktorander slutar alternativt inte blir klara i tid, trots 
att det alltid är ”så många bra kandidater” till doktorandtjänsterna. Dessutom 
fortsätter nästan ingen av dem i universitetsvärlden. Varför? (Man, Tek-Nat) 

Hårdare kontroll att institutionerna följer gällande regler (behövs). Som doktorand 
kan man givetvis obstruera och gå till ombudsman etc. men då har man ju redan 
brutit koden på institutionen och åtminstone jag föredrar att stå tillbaka och inte bli 
utfryst. (Man, Tek-Nat) 

 
Vissa av de negativa kommentarerna rör doktorandernas finansiering som en viktig aspekt 
av forsknings- och arbetsmiljön. Andra svar berör vikten av stöd i fråga om planering samt 
betydelsen av uppföljning. Följande citat belyser bland annat dessa problem: 

Institutionen har varit dålig på att ställa upp ekonomiskt för redan antagna 
doktorander. Istället har nyantagning skett. Viss favorisering har skett beroende på 
forskningsinriktning. (man, Hum-Sam) 

Dålig finansiering, dålig förståelse för doktorandens sociala situation. Doktorander-
na ses som utgift, ej resurs. (kvinna, Med-Farm) 

Sämst: inställningen: man avlönar inte doktorander med tjänst förrän år fyra. Man 
tror att man ska få kritiskt tänkande goda forskare samtidigt som labbarbete/labbass-
arbete premieras högst (det är det som ger pek). (kvinna, Med-Farm) 

Handledare som bevakar för mycket, som har svårt att inse att det är vår utbildning 
och att vi inte enbart är billig arbetskraft. Obligatoriska kurser, seminarier och un-
dervisning tar så mycket tid att forskningsarbetet blir lidande. (kvinna, Med-Farm) 

Avsaknaden av uppföljning av forskningen. Avsaknad av planeringen för forskarut-
bildningen. Handledarna forskar för lite och administrerar för mycket. Man får själv 
lista ut vad det innebär att gå en forskarutbildning och sen får man genomdriva detta. 
(man, Tek-Nat) 

Institutionsledningen är inte så bra på att fånga upp och hjälpa till att planera den 
fortsatta forskarkarriären för lovande doktorander i slutfasen (eller nyexaminerade). 
Man får klara sig själv. Möjligen är det dock förbättringar på gång. I vissa fall får 
doktorander undervisa alltför mycket och får där för stort ansvar. I stället borde fler 
lektorer införas. Det högre seminariet bör reformeras. (man, Hum-Sam) 
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Respektera att kurserna och undervisningen är en del av utbildningen. Klargör för 
doktoranderna vilken handledning de kan förvänta sig och vilken arbetsinsats som 
förväntas av dem innan antagningen. Följ upp studieplanen regelbundet. (kvinna, 
Med-Farm) 

Handledarens intressen är att få resultat för publicering i bra tidskrifter. Ingen 
hänsyn tas att doktoranden behöver bli färdig inom en viss tid. Struktur och planering 
saknas. Flera personer kan arbeta med liknande frågeställning, vilket innebär 
konkurrens. Bäste man vinner, men det är upp till oss doktorander att se till att vi 
kommer med på varandras PEK. (kvinna, Med-Farm) 

Relativt få kurser ges och information om dem och när de skall gå fås inte ut förrän 
en kort tid innan de startar. Det är därför mycket svårt att planera in vilka kurser 
man ska gå och när. (kvinna, Tek-Nat) 

 
Det finns skäl att påminna om att skillnaderna mellan olika institutioner är betydligt större 
än både fakultets- och könsskillnader i de frågor som kan rubriceras som attitydfrågor. 
Detta kan illustreras av svarsfördelningen för frågan om huruvida brister i forsknings-
klimatet har varit till hinder i forskningsarbetet under det senaste året, vilket tidigare 
illustrerats i figur 5 för olika fakulteter. Andelen som instämmer (i hög eller ganska hög 
grad) vid olika institutioner inom det medicinska vetenskapsområdet varierar från 8% till 
41%. Inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet är motsvarande variation 12-
48% och inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 0-69%.14 Angivna procenttal är dock 
extremvärden. Vanligtvis ligger andelen som instämmer mellan 10% och 30%. 

 

 

Finansiering och tillgång till resurser 
I fråga 13a fick doktoranderna ta ställning till påståendet ”Min finansieringssituation är 
tillfredsställande”. I den totala svarsgruppen instämmer drygt en tredjedel i hög grad i detta 
påstående, medan drygt en tredjedel instämmer i ganska hög grad. Drygt en fjärdedel 
instämmer i ganska låg grad eller inte alls. Vissa fakultetsskillnader finns, vilka illustreras i 
figur 6.15 

 

                                                 
14  De angivna andelarna gäller för de institutioner där tio doktorander eller flera har besvarat enkäten. 
15  Andelen som markerat alternativet ”vet ej” är för totalgruppen och enskilda fakulteter 1% eller lägre, 

varför denna andel ej redovisas i figuren. 
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Figur 6  Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att deras 

finansieringssituation är tillfredsställande. 
 
 
De doktorander som antogs efter 1/4 1998 är mer tillfredsställda med sin finansiering än de 
som antogs före denna tidpunkt. Knappt 80% av dem som antogs efter 1/4 1998 är uttalat 
nöjda, medan två tredjedelar av dem som antogs före denna tidpunkt är explicit tillfreds. 
Kvinnor och män är däremot ungefär lika nöjda med sin finansiering. 

Doktoranderna fick också bedöma betydelsen av respektive tillfredsställelsen med till-
gången till arbetsplats, biblioteks- och databasresurser samt övriga tekniska och praktiska 
resurser som krävs för forskningsarbetet, vilket framgår av tabell 5, s 19. I den totala svars-
gruppen bedöms tillgången till biblioteks- och databasresurser samt tillgång till arbetsplats 
på institutionen vara två mycket viktiga förutsättningar för situationen som doktorand och 
en majoritet är också nöjda i dessa avseenden. I figur 7 och 8 redovisas svarsfördelningen 
för doktorandernas tillfredsställelse i de två nämnda frågorna.  
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Figur 7  Svarsfördelning för doktorandernas tillfredsställelse med tillgången till biblio-

teks- och databasresurser. 
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Figur 8  Svarsfördelning för doktorandernas tillfredsställelse med tillgången till arbets-

plats på institutionen. 
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Tillämpning av individuella studieplaner 
Nästan 90% av den totala svarsgruppen uppger att de har en individuell studieplan. Ungefär 
två tredjedelar av dem som har en individuell studieplan anser att den har följts upp. I 
figur 9 illustreras svarsfördelningen för olika fakulteter. 
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Figur 9  Förekomst av individuell studieplan och huruvida den följs upp. 
 
 

Möjlighet att avsluta doktorandstudierna i tid 
Doktoranderna fick också bedöma om de tror att de kommer att kunna avsluta sina 
doktorandstudier inom angiven tidsram (fråga 11). Ungefär tre fjärdedelar av den totala 
svarsgruppen anser att de kommer att kunna göra detta. I denna fråga finns relativt stora 
skillnader mellan olika fakulteter. Doktoranderna inom de teknisk-naturvetenskapliga och 
medicinska vetenskapsområdena är mest positiva till möjligheterna att kunna avsluta stu-
dierna inom angiven tidsram genom att ca 80% svarar jakande. Vid språkvetenskaplig och 
teologisk fakultet är det knappt 60% som ger detta svar. Vid övriga fakulteter är mot-
svarande svarsandel ungefär 70%. 

I totalgruppen finns det ingen skillnad mellan män och kvinnor i den aktuella frågan. Unge-
fär tre fjärdedelar av både kvinnorna och männen tror att de kommer att kunna avsluta 
studierna inom angiven tidsram. Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet är emellertid 
andelen kvinnor som bedömer att de kommer att kunna avsluta studierna i tid något högre 
än motsvarande andel män (85% kvinnor mot 79% män svarar ja). Vid samhällsveten-
skaplig, historisk-filosofisk och juridisk fakultet är däremot andelen jakande svar för 
kvinnliga doktorander något lägre än för männen. Vid övriga fakulteter är svarsandelarna 
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för män respektive kvinnor nästan desamma som för doktoranderna inom fakulteten som 
helhet. 

Det finns ett tydligt samband mellan aktivitetsgrad och doktorandernas svar på huruvida de 
bedömer att de kommer att kunna avsluta sina doktorandstudier inom den angivna tids-
ramen, vilket framgår av tabell 6. 
 

Tabell 6  Andel doktorander i totalgruppen som bedömer att de kommer att kunna avsluta 
sina doktorandstudier inom angiven tidsram i relation till aktivitetsgrad.  

Akt.grad Ja Nej Totalt 
<20% 39,6 60,4 100 

20-49% 63,6 36,4 100 
50-74% 72,8 27,2 100 
75-99% 77,8 22,2 100 
100% 80,0 20,0 100 
Totalt 75,2 24,8 100 

 
 

De doktorander som bedömer att de inte kommer att kunna avsluta studierna inom angiven 
tidsram har fått möjlighet att motivera detta. Sammanlagt 368 kommentarer har givits av 
323 svarande och dessa har kategoriserats. Se bilaga 10. Vissa doktorander har angivit flera 
motiv. Det vanligaste skälet som uppges är bristfällig (alternativt ingen eller för lite) 
handledning, vilket nämns av drygt var tionde doktorand (43 personer) av dem som be-
svarat den aktuella frågan. Ytterligare ett skäl som anförs av nästan 10% (33 personer) är 
förvärvsarbete utanför Uppsala universitet. Orimliga krav eller problem med tidplanen 
nämns också av relativt många (28 doktorander), liksom att forskningens är komplex 
och/eller mycket omfattande (27 personer). Andra orsaker som anges är finansierings-
problem, institutionsarbete, sjukskrivning, byte av ämne eller handledare samt föräldra-
ledighet. Några citat får belysa de motiv som nämns: 

För stor och för svår forskningsfråga i förhållande till min handledares kompetens 
och förmåga att handleda. (kategori: bristande handledning, kvinna, Hum-Sam) 
Krävande läskurser, dålig uppmuntran från handledaren. (kategorier: ”övrigt” och 
bristande handledning, kvinna, Hum-Sam) 
Det är ett tidskrävande projekt, men även pga dålig/okunnig handledning som ledde 
till mycket bortkastad tid i början av utbildningen. (kategorier: forskningens kom-
plexitet och bristande handledning, kvinna, Tek-Nat) 
Vet inte ännu. Börjar kännas alltmer pressat. Svårt att få handledaren att förstå att vi 
bara har 4 år när handledaren själv utbildats inom det gamla systemet. (kategorier: 
orimliga krav och bristande handledning, kvinna, Hum-Sam) 
Jag har två år för själva avhandlingsarbetet och det kommer definitivt inte att räcka. 
Lösningen skulle vara en biträdande handledare anser jag. Inte bara för mig utan 
även för andra som har bara 4 år på sig att slutföra doktorandstudier. (kategori: 
orimliga krav, kvinna, Hum-Sam) 
Jag förvärvsarbetar och doktorerar på den tid jag får (ibland är det mindre än 
beräknat). (kategori: förvärvsarbete utanför UU, man, Hum-Sam) 
Jag tänker ta tjänstledigt och åka utomlands för ett år. (kategori: ”övrigt”, kvinna, 
Hum-Sam) 
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Kraven på finansiering skärptes i och med att den s k ”Tham-reformen” trädde i kraft 
1 april 1998. Med tanke på detta är det särskilt intressant att konstatera att av totalgruppen 
doktorander är det en majoritet (83%) av dem som antogs efter 1/4 1998 som idag bedömer 
att de kommer att kunna avsluta sina doktorandstudier inom den angivna tidsramen. Av 
dem som antogs före 1/4 1998 är det en betydligt lägre andel, 65%, som anser att de 
kommer att kunna avsluta sina doktorandstudier inom angiven tidsram. 

 
 

Studiesocial miljö 
Den totala doktorandgruppen anser att den studiesociala miljön i doktorandgruppen är 
något viktigare än den studiesociala miljön på institutionen som helhet (frågorna 12d-e). 
Samtidigt är man i totalgruppen betydligt mer nöjd med miljön i doktorandgruppen än med 
den studiesociala miljön på institutionen som helhet, vilket framgår av figur 10 och 11. 

Den studiesociala miljön på institutionen som helhet är det förhållande i den studiesociala 
miljön som totalgruppen doktorander är minst tillfreds med. Jämför tabell 5, s 19. Ungefär 
en fjärdedel uttrycker här ett direkt missnöje, medan ca 40% har angivit att de är explicit 
nöjda. 

Det finns skäl att återigen påminna om den stora variation mellan institutioner som finns 
med avseende på hur man uppfattar forsknings- och arbetsmiljön, bl a i fråga om den 
studiesociala miljön. Se bilaga 9.  
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Figur 10  Svarsfördelning för doktorandernas tillfredsställelse med den studiesociala 

miljön i doktorandgruppen.16 
                                                 
16  Totalt 74 doktorander (dvs 5%) har besvarat den aktuella frågan med ”vet ej/ej aktuellt”. 
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Figur 11  Svarsfördelning för doktorandernas tillfredsställelse med den studiesociala 

miljön på institutionen som helhet.17 
 
 
Det finns inga skillnader mellan totalgruppen manliga och totalgruppen kvinnliga dokto-
rander i fråga om tillfredsställelsen med den studiesociala miljön i doktorandgruppen. När 
det gäller den studiesociala miljön på institutionen som helhet är totalgruppen kvinnor 
något mindre nöjda.18 28% av kvinnorna och 23% av männen har här uttryckt ett direkt 
missnöje. Detta resultat gäller för doktoranderna inom teologisk, juridisk, farmaceutisk och 
samhällsvetenskaplig fakultet, medan skillnaderna mellan män och kvinnor är negligerbara 
inom övriga fakulteter.19  

 
 
 

Förståelse för doktorandens totala livssituation 
Doktoranderna fick i fråga 12i bedöma huruvida det finns en förståelse för doktorandens 
totala livssituation. Denna aspekt har – oavsett fakultetstillhörighet – bedömts som en av de 
viktigaste faktorerna i doktorandens arbets- och forskningsmiljö, vilket framgår av tabell 5, 
s 19. Nästan en femtedel av totalgruppen är uttalat missnöjda med förståelsen på insti-

                                                 
17  Totalt 85 doktorander (dvs 6%) har besvarat den aktuella frågan med ”vet ej/ej aktuellt”. 
18  Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. 
19  Som tidigare nämnts, anser kvinnliga doktorander vid teologisk, historisk-filosofisk och samhällsveten-

skaplig fakultet i högre grad än sina manliga kollegor att det finns brister i arbetsmiljön som har varit till 
hinder för forskningsarbetet. 
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tutionen för doktorandens totala livssituation, medan drygt hälften är mycket eller ganska 
nöjda. I figur 12 visas variationen i svarsfördelningen för olika fakulteter. 
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Figur 12  Svarsfördelning för doktorandernas tillfredsställelse med förståelsen på institu-

tionen för doktorandens totala livssituation.20 
 
 
Det finns inga skillnader i totalgruppen mellan manliga och kvinnliga doktorander i den 
aktuella frågan. Ser man på könsskillnaderna inom de olika fakulteterna, är kvinnorna något 
mer tillfreds vid juridisk och språkvetenskaplig fakultet, medan det motsatta gäller för den 
teologiska fakulteten. 

 
 
 

Forskarkontakter 
Möjligheterna till nationella och internationella forskarkontakter och nätverk bedöms av 
den totala doktorandgruppen vid Uppsala universitet som mindre viktiga än tillgången till 
resurser. Man är i totalgruppen också mindre nöjd i fråga om dessa möjligheter jämfört med 
tillfredsställelsen med tillgången på resurser, vilket framgår av tabell 5, s 19. 

Doktoranderna fick dessutom i fråga 13 bedöma i vilken utsträckning de har uppmuntrats 
att delta i någon/några nationella respektive internationella konferenser. Ungefär 60% av 
den totala svarandegruppen vid Uppsala universitet anser att de uppmuntrats till detta i hög 
eller ganska hög grad. Svarsfördelningarna för olika fakulteter ses i tabell 7. 

                                                 
20  Det är dock 210 doktorander (15%) som markerat alternativet ”vet ej/ej aktuellt” i denna fråga. 
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Tabell 7  Andel doktorander som anser att de i hög eller ganska hög grad uppmuntrats att 
delta i nationella eller internationella konferenser. 

 

 
Fakultet 

Nationella 
konferenser  

Internationella 
konferenser  

Historisk-filosofisk 36,2 27,7 
Språkvetenskaplig 43,7 46,6 
Samhällsvetenskaplig 48,6 53,3 
Teologisk 45,1 43,9 
Juridisk 52,4 38,1 
Medicinsk 68,0 71,7 
Farmaceutisk 77,3 78,8 
Teknisk-naturvetenskaplig 71,4 81,3 
Totalt 59,5 63,3 
 
 
Mellan två tredjedelar och drygt tre fjärdedelar av doktoranderna inom de teknisk-natur-
vetenskapliga och medicinska vetenskapsområdena anser som synes att de uppmuntrats att 
delta i konferenser. Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är 
motsvarande andel mestadels mindre än hälften. 
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Sammanfattning 
• Det finns stora skillnader mellan institutioner i fråga om tillfredsställelsen med 

arbets- och forskningsmiljön. I vissa avseenden finns också tydliga fakultetsskill-
nader i fråga om tillfredsställelsen med arbets- och forskningsmiljön. 

• Kvinnliga doktorander anser att förutsättningarna i forskningsmiljön är viktigare än 
männen. I de flesta avseenden är de kvinnliga doktoranderna trots detta inte mer 
missnöjda än sina manliga kollegor, även om det i några avseenden finns skillnader 
i hur män och kvinnor uppfattar arbets- och forskningsmiljön.  

• De som antogs efter 1/4 1998 är i många avseenden mer nöjda än de som antogs 
före denna tidpunkt. 

• Ungefär tre fjärdedelar av doktoranderna tror att de kommer att kunna avsluta sina 
doktorandstudier inom den angivna tidsramen. Av dem som är antagna efter 1/4 
1998 bedömer drygt åtta av tio doktorander att de kommer att kunna avsluta 
forskarstudierna i tid, medan motsvarande andel för dem som antogs före denna 
tidpunkt är ca två tredjedelar. 

• Knappt tre fjärdedelar i totalgruppen är relativt nöjda med sin finansiering, men 
13% uttrycker direkt missnöje. Av dem som har doktorandtjänst är det bara en 
mindre grupp (4%) som är uttalat missnöjda. 

• De viktigaste förutsättningarna i forsknings- och arbetsmiljön anses vara tillgången 
till biblioteks- och databasresurser, tillgången till arbetsplats samt förståelse på insti-
tutionen för doktorandens totala livssituation. 

• En majoritet av doktoranderna är nöjda med tillgången till biblioteks- och databas-
resurser samt med tillgången till arbetsplats. 

• Drygt hälften av doktoranderna är uttalat nöjda med förståelsen på institutionen för 
deras totala livssituation. Knappt en femtedel uttrycker dock uttalat missnöje i detta 
avseende. 

• Sex av tio doktorander är uttalat nöjda med den studiesociala miljön i doktorand-
gruppen, medan 13% av doktoranderna uttrycker direkt missnöje. 

• Endast fyra av tio doktorander är uttalat nöjda med den studiesociala miljön på in-
stitutionen som helhet. Ungefär en fjärdedel av den totala doktorandgruppen är 
direkt missnöjda med den studiesociala miljön på institutionen som helhet genom att 
28% av kvinnorna och 23% av männen har uttryckt denna uppfattning..  

• Mer än en fjärdedel av de kvinnliga doktoranderna och en femtedel av männen 
anser att det finns brister i arbetsmiljön som har varit till hinder i forskningsarbetet. 
Knappt hälften bedömer att det inte alls finns brister i deras arbets- och forsknings-
miljö som varit till hinder i deras forskningsarbete, medan en fjärdedel anser att 
detta i ganska låg grad gäller för deras del.  

• Ungefär 60% av den totala doktorandgruppen tycker att de uppmuntrats att delta i 
nationella eller internationella konferenser. 

• Nästan 90% av totalgruppen svarande har en individuell studieplan. 
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4. Handledning och avhandlingsarbete 
 

Handledningssituationen i stort 
Doktoranderna fick bl a ange huruvida de har en biträdande handledare samt om de har en 
manlig eller kvinnlig huvudhandledare (fråga 14). I totalgruppen svarande har ca 80% en 
manlig huvudhandledare. Knappt två tredjedelar av totalgruppen har en biträdande 
handledare och av dessa uppger drygt en tredjedel att det är den biträdande handledaren 
som de i praktiken får mest handledning av. Detta betyder att ca en fjärdedel av den totala 
doktorandgruppen i praktiken får mest handledning av en biträdande handledare. 

En fjärdedel av kvinnorna har en kvinnlig huvudhandledare, medan endast 13% av männen 
har det. Även i fråga om biträdande handledare har en större andel av kvinnorna en kvinnlig 
biträdande handledare jämfört med männen. 

Det är också en större andel av dem som antogs efter 1/4 1998 som har en biträdande 
handledare jämfört med dem som antogs före denna tidpunkt (ca 70% respektive 60%). 

Ett stort antal frågor i enkäten rör handledningen och avhandlingsarbetet. I fråga 18a fick 
doktoranderna ta ställning till påståendet ”Jag tycker att handledningen har fungerat bra 
under det senaste året”. Ungefär tre fjärdedelar av totalgruppen doktorander vid Uppsala 
universitet instämmer i hög eller ganska hög grad i detta påstående. Sammanlagt en fjärde-
del instämmer dock i ganska låg grad (16%) respektive inte alls (9%). Svarsfördelningen 
för doktorandernas bedömningar i denna fråga med fördelning på olika fakulteter ses i 
figur 13. 
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Figur 13 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att deras 

handledning har fungerat bra under det senaste året. 
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Det finns en svag tendens att de manliga doktoranderna i något högre grad anser att hand-
ledningen har fungerat väl under det senaste året. Andelen kvinnor som instämmer i 
påståendet är 72%, medan motsvarande andel män är 77%.21 Vid historisk-filosofisk, sam-
hällsvetenskaplig, juridisk och farmaceutisk fakultet är skillnaden något större. Vid språk-
vetenskapliga fakulteten är de kvinnliga doktoranderna något mer positiva i den aktuella 
frågan, medan det inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet inte finns någon könsskillnad. 

Det finns skäl att påminna om att variationen mellan olika institutioner är betydligt större 
än variationen mellan fakulteter respektive mellan män och kvinnor i de frågor som kan 
rubriceras som attitydfrågor. För påståendet ”Jag tycker att handledningen har fungerat 
bra under det senaste året” varierar andelen som instämmer (i hög eller ganska hög grad) 
mellan olika institutioner från 50% till 100%, även om dessa andelar är 
ytterlighetsvärden.22 Vanligtvis ligger andelen som instämmer mellan 65% och 85%. 

I ytterligare en fråga (18f) fick doktoranderna ta ställning till påståendet ”Brister i hand-
ledningen har varit till hinder i mitt forskningsarbete”. Svarsfördelningen visar att drygt 
två tredjedelar inte instämmer alls alternativt instämmer i ganska låg grad. Ca 30% in-
stämmer i hög eller ganska hög grad i påståendet. Svarsfördelningen för olika fakulteter 
illustreras i figur 14. 
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Figur 14 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att brister 

i handledningen har varit till hinder i deras forskningsarbete. 
 
 
Kvinnliga doktorander instämmer i högre grad i påståendet att brister i handledningen har 
varit till hinder i forskningsarbetet. I totalgruppen kvinnor instämmer 34%, medan mot-
                                                 
21  Skillnaden är inte statistiskt säkerställd. 
22  För institutioner där antalet svarande är tio personer eller fler. 
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svarande andel för männen är 29%. Även inom respektive fakultet finns denna tendens att 
männen i lägre grad anser att brister i handledningen varit till hinder i forskningsarbetet. 

Doktoranderna gavs i slutet av enkäten möjlighet att uttrycka vad de anser fungerar bäst 
respektive sämst med deras forskarutbildning när det gäller handledning och avhandlings-
arbetet. För att illustrera vilken typ av kommentarer som förekommer, citeras först några av 
de doktorander som har uttryckt sig positivt.  

Regelbundna handledningsgrupper fungerar nu utmärkt. Handledning, uppföljning 
etc. varje vecka. Ett fåtal handledare, men dock mycket duktiga och hängivna, intres-
serade. (kvinna, Hum-Sam) 

Jag har fördelen att ha en engagerad och mycket kunnig handledare (för min forsk-
ning). Han tar sig tid, visar intresse och har förtroende för min förmåga. Jag känner 
mig ofta peppad. (kvinna, Hum-Sam) 

Mycket bra handledare: som ger konstruktiv kritik! Har lärt mig enormt mycket av 
min handledare. (kvinna, Hum-Sam) 

Avhandlingsarbetet är i sig mycket stimulerande och ger möjlighet till självständigt 
arbete. Mycket utvecklande! Jag har två utmärkta handledare som kompletterar 
varandra väl, de lyfter mig och min avhandling utan att lägga sig i för mycket. (man, 
Hum-Sam) 

Min handledare är alltid tillgänglig, alltid ställer upp med stöd och rådgivning. (man, 
Hum-Sam) 

Mycket öppen atmosfär – både mellan handledare och doktorander och mellan olika 
forskningsgrupper. (kvinna, Med-Farm) 

Min handledare har varit tillgänglig och det går att ställa frågor utan att behöva 
känna sig dum. (kvinna, Med-Farm) 

Goda möjligheter att redovisa pågående arbete. Öppen atmosfär i forskargruppen. 
Det är lätt att få kreativ kritik från gruppen. (man, Med-Farm) 

Vad som är bäst med handledningen är att jag jobbar så mycket med min handledare, 
vi träffas varje dag. Och jag känner friheten att ställa de frågor jag vill när jag vill. 
Får stor hjälp av den äldre doktoranden som håller på med samma sak som jag. 
(kvinna, Tek-Nat) 

Det är bra på det stora hela, framförallt att man är så fri att göra vad man vill. Man 
har stor möjlighet att välja avhandlingsämne själv. (man, Tek-Nat) 

Bra handledare och öppen forskningsmiljö, dvs. man kan alltid få svar på sina frågor 
antingen av handledare eller andra i gruppen. (man, Tek-Nat) 

 
Många doktorander har också kommenterat vad de anser fungerar dåligt när det gäller 
handledning och avhandlingsarbetet. Dessa kommentarer rör bland annat alltför begränsade 
handledarkontakter och att handledaren saknar tillräcklig kompetens för sin uppgift. Det 
finns också kommentarer som framhåller att alla handledare borde gå någon 
handledarutbildning. Nedan redovisas ett urval citat som belyser det sagda. 

Många handledare brister i kompetensen eller prioriterar inte detta. Doktorander får 
ta för mycket ansvar för sin egen handledning och avhandlingsarbetet. (kvinna, Hum-
Sam) 
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Min handledare är mycket bra! Alla på vår fakultet är inte som han. Min handledare 
gör egentligen bara det som är självklara handledaruppgifter såsom att läsa och 
kommentera min text noggrant, introducera mig bland forskarkollegor m.m. Prob-
lemet är att allt för få handledare utför de självklara uppgifterna. (kvinna, Hum-Sam) 

Finns väldigt liten möjlighet att förändra en dålig handledarsituation. Institutionen 
tar tyvärr inte heller dessa frågor på särskilt stort allvar. Doktoranderna är relativt 
utlämnade. (kvinna, Hum-Sam) 

Obefintlig, likgiltig attityd, inget system i handledningen. Ingen uppföljning i studen-
tens arbete. (kvinna, Hum-Sam) 

Handledaren har alldeles för många doktorander. Vill alla väl men hinner inte allt 
han lovar. (Kvinna, Med-Farm) 

Min är redan bra, men alla handledare bör genomgå handledarkurs och genomgå 
godkännande från institutionen innan de blir handledare. Samtal med chef varje år 
för att diskutera arbetsmiljö, insats etc. (kvinna, Med-Farm) 

Dålig koll på vad som krävs av handledare, samt förvånansvärt dålig insyn i på insti-
tutionen gällande regler och förfaranden. (man, Med-Farm) 

Själviska handledare som prioriterar den egna karriären. (man, Med-Farm) 

Brist på intresse och inspiration från handledaren. Heterogenitet inom den forskning 
som bedrivs vid institutionen gör det svårt att hitta diskussionspartners. (man, Med-
Farm) 

Högst sporadiska kontakter med handledare. Ingen kontakt eller direkt arbetsledning. 
Avsaknad av problemformuleringar, handledaren verkar knappt försöka ge sådana. 
Hjälp att strukturera arbetet krävs, avsaknad av studieplan besvärande. (man, Tek-
Nat) 

Vill anmärka att handledningen beror mer på de personer som handleder än vilken 
institution man är på. (man, Tek-Nat) 

Många saknar bra handledning pga bristande resurser och professor som tror att 
denna/denne räcker till mer än vad som han/hon faktiskt gör. Detta gör att man inte 
kan ha en kritisk diskussion då en del känner sig så osäkra på sina forskningsprojekt. 
/kvinna, Tek-Nat) 

 

 

Handledarkontakter 
Doktoranderna har besvarat några frågor som rör frekvens och omfattning av handledning. I 
fråga 16 har de angivit hur ofta de har någon form av handledningskontakt med hand-
ledaren. Det finns här en stor spridning mellan olika fakulteter i svarsfördelningen, vilket 
framgår av figur 15. 
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Figur 15 Svarsfördelning för frågan om hur ofta doktoranden har någon form av hand-
ledningskontakt med sin handledare. 

 
 

Doktoranderna fick också ta ställning till ett påstående om de får tillräckligt med tid för 
handledning, både i fråga om betydelse och om tillfredsställelse (fråga 17a). Detta bedöms 
av den totala doktorandgruppen som en av de viktigare aspekterna av handledningen. 
Ungefär 60% av doktoranderna uttrycker en uttalad tillfredsställelse i detta avseende, 
medan knappt en femtedel är direkt missnöjda. Svarsfördelningen visas i figur 16. 
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Figur 16 Svarsfördelning för tillfredsställelsen i fråga om tillräckligt med tid för hand-

ledning.  
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I totalgruppen uttrycker kvinnorna och männen ungefär samma grad av tillfredsställelse i 
fråga om tillräckligt med tid för handledning, trots att kvinnorna anser att det är viktigare än 
männen. 

De doktorander som antogs efter 1/4 1998 är mer tillfreds med erhållen tid för handledning 
än de som antogs före denna tidpunkt. Av dem som antogs efter 1/4 1998 har drygt sex av 
tio doktorander angivit något av de två svarsalternativ som innebär att de är uttalat nöjda, 
medan ungefär var sjätte doktorand anger att de är mer eller mindre missnöjda. Av de 
doktorander som antogs före 1/4 1998 är drygt hälften uttalat tillfreds, medan drygt en 
femtedel är direkt missnöjda. 

Vidare är de doktorander som har en aktivitetsgrad på minst 50% mer tillfreds med den tid 
för handledning som de får jämfört med dem som har en lägre aktivitetsgrad. 

Ytterligare en fråga berör tidsaspekten av handledningen. I denna fråga (18c) fick doktoran-
derna ta ställning till påståendet ”Jag känner mig osäker på hur ofta jag kan träffa min 
handledare”. I den totala svarsgruppen instämmer mer än hälften inte alls i detta påstående 
och ungefär en fjärdedel instämmer i ganska låg grad. Knappt en fjärdedel av alla svarande 
instämmer i hög eller ganska hög grad. Svarsfördelningen för olika fakulteter ses i figur 17. 
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Figur 17 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de känner sig 

osäkra om hur ofta de kan träffa handledaren.  
 
 
Kvinnliga doktorander tycks uppleva större osäkerhet i hur ofta de kan träffa sin hand-
ledare. Drygt en fjärdedel (27%) av kvinnorna upplever i hög eller ganska hög grad en 
sådan osäkerhet, medan motsvarande andel för männen är knappt en femtedel (19%). 
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Handledarrelationen och handledningsstöd 
Doktoranderna har fått bedöma ett antal förhållanden som rör handledarrelationen och 
handledarens agerande, nämligen 

• handledarens intresse för doktorandens avhandlingsämne 
• doktorandens förtroende för handledaren 
• handledarstöd under arbetets gång 
• stöd från handledare eller andra när doktoranden tycker sig ha kört fast 
• uppmuntran att arbeta vidare efter ett handledningstillfälle 
• huruvida handledaren ”bryr sig om” doktorandens situation 
• uppmuntran att doktoranden ska presentera sin forskning 
• hjälp att få kontakter med andra svenska forskare 
• hjälp att få kontakter med andra internationella forskare. 
 
De svarande har fått bedöma dels betydelsen av, dels tillfredsställelsen med ovannämnda 
förhållanden som rör handledarrelationen och handledningsstöd (ett antal delfrågor i 
fråga 17). Bedömningarna gjordes i en femgradig skala, där 1 = mycket viktigt och 5 = helt 
oviktigt, och där 1 = mycket nöjd och 5 = mycket missnöjd. 

I tabell 8 redovisas medelvärdena avseende betydelsen av och tillfredsställelsen med för-
hållandena i fråga om handledarrelationen och handledningsstöd för den totala doktorand-
gruppen. Medelvärden för betydelsen av och tillfredsställelsen med de angivna förhållan-
dena inom olika fakulteter redovisas i bilaga 6. 

 
Tabell 8 Medelvärden för ett antal förhållanden i fråga om handledarrelationen och 

handledningsstöd med avseende på dels hur viktiga de bedöms vara, dels hur 
nöjda doktoranderna är. Dessutom anges differensen mellan betydelse och till-
fredsställelse. Förhållandena har i tabellen rangordnats efter den betydelse de 
har enligt doktoranderna.  

 Medelvärde Medelvärde Differens 
  betydelse tillfredsställelse   
Förtroendet för min handledare 1,25 1,98 -0,73 

Stöd från handledare eller andra när jag tycker att jag 
kört fast 1,26 2,35 -1,09 
Handledarens intresse för mitt avhandlingsämne 1,33 1,93 -0,60 
Handledarstöd under arbetets gång 1,43 2,35 -0,92 

Uppmuntran att arbeta vidare efter ett 
handledningstillfälle 1,62 2,02 -0,40 

Uppmuntran att presentera min forskning genom t ex 
publikationer och konferenser 1,69 2,16 -0,47 

Att min handledare ”bryr sig om” min situation som 
doktorand 1,76 2,31 -0,55 
Hjälp att få kontakt med andra internationella forskare 2,10 2,75 -0,65 
Hjälp att få kontakt med andra svenska forskare 2,28 2,79 -0,51 
-I tabell 8 har frågorna rangordnats efter medelvärdet. Då det primära syftet har varit att rangordna frågorna 
inbördes har medelvärdesmåttet, och ej medianen, använts trots att svarsfördelningarna för många av frågorna 
är skeva med tyngdpunkt mot hög vikt. 
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Doktoranderna vid olika fakulteter bedömer betydelsen av de förhållanden som rör hand-
ledarrelationen och handledningsstöd relativt likartat. Som framgår av tabell 8 anser total-
gruppen doktorander att förtroendet för handledaren och stöd från handledare eller andra 
när de tycker sig ha kört fast är de två viktigaste aspekterna. Dessa två förhållanden anses 
som mest betydelsefulla oavsett fakultet. För övrigt finns vissa smärre skillnader mellan 
olika fakulteter i hur viktiga olika aspekter anses vara. Se bilaga 6. 

Av tabell 8 framgår vidare att totalgruppen svarande uttrycker mest tillfredsställelse med 
handledarens intresse för avhandlingsämnet, förtroendet för handledaren och uppmuntran 
att arbeta vidare efter ett handledningstillfälle. Doktoranderna är som synes minst tillfreds i 
fråga om hjälp att få kontakt med svenska och internationella forskare. Sistnämnda för-
hållanden är för övrigt de aspekter som bedöms som minst betydelsefulla av den totala 
doktorandgruppen.  

Det finns en betydligt större variation mellan enskilda institutioner, och även mellan 
fakulteter, i fråga om tillfredsställelsen med handledningsrelationen och handledningsstöd 
jämfört med hur viktiga de olika förutsättningarna anses vara. Se bilaga 6 och 9.  

Kvinnliga doktorander bedömer de angivna förutsättningarna i fråga 17 som mer betydelse-
fulla än vad männen gör. Däremot uttrycker totalgruppen kvinnor ungefär samma tillfreds-
ställelse som sina manliga kollegor i fråga om de förhållanden som anges i fråga 17. Som 
tidigare nämnts, finns dock vissa skillnader i hur män och kvinnor bedömer relationen till 
handledaren och handledningsstödet, bl a genom att kvinnliga doktorander upplever en 
större osäkerhet om hur ofta de kan träffa handledaren. 

De doktorander som antogs före 1/4 1998 är något mindre nöjda med de förhållanden som 
anges i tabell 8 jämfört med dem som antogs efter denna tidpunkt. Se bilaga 8. 

Ytterligare en skillnad mellan olika kategorier doktorander är värd att nämna, nämligen 
mellan den dryga fjärdedel av den totala svarsgruppen som uppger att de har klarat av 80% 
eller mer av sin forskarutbildning och de som klarat av en mindre andel än 80% eller full-
följt sina doktorandstudier. Den grupp som är i slutfasen av sina studier på forskarutbild-
ningen, dvs har gjort 80% eller mer, är mindre nöjda i fråga om förtroendet för hand-
ledaren, handledarens intresse för avhandlingsämnet, handledningsstöd, uppmuntran att 
presentera den egna forskningen samt i fråga om att handledaren ”bryr sig om” doktoran-
dens situation. 

I figur 18-20 visas fakulteternas svarsfördelningar för de tre förhållanden – av dem som 
anges i tabell 8 ovan – vilka bedömdes som viktigast enligt totalgruppen doktorander.  

Figur 18 visar i stort att en majoritet av doktoranderna uttrycker tillfredsställelse med för-
troendet för handledaren oavsett fakultetstillhörighet. Ungefär var tionde doktorand är dock 
direkt missnöjd. 

Även i fråga om handledarens intresse för avhandlingsämnet är en majoritet av dokto-
randerna nöjda, vilket framgår av figur 19. Även i detta avseende är emellertid var tionde 
doktorand uttalat missnöjd.  
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Figur 18 Svarsfördelning för tillfredsställelsen i fråga om förtroendet för handledaren.  
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Figur 19 Svarsfördelning för tillfredsställelsen med handledarens intresse för doktoran-

dens avhandlingsämne.  
 
 
När det gäller stödet från handledare eller andra när de har kört fast, har 60% av den totala 
gruppen doktorander markerat något av de två svarsalternativ som innebär att de är uttalat 
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nöjda. Nästan en femtedel har angivit något av de två svarsalternativ som innebär att de är 
direkt missnöjda. I figur 20 visas svarsfördelningen för olika fakulteter.  
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Figur 20 Svarsfördelning för doktorandernas tillfredsställelse med stöd från handledare 

eller andra när de har kört fast.  
 
 
I fråga 18b fick doktoranderna ta ställning till påståendet ”Jag befinner mig i en 
beroendesituation i relation till huvudhandledaren som känns besvärande”. Ungefär var 
sjunde doktorand upplever en besvärande beroendesituation genom att de instämmer i hög 
grad (6%) eller i ganska hög grad (8%). I den totala svarsgruppen instämmer en majoritet 
inte alls eller i ganska låg grad (64% respektive 22%).  

Totalgruppen kvinnliga doktorander upplever i något högre grad en besvärande beroende-
situation i relation till handledaren än sina manliga kollegor.23 16% av kvinnorna och 12% 
av männen instämmer i hög eller ganska hög grad.  

Knappt tre fjärdedelar av den totala doktorandgruppen anser att balansen mellan krav och 
stöd från handledaren är god (fråga 18d). Svarsfördelningen för olika fakulteter redovisas i 
figur 21. 

 

                                                 
23  Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. 
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Figur 21 Svarsfördelning doktorandernas bedömning av huruvida de anser att balansen 

mellan krav och stöd från handledaren är god. 
 
 
De doktorander som antogs efter 1/4 1998 är mer tillfreds med balansen mellan krav och 
stöd än de som antogs före denna tidpunkt. Ungefär tre fjärdedelar av dem som antogs efter 
1/4 1998 instämmer i hög eller ganska hög grad i att balansen mellan krav och stöd är god, 
medan motsvarande andel för dem som antogs före denna tidpunkt är ca två tredjedelar.24  

 
 

Handledningsprocessen 
Doktoranderna fick i enkäten ta ställning till ett antal specifika aspekter som rör hand-
ledningsprocessen, nämligen huruvida 

• handledaren läser doktorandens texter/kapitelutkast noga 
• diskussioner om metodfrågor förekommer vid handledningsträffarna 
• diskussioner om teori förekommer vid handledningsträffarna 
• doktoranden får konstruktiv kritik på sitt arbete 
• doktoranden har möjlighet att arbeta så pass självständigt som han/hon anser önskvärt 
• doktoranden har möjlighet att självständigt påverka sin forskningsinriktning. 
 

Även när det gäller handledningsprocessen har de svarande fått bedöma både betydelsen av 
och tillfredsställelsen med olika aspekter (ett antal delfrågor i fråga 17). Bedömningarna 

                                                 
24  Skillnaden mellan de två grupperna kan eventuellt delvis hänga samman med att en större andel av dem 

som antogs före 1/4 1998 är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete. 
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gjordes i en femgradig skala, där 1 = mycket viktigt och 5 = helt oviktigt, och där 1 = 
mycket nöjd och 5 = mycket missnöjd.  

I tabell 9 redovisas medelvärden för betydelse och tillfredsställelse avseende förhållanden 
som rör handledningsprocessen för den totala doktorandgruppen.  

Doktoranderna vid olika fakulteter bedömer i stort betydelsen av de förhållanden som rör 
handledningsprocessen relativt likartat. Som framgår av tabell 9 anser doktoranderna att 
konstruktiv kritik på forskningsarbetet och att handledaren läser texter/kapitelutkast nog-
grant är de två viktigaste aspekterna. Dessa två förhållanden anses som mest betydelsefulla 
oavsett fakultet med några få undantag. Se bilaga 6. 

När det gäller tillfredsställelsen med de förhållanden som rör handledningsprocessen finns 
en större variation mellan enskilda institutioner, och även mellan fakulteter, än i fråga om 
den vikt som tillmäts de olika förutsättningarna. Se bilaga 6 och 9.  

Av tabell 9 framgår vidare att av de förhållanden som redovisas, är doktoranderna mest 
tillfreds med möjligheterna att arbeta självständigt, möjligheterna att påverka forsknings-
inriktning samt att handledaren läser texter/kapitelutkast noggrant. Doktoranderna uttrycker 
som synes minst tillfredsställelse när det gäller diskussioner om metodfrågor och teori vid 
handledningsträffarna.  

 
Tabell 9 Medelvärden för ett antal förhållanden i handledningsprocessen med avseende 

på dels hur viktiga de bedöms vara, dels hur nöjda doktoranderna är. Dessutom 
anges differensen mellan betydelse och tillfredsställelse. Förhållandena har i 
tabellen rangordnats efter den angelägenhetsgrad de har enligt doktoranderna. 

 
 Medelvärde Medelvärde Differens 
  betydelse tillfredsställelse   
Konstruktiv kritik på mitt forskningsarbete 1,23 2,27 -1,04 
Att handledaren läser mina texter/kapitelutkast 
noggrant 1,35 2,00 -0,65 

Möjlighet att arbeta så pass självständigt som jag 
anser önskvärt för mig som doktorand 1,46 1,62 -0,16 

Möjligheter att självständigt påverka min 
forskningsinriktning 1,47 1,77 -0,30 

Diskussioner om metodfrågor vid 
handledningsträffarna 1,61 2,33 -0,72 
Diskussioner om teori vid handledningsträffarna 1,62 2,41 -0,79 
-I tabell 9 har frågorna rangordnats efter medelvärdet. Då det primära syftet har varit att rangordna frågorna 
inbördes har medelvärdesmåttet, och ej medianen, använts trots att svarsfördelningarna för många av frågorna 
är skeva med tyngdpunkt mot hög vikt.  
 
 
Kvinnliga doktorander bedömer de angivna förutsättningarna i fråga 17 som mer betydel-
sefulla än vad männen gör. Däremot uttrycker totalgruppen kvinnor ungefär samma till-
fredsställelse som sina manliga kollegor i fråga om de förhållanden som anges i fråga 17.25  

                                                 
25  Som redan nämnts anser dock de kvinnliga doktoranderna i något högre grad att brister i handledningen 

varit till hinder i forskningsarbetet. De är också mer osäkra om hur ofta de kan träffa sin handledare.  



 47

De doktorander som antogs före 1/4 1998 är något mindre nöjda med de förhållanden som 
anges i tabell 9 jämfört med dem som antogs efter denna tidpunkt. Se bilaga 8. 

Det finns dessutom en skillnad i flera av de delfrågor i fråga 17, som redovisas i tabell 9 
ovan, mellan den dryga fjärdedel av den totala svarsgruppen som uppger att de har klarat av 
80% eller mer av sin forskarutbildning och de som klarat av en mindre andel än 80% eller 
fullföljt sina doktorandstudier. Den grupp som är i slutfasen av sina studier på forskar-
utbildningen, dvs har gjort 80% eller mer, är mindre nöjda i fråga om konstruktiv kritik på 
forskningsarbetet samt när det gäller möjligheterna att diskutera metod- och teorifrågor med 
sin handledare. 

I figur 23 och 24 visas svarsfördelningarna för de två förhållanden –av dem som anges i 
tabell 9 ovan – vilka bedömdes som mest betydelsefulla av den totala doktorandgruppen.  

Konstruktiv kritik på forskningsarbetet anses som det allra viktigaste i handlednings-
situationen över huvud taget. Det är emellertid en av de aspekter som rör handlednings-
processen som doktoranderna är minst tillfreds med. Drygt 60% har markerat de två 
svarsalternativ som anger att de är uttalat nöjda, medan 16% har angivit något av de två 
svarsalternativ som visar att de är direkt missnöjda. Svarsfördelningen för olika fakulteter 
ses i figur 22. 
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Figur 22 Svarsfördelning för doktorandernas tillfredsställelse i fråga om konstruktiv 

kritik på forskningsarbetet. 
 
 
Ett par svar på den öppna frågan om vad som fungerat sämst i handledningen får kom-
plettera figur 22: 

Handledarna har inte förstått vad handledning innebär. Det verkar som att de tror att 
det är detsamma som att korrekturläsa. (kvinna, Hum-Sam) 
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Brist på konstruktiv kritik som är direkt länkad till texten. Även kritik är en viktig del i 
handledningen. (kvinna, Hum-Sam) 

 
Ytterligare en aspekt som bedöms som mycket betydelsefull i handledningsprocessen är att 
handledaren läser texter/kapitelutkast noggrant. Av figur 23 framgår att nästan tre fjärde-
delar har markerat något av de alternativ som innebär att de är uttalat nöjda. Drygt var 
tionde doktorand har uttryckt att de är direkt missnöjda.  
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Figur 23 Svarsfördelning för doktorandernas tillfredsställelse i fråga om att handledaren 

läser texter/kapitelutkast noggrant. 
 
 
En doktorand framför i en av de öppna frågorna kritiska synpunkter på handledares och 
ledningens engagemang i läsande av avhandlingsmanus på följande sätt: 

Det finns faktiskt handledare som sällan eller aldrig läser sina doktoranders manus, 
vilket ju är katastrofalt. Ledningen tycks inte våga säga så mycket om detta till hand-
ledarna, utan istället blir doktoranderna lidande. (kvinna, Hum-Sam) 

 
Doktoranderna fick också ta ställning till i vilken grad de instämmer i påståendet att ”Jag 
tycker att det är svårt att säkert veta vilka krav som ställs på avhandlingen” (fråga 18f). 
Nästan hälften av totalgruppen instämmer (i hög eller ganska hög grad), medan knappt en 
femtedel inte alls instämmer. Drygt en tredjedel instämmer i ganska låg grad. Svarsför-
delningen för olika fakulteter framgår av figur 24. 
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Figur 24 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att det är 

svårt att säkert veta vilka krav som ställs på avhandlingen. 
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Sammanfattning  
• Det finns stora skillnader mellan institutioner i fråga om tillfredsställelsen med 

handledningssituation. 

• Bedömningarna av vilka aspekter som är viktigast när det gäller handlednings-
situationen är ungefär desamma i den totala doktorandgruppen oavsett fakultet, kön 
och antagningstillfälle (före respektive efter 1/4 1998). 

• Fakultetsskillnaderna i fråga om tillfredsställelsen med handledningssituationen är 
mindre än motsvarande skillnader för förhållandena i arbets- och forskningsmiljön. 

• Kvinnorna bedömer många av de olika aspekterna av handledningen som viktigare 
än vad männen gör. I de flesta avseenden är de kvinnliga doktoranderna trots detta 
inte mer missnöjda med sin handledningssituation än sina manliga kollegor, även 
om det några avseenden finns könsskillnader.  

• I totalgruppen svarande har ca 80% en manlig huvudhandledare. Kvinnorna har i 
något högre grad än männen en kvinnlig huvudhandledare. 

• De som antogs efter 1/4 1998 är mer nöjda med handledningen än de som antogs 
före denna tidpunkt. 

• Av dem som antogs efter 1/4 1998 har ca 70% en biträdande handledare och av dem 
som antogs före 1/4 1998 har ca 60% en biträdande handledare. 

• Ungefär tre fjärdedelar av den totala doktorandgruppen tycker att handledningen har 
fungerat bra under det senaste året. Knappt en tiondedel tycker inte alls att detta 
gäller.  

• En majoritet av doktoranderna anser att tillräckligt med tid för handledning, hand-
ledarens intresse för avhandlingsämnet, förtroendet för handledaren och handledar-
stöd är mycket viktigt. 

• Ungefär tre fjärdedelar är uttalat tillfredsställda med förtroendet för handledaren och 
handledarens intresse för avhandlingsämnet. 

• Nästan sex av tio doktorander är uttalat nöjda med handledarstödet och med den tid 
för handledning som de får, medan knappt en femtedel är direkt missnöjda. 

• Att få konstruktiv kritik på forskningsarbetet bedöms också som mycket viktigt av 
en majoritet av doktoranderna. Även i detta avseende är ungefär sex av tio dokto-
rander explicit nöjda, medan 16% uttrycker ett uttalat missnöje. 

• Ungefär två tredjedelar anser att det inte alls eller i låg grad har funnits brister i 
handledningen som varit till hinder i deras forskningsarbete, medan knappt en 
tredjedel anser att det funnits sådana brister i handledningen.  

• I många av de aspekter på handledningen som doktoranderna bedömt är mellan 10% 
och 20% uttalat missnöjda. 
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5. Kurser och seminarier 
 

Kursdelens omfattning 
Det finns en stor variation mellan fakulteterna beträffande omfattningen av kursdelens 
poäng i doktorandstudierna (fråga 20a). I figur 26 redovisas denna variation.26 

Det finns också en stor variation mellan fakulteterna i hur många av kursdelens poäng som 
är obligatoriska (fråga 20b). Vid några fakulteter är omfattningen av obligatoriska kurs-
poäng begränsad till 20 poäng eller mindre för många av doktoranderna. Det gäller framför 
allt medicinsk fakultet, där två tredjedelar anger att andelen till och med är 10 poäng eller 
mindre. Vid farmaceutiska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten uppger drygt hälften 
(57%) att de obligatoriska kurserna omfattar 20 poäng eller mindre. Vid den språk-
vetenskapliga fakulteten är omfattningen av obligatoriska kurspoäng högst. Nästan hälften 
av doktoranderna vid denna fakultet uppger att omfattningen är 41 poäng eller mera. Se 
bilaga 2. 
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Figur 26 Svarsfördelning för kursdelens omfattning av doktorandstudierna. 
 
 
Drygt två tredjedelar av doktoranderna bedömer att de kommer att klara av att läsa alla 
kurspoäng inom den angivna tidsramen för forskarutbildningen (fråga 21). Något mer än 
var tionde doktorand anser att de inte kommer att göra det, medan en femtedel inte anser sig 
kunna bedöma det för närvarande. I figur 27 visas svarsfördelningen för olika fakulteter. 
                                                 
26  Något förvånande i relation till det regelverk som finns, har 38 doktorander (3% av den totala svars-

gruppen) uppgivit att kursdelen omfattar mer än 80 poäng. 



 52

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

Språkvet.

Samhällsvet.

Teologisk

Historisk-filosofisk

Farmaceutisk

Medicinsk

Tekn.-naturvet.

Juridisk

Totalt Ja

Nej

Jag kan inte
bedöma det för
närvarande

 
Figur 27 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av om de kommer att klara av 

att läsa alla kurspoäng inom den angivna tidsramen. 
 
 
En något lägre andel av kvinnorna jämfört med männen bedömer att de kommer att klara av 
att läsa alla kurspoäng inom den angivna tidsramen.27 Knappt två tredjedelar (66%) av 
kvinnorna svarar jakande på frågan, medan motsvarande andel för männen är 71%. Ungefär 
lika stor andel av männen och kvinnorna svarar ”nej” på frågan. 

 
 
 

Åsikter om kursdelen 
Ungefär tre fjärdedelar av den totala doktorandgruppen instämmer i hög eller ganska hög 
grad i påståendet ”Jag är nöjd med den/de kurser jag har läst” (fråga 22d). I figur 28 visas 
svarsfördelningen för olika fakulteter. 

 

                                                 
27  Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. 
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Figur 28 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att de är 

nöjda med den/de kurser de har läst. 
 
 
Totalgruppen manliga doktoranderna är något mer nöjda med kurserna än vad som gäller 
för kvinnliga doktorander, även om skillnaden inte är särskilt stor (76% respektive 73%).28 

Även i fråga om kurserna fick doktoranderna möjlighet att uttrycka vad de anser har 
fungerat bäst respektive sämst. Nedan redovisas först ett urval citat som uttrycker uppskat-
tande omdömen. 

Flexibilitet att anpassa kurserna till avhandlingen, samt möjligheten att läsa kurser 
vid universitet utomlands som sedan kan tillgodoräknas. (kvinna, Hum-Sam) 
Jag jobbar självständigt; därför passar valfriheten inom kursdelen mig väl. Möjlig-
heten att läsa och tillgodoräkna sig kurser utanför den egna institutionen är ett plus. 
(kvinna, Hum-Sam) 

Frihet att välja de kurser som är direkt relevant för avhandlingsarbetet. Möjlighet att 
själv medverka i upplägg och tema av/i kurser. (kvinna, Hum-Sam) 

Det som är bäst är att jag har stor frihet att välja kurser själv. Och i de flesta fallen 
är tidpunkten för examinationen flexibel med hänsyn till forskningen. (kvinna, Tek-
Nat) 

Bra lärare som håller hög nivå på undervisningen. Kurserna ger möjlighet att inte-
grera avhandlingsarbetet med teori och metodläsning genom bl. a. de kurs-pm som 
ofta används som examinationsform. (man, Hum-Sam) 

Mycket frihet i kursval. Många doktorandkurser är tentamensfria, som doktorand vill 
man ju faktiskt lära sig så tenta är alltid meningslöst. (man, Tek-Nat) 

                                                 
28  Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. 
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Doktorandkursen var mycket bra då man utvecklades i sitt sätt att tänka som en 
forskare. (kvinna, Med-Farm) 

Seminarieverksamhet där det är högt i tak och där även doktoranderna och forskare 
från andra institutioner medverkar. (kvinna, Hum-Sam) 

En del negativ kritik mot kurserna framförs också i de öppna frågorna. Kommentarerna rör 
bland annat kurskrav, kursutbud och kursernas innehåll och pedagogiska genomförande. 
Följande citat får illustrera doktorandernas kritiska synpunkter. 

Kraven för godkänt varierar extremt mycket. Några föreläsare är helt undermåliga. 
Utvärdering saknas ibland. Samordning om vilka kurser som ska ges fungerar ej till-
fredsställande. (man, Tek-Nat) 

Institutionen är alldeles för oengagerad i planering och utförande av kurser. Länge 
var kursutbudet beroende av vilken gästprofessor som fanns vid institutionen. 
(kvinna, Hum-Sam) 

Det ges sällan doktorandkurser vid institutionen. Det kunde vara bra att varva eget 
komponerade kurser med andra redan existerande. Bra för diskussioner och möten 
med andra doktorander. (kvinna, Hum-Sam) 

Traditionella läskurser – alltför mycket tid/nedlagd poäng, ca det dubbla, tveksamt 
vad de har för värde. (kvinna, Hum-Sam) 

Den obligatoriska delen av forskarutbildningen på med.fak. är fattig. Man kan dis-
putera utan att veta vad kunskap är! Och utan att förstå att det finns annan forskning 
än experimentell! (kvinna, Med-Farm) 

Flera kurser har varit dåliga eller inte passat riktigt för avhandlingsområdet. T.ex. 
inget av det jag lärde mig på statistikkursen kunde användas på mina resultat! Det 
borde finnas fler kurser (för hela landet) som man kunde välja bland. (kvinna, Med-
Farm) 

Lågt intresse från seniorer och handledare att medverka som diskussionspartner. 
Bollplank saknas. (kvinna, Med-Farm) 

Eftersom det är forskare som håller i kurserna så kan den pedagogiska kvaliteten bli 
lidande. (man, Tek-Nat) 

Att läsa kurser prioriteras lägst och ingen tid avsätts till kursarbetet. Kurserna ska 
alltså läsas på fritiden. (man, Tek-Nat) 

Nästan tre fjärdedelar av doktoranderna anser att kursarbetet har varit till nytta för 
forskningsarbetet genom att de instämmer i hög eller ganska hög grad i påståendet 
”Kursarbetet har varit till nytta för mitt forskningsarbete” (fråga 22b). Knappt en fjärdedel 
instämmer i ganska låg grad och ett fåtal (4%) instämmer inte alls. Se figur 29. 

En större andel av kvinnorna jämfört med männen instämmer i hög grad i att kursarbetet 
varit till nytta för forskningsarbetet (25% mot 19%).29 

 

                                                 
29  Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. 
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Figur 29 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att kurs-

arbetet har varit till nytta för forskningsarbetet. 
 

Ungefär sex av tio doktorander instämmer i påståendet ”Kursarbetet har hjälpt mig att 
tänka och diskutera kritiskt” (fråga 22c). Ungefär var tionde doktorand instämmer inte alls 
i det aktuella påståendet, medan en knapp tredjedel instämmer i ganska låg grad. Svars-
fördelningen vid olika fakulteter illustreras i figur 30. 
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Figur 30 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att 

kurserna har hjälpt dem att tänka och diskutera kritiskt. 
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De doktorander som antogs till forskarutbildningen före 1/4 1998 bedömer utbytet av kur-
serna på ungefär samma sätt som de som antogs efter denna tidpunkt. 

 
 
 

Seminarier 
På frågan (19a) ”Hur många seminarier där forskare och doktorander möts har du deltagit 
i under det senaste året?” har cirka hälften av den totala doktorandgruppen markerat svars-
alternativet ”7 st eller flera”. Det finns variationer mellan fakulteterna i hur stor andel som 
har deltagit i 7 st eller flera seminarier. Vid teologiska fakulteten är den högst genom att 
drygt sex av tio doktorander har angivit detta svarsalternativ. Vid den juridiska fakulteten 
och inom det medicinska vetenskapsområdet är seminariedeltagandet lägre. Se bilaga 2. 

Ungefär två tredjedelar av den totala doktorandgruppen anser att seminarierna alltid eller 
mestadels präglas av en öppen stämning med ”högt i tak” (fråga 19c). Var tionde svarande i 
den totala doktorandgruppen är däremot av uppfattningen att seminarierna sällan eller 
aldrig präglas av detta, vilket framgår av figur 31. 

I anslutning till den fråga som fanns i enkäten om seminarierna, gavs också en möjlighet för 
de doktorander som deltagit i ett fåtal seminarier att motivera detta. Sammanlagt 445 dok-
torander har skrivit totalt 532 kommentarer, och dessa har kategoriserats. Se bilaga 11. Det 
vanligaste motivet – som 82 svarande har angivit – är att diskussioner och teman vid semi-
narierna är ointressanta eller irrelevanta. Andra vanliga skäl är tidsbrist (76 svarande), 
geografiskt avstånd (75 personer), att doktoranden prioriterat andra uppgifter (68 svar), 
förvärvsarbete utanför Uppsala universitet (61 svar) och bristfällig seminariekultur 
(25 personer). Nedan redovisas några citat från doktorander som anser att seminarierna är 
ointressanta eller att det finns brister i seminariekulturen. 

Det borde ha funnits möjlighet mellan forskare och doktorander att mötas vid dessa 
seminarier. Har inte upplevt att det i ordets rätta bemärkelse rört sig om verkliga 
möten och ordentliga diskussioner. Seminarierna har ingen dragningskraft. Alla 
verkar anse att det är ett nödvändigt ont. (kategori: ointressanta diskussioner, kvinna, 
Hum-Sam) 

Mer etablerade forskare tenderar att ta över och ”bestämmer” vad som är relevant 
och inte. (kategori: brister i seminariekulturen, man, Hum-Sam) 

Jag tycker att man ofta möter en otrevlig stämning på seminarierna. Alltför ofta söker 
personer framhäva sin egen förträfflighet på bekostnad av den som presenterar 
något. (kategori: brister i seminariekulturen, man, Hum-Sam) 

 
Kvinnliga doktorander anser i lägre utsträckning än männen att seminarierna präglas av en 
öppen stämning. I figur 31 visas svarsfördelningen för män och kvinnor respektive för olika 
fakulteter.  
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Figur 31 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida de anser att semina-

rierna präglas av en öppen stämning och ”högt i tak”. 
 
 
Ytterligare ett par kommentarer rörande seminariekulturen från de öppna frågorna får 
konkretisera doktorandernas åsikter om olika problem med seminarierna.  

Tycker att seminariekulturen försämrats vid institutionen under de år jag funnits här. 
Alla bryr sig alltmer om sitt egna arbete och allt mindre om andras. Avhandlings-
skrivandet blir ibland väl ensamt. (man, Hum-Sam) 

Våra seminarier (högre sem.) är alldeles för formella för att kunna vara så konstruk-
tiva som de borde. För höga krav på doktorander – vi förväntas göra allt (avhand-
lingsarbete, undervisning, kurser) samtidigt och mycket. (kvinna, Hum-Sam) 

 
Doktoranderna fick i enkäten även ta ställning till några specifika aspekter som rör 
seminarieverksamheten vid institutionen (fråga 17q-s), nämligen huruvida 

• det finns möjligheter att lägga fram delar av doktorandernas forskning vid någon form 
av seminarier, 

• det finns möjlighet att få konstruktiv kritik på den egna forskningen vid seminarier,  
• det finns möjlighet att ge konstruktiv kritik på andras forskning vid seminarier. 
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De svarande har fått bedöma dels betydelsen av, dels tillfredsställelsen med ovannämnda 
aspekter. Bedömningarna gjordes i en femgradig skala, där 1 = mycket viktigt och 5 = helt 
oviktigt, och där 1 = mycket nöjd och 5 = mycket missnöjd.  

I tabell 10 redovisas medelvärden för betydelse och tillfredsställelse avseende förhållan-
dena som rör seminarieverksamheten för den totala svarsgruppen.  

Doktoranderna anser att möjligheterna att få konstruktiv kritik är den viktigaste av de 
aspekter som anges i fråga 17q-s. Endast drygt hälften av totalgruppen doktorander har i 
den aktuella frågan angivit något av de två svarsalternativ som innebär att de är uttalat 
nöjda. Knappt en femtedel har markerat något av de två svarsalternativ som uttrycker direkt 
missnöje.  

Däremot är en majoritet av totalgruppen nöjd i fråga om möjligheterna att lägga fram delar 
av sin forskning vid någon form av seminarier. I denna fråga har tre fjärdedelar uttryckt att 
de är explicit tillfreds (något av skalvärdena 1 eller 2), medan endast ett fåtal (6%) anger att 
de är direkt missnöjda (något av skalvärdena 4 eller 5).  

 
Tabell 10 Medelvärden för några förhållanden i institutionens seminarieverksamhet med 

avseende på dels hur viktiga de bedöms vara, dels hur nöjda doktoranderna är. 
Dessutom anges differensen mellan vikt och tillfredsställelse. Förhållandena 
har i tabellen rangordnats efter den betydelse de har enligt doktoranderna. 

 
 Medelvärde Medelvärde Differens 
  betydelse tillfredsställelse   

Möjligheter för mig att få konstruktiv kritik på min 
forskning vid seminarier 1,63 2,45 -0,82 

Möjligheter att lägga fram delar av min forskning 
vid någon form av seminarier 1,82 1,82 0,00 

Möjligheter för mig att ge konstruktiv kritik på 
andras forskning vid seminarier 2,14 2,23 -0,09 
-I tabell 10 har frågorna rangordnats efter medelvärdet. Då det primära syftet har varit att rangordna frågorna 
inbördes har medelvärdesmåttet, och ej medianen, använts trots att svarsfördelningarna för många av frågorna 
är skeva med tyngdpunkt mot hög vikt.  
 
 
De som antogs efter den 1/4 1998 är något mer tillfreds i fråga om att få konstruktiv kritik 
på sin forskning vid seminarier än de som antogs före denna tidpunkt. 
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Sammanfattning 
• Det finns en stor variation mellan fakulteterna i omfattningen av kursdelen. 

• Drygt två tredjedelar av doktoranderna bedömer att de kommer att klara av att läsa alla 
kurspoäng inom den angivna tidsramen för forskarutbildningen. 

• Ungefär tre fjärdedelar av alla doktorander instämmer i hög eller ganska hög grad i 
påståendet ”Jag är nöjd med den/de kurser jag har läst”. En femtedel instämmer i 
ganska låg grad och ett fåtal instämmer inte alls. 

• Nästan tre fjärdedelar av den totala svarsgruppen anser att kursarbetet har varit till 
nytta för forskningsarbetet. Knappt en fjärdedel instämmer i ganska låg grad och ett 
fåtal instämmer inte alls. 

• Ungefär två tredjedelar av doktoranderna anser att seminarierna alltid eller mestadels 
präglas av en öppen stämning med ”högt i tak”. En av tio doktorander är däremot av 
uppfattningen att seminarierna sällan eller aldrig präglas av detta. 

• Kvinnliga doktorander anser inte i lika hög grad som männen att seminarierna präglas 
av en öppen stämning med ”högt i tak”. 
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6. Pedagogisk meritering och undervisning 
 

Deltagande i den pedagogiska grundkursen 
Drygt 30% av de svarande i hela doktorandgruppen uppger att de deltagit i den pedagogiska 
grundkursen (fråga 23a).  

Andelen som deltagit i kursen varierar mellan olika fakulteter, vilket framgår av bilaga 2. 
Ungefär två tredjedelar av doktoranderna vid farmaceutiska fakulteten har t ex deltagit i 
kursen, medan endast en femtedel av doktoranderna vid medicinsk och teologisk fakultet 
har deltagit. 

Totalgruppen kvinnliga doktorander har deltagit i högre grad än motsvarande grupp män. 
Drygt en tredjedel av kvinnorna och ungefär en fjärdedel av männen har deltagit i kursen. 

Uppfattningen om värdet av kursen är överlag positivt (fråga 23b). Hela 86% av alla som 
har gått kursen anser att den är mycket eller ganska värdefull. Även i detta avseende finns 
vissa fakultetsskillnader, vilket kan utläsas av bilaga 2. 

Kvinnliga doktorander uppskattar också kursen i högre grad än vad männen gör. Drygt nio 
av tio kvinnor bedömer kursen som värdefull, medan ungefär åtta av tio män gör denna 
bedömning. 

Den främsta anledningen till att man inte har deltagit i den pedagogiska grundkursen (i den 
grupp som inte har gjort detta) är ”tidsbrist” (58%) följt av ”jag känner inte till kursen” 
(37%). Ett fåtal doktorander (5%) säger att de avstått från att delta pga att de har hört att 
kursen inte är givande eller att de har avråtts från att delta. 

 
 
 

Pedagogisk meritering och undervisningserfarenheter 
I fråga 24 fick doktoranderna ta ställning till hur viktigt de tycker att det är med pedagogisk 
meritering. Ungefär hälften av totalgruppen anser att det är mycket viktigt och drygt fyra av 
tio doktorander tycker att det är ganska viktigt. Mot bakgrund av detta är det intressant att 
konstatera att ungefär en fjärdedel av den totala doktorandgruppen uppger att de inte har 
givits möjlighet att undervisa alls. 

De flesta som har undervisat anser att erfarenheterna är värdefulla (fråga 25b). I figur 32 
visas svarsfördelningen för den totala doktorandgruppen. 
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Figur 32 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av erfarenheterna från under-

visning. 
 
 

Totalgruppen kvinnor är något mer positiv än de manliga kollegorna i fråga om värdet av 
undervisningserfarenheterna. Två tredjedelar (66%) av kvinnorna anser att erfarenheterna 
är mycket värdefulla, medan motsvarande andel för männen är 58%.30 Se bilaga 4. 

Av dem som inte har undervisat svarar knappt en tredjedel ”Ja, absolut” på fråga 25c om 
de skulle ha velat undervisa. Trots att de som har undervisat värderar detta högt, är det 
emellertid inte en självklarhet att alla vill undervisa. Av tabell 11 framgår att drygt var 
fjärde doktorand som inte har undervisat, inte heller vill undervisa. Ytterligare en fjärdedel 
av de doktorander som inte har haft någon undervisning uttrycker viss tvekan inför att 
undervisa och svarar ”Ja, möjligtvis” på frågan. Av tabell 11 framgår att det finns stora 
variationer mellan olika fakulteter i svarsfördelningen för denna fråga. Jämför också den 
procentuella svarsfördelningen i bilaga 2. 

 
Tabell 11 Svarsfördelning för frågan ”Om du inte har undervisat: Skulle du ha velat 

undervisa?” Antal svarande. 

Fakultet 
Ja, 

absolut 
Ja, 

troligtvis
Ja, 

möjligtvis Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 28 9 7 11 55 
Språkvetenskaplig 18 3 7 6 34 
Samhällsvetenskaplig 18 14 12 24 68 
Teologisk 11 2 8 18 39 
Juridisk 2 1 2 0 5 
Medicinsk 20 21 27 23 91 
Farmaceutisk 2 2 7 1 12 
Teknisk-naturvetenskaplig 19 19 24 19 81 

Antal totalt 118 71 94 102 385 

Andel totalt 31% 18% 24% 27% 100% 

                                                 
30  Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. 
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De som har undervisat fick i enkäten ta ställning till påståendet ”Det har fungerat väl att 
kombinera undervisning och avhandlingsarbete” (fråga 26a). Drygt sex av tio doktorander 
som har undervisat instämmer i hög eller ganska hög grad i påståendet. Ungefär en fjärde-
del av de doktorander i den totala svarsgruppen som har undervisat instämmer i ganska låg 
grad, och nästan var tionde doktorand instämmer inte alls i påståendet. Svarsfördelningen 
för olika fakulteter visas i figur 33. 
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Figur 33 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av huruvida det har fungerat 

väl att kombinera undervisning och avhandlingsarbete. 
 
 

Det finns ingen påtaglig skillnad mellan kvinnliga och manliga doktorander med avseende 
på om det har fungerat väl att kombinera undervisning och avhandlingsarbete. 

De doktorander som har undervisat fick också ta ställning till påståendet ”Jag har fått bra 
stöd och information från institutionen när det gäller min undervisning” (fråga 26b). Här 
visar det sig att hälften är direkt missnöjda genom att en tredjedel av doktoranderna instäm-
mer i ganska låg grad och nästan var femte doktorand inte instämmer alls. Endast 43% av 
de doktorander som har undervisningserfarenhet instämmer i hög eller ganska hög grad i 
påståendet. Det finns vissa skillnader mellan olika fakulteter, vilket framgår i bilaga 2. 

En lägre andel av kvinnorna anser sig ha fått stöd och information från institutionen när det 
gäller deras undervisning. Andelen som instämmer i hög eller ganska hög grad är för kvin-
nornas del 41% och för männens del 46%.31 

Det finns också en skillnad i uppfattning mellan de doktorander som antogs före respektive 
efter 1/4 1998. De som antogs efter 1/4 1998 är något mer tillfreds än de som antogs före 
denna tidpunkt med stöd och information från institutionen när det gäller undervisningen. 
Se bilaga 6. 
                                                 
31  Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. 
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Sammanfattning 
• Drygt en tredjedel av de kvinnliga doktoranderna och ungefär en fjärdedel av männen 

har deltagit i den pedagogiska grundkursen. 

• Nästan nio av tio doktorander som deltagit i den pedagogiska grundkursen tycker att 
den har varit värdefull. 

• Kvinnliga doktorander uppskattar kursen i högre grad än vad männen gör. 

• 90% av den totala svarsgruppen anser att den pedagogiska meriteringen är viktig. 

• Ungefär tre fjärdedelar av doktoranderna har undervisningserfarenhet och nästan alla 
dessa anser att erfarenheterna är värdefulla. 

• Av dem som inte har undervisat svarar nästan en tredjedel att de absolut skulle ha velat 
undervisa. 

• Ungefär 60% av dem som har undervisat tycker att det har fungerat väl att kombinera 
undervisning och avhandlingsarbete. Ungefär en fjärdedel anser att detta gäller i låg 
grad och var tionde doktorand tycker inte alls att det har fungerat. 

• Endast drygt fyra av tio doktorander som har undervisningserfarenhet tycker att de har 
fått bra stöd och information från institutionen när det gäller deras undervisning. 
Nästan var femte doktorand anser att de inte alls har fått sådant stöd. 
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7. Identiteten som forskare och framtiden 
 

Identiteten som forskare 
Nästan tre fjärdedelar av totalgruppen anser att forskarutbildning (hittills) i hög eller ganska 
hög grad hjälpt dem att utveckla identiteten som forskare (fråga 27), vilket framgår av 
tabell 12. Ungefär en tredjedel av den totala gruppen anser att deras forskaridentitet i hög 
grad har utvecklats, medan fyra av tio doktorander menar att detta gäller i ganska hög grad. 
Endast ett fåtal (4%) svarar ”Nej, knappast” på frågan. 

Kvinnliga och manliga doktorander gör relativt likartade bedömningar av i hur hög grad 
forskarutbildningen hjälpt dem att utveckla identiteten som forskare. Se bilaga 4.  

Ett förväntat resultat, som också bekräftas av enkätsvaren, är att ju större andel av forskar-
utbildningen som en doktorand har klarat av, desto större är sannolikheten att hon/han anser 
sig ha utvecklat identiteten som forskare, vilket framgår av tabell 12.  

 

Tabell 12  Svarsfördelning för i hur hög grad doktoranderna anser att de har utvecklat sin 
forskaridentitet i relation till hur stor andel av forskarutbildningen som de 
bedömer att de har genomfört. Resultat för totalgruppen. 

Andel avklarad del av 
forskarutbildningen 

Ja, i hög 
grad 

Ja, i 
ganska 

hög grad

Ja, i 
någon 
mån 

 
Nej, 

knappast Totalt 
 Mindre än 50% 23,9 39,0 31,2 6,0 100 
 50% eller mer men mindre än 80% 29,8 43,1 24,1 3,0 100 
 80% eller mer 38,9 37,5 19,6 4,0 100 
 Har fullföljt doktorandstudierna 41,6 44,7 10,7 3,0 100 
 Totalt 32,3 40,6 22,9 4,1 100 
 

 
 

Att arbeta kvar vid Uppsala universitet 
Mer än hälften av doktoranderna uttrycker en vilja att arbeta kvar vid Uppsala universitet 
efter sin doktorsexamen (fråga 28). Nästan en femtedel skulle absolut vilja arbeta kvar vid 
Uppsala universitet efter sin doktorsexamen, medan fyra av tio doktorander bedömer att de 
troligtvis skulle vilja arbeta kvar.  

Viljan att arbeta kvar vid Uppsala universitet varierar mellan fakulteterna, vilket framgår av 
figur 34. Figuren visar också att en större andel av totalgruppen män vill arbeta kvar vid 
Uppsala universitet jämfört med motsvarande grupp kvinnor. Denna skillnad gäller oavsett 
vetenskapsområde. Mer än 60% av männen i totalgruppen svarande, men endast drygt 
hälften av kvinnorna, besvarar den aktuella frågan jakande.  
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Figur 34 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av om de skulle vilja arbeta kvar 

vid Uppsala universitet efter doktorsexamen.  
 
 
I hela doktorandgruppen bedömer drygt en tredjedel att möjligheterna att arbeta kvar vid 
Uppsala universitet efter doktorsexamen är mycket eller ganska stora (fråga 29). Knappt två 
tredjedelar tror däremot att möjligheterna att kunna arbeta kvar är ganska små eller nästan 
obefintliga. Svarsfördelningen för olika fakulteter redovisas i figur 35. 
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Figur 35 Svarsfördelning för doktorandernas bedömning av möjligheterna arbeta kvar 

vid Uppsala universitet efter doktorsexamen.  
 
 
Av figur 35 framgår vidare att kvinnliga doktorander bedömer möjligheterna att arbeta kvar 
vid Uppsala universitet mer pessimistiskt än vad männen gör. En tredjedel av kvinnorna 
tror att möjligheterna är mycket eller ganska stora, medan motsvarande andel för männen är 
42%. 
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Sammanfattning 
• Nästan tre fjärdedelar av totalgruppen anser att forskarutbildning (hittills) i hög eller 

ganska hög grad hjälpt dem att utveckla identiteten som forskare. 

• Mer än hälften av den totala doktorandgruppen uttrycker en vilja att arbeta kvar vid 
Uppsala universitet efter sin doktorsexamen. 

• Kvinnliga doktorander uttrycker i lägre grad än sina manliga kollegor en vilja att arbeta 
kvar vid Uppsala universitet. 

• Det finns skillnader mellan olika fakulteter i fråga om viljan att arbeta kvar vid Upp-
sala universitet. En majoritet av doktoranderna vid språkvetenskaplig och historisk-
filosofisk fakultet vill arbeta kvar, medan endast en tredjedel av doktoranderna vid 
farmaceutisk fakultet och drygt fyra av tio doktorander vid teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet uttrycker en sådan vilja.  
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8. Några slutsatser och åtgärdsområden 
 
 
En majoritet av Uppsaladoktoranderna är nöjda med de fysiska förutsättningarna i arbets- 
och forskningsmiljön, bland annat med tillgången till arbetsplats och med tillgången till 
biblioteks- och databasresurser. Detta är de två aspekter i arbets- och forskningsmiljön som 
bedöms som viktigast i den totala doktorandgruppen.  

Däremot finns en inte obetydlig andel som upplever att den psykosociala miljön är brist-
fällig. Ungefär en fjärdedel av doktoranderna är uttalat missnöjda med den studiesociala 
miljön på institutionen och knappt en femtedel upplever att förståelsen för doktorandens 
totala livssituation är dålig. En betydligt lägre andel är däremot direkt missnöjda med den 
studiesociala miljön i doktorandgruppen. I detta avseende är drygt var tionde doktorand 
uttalat missnöjd och sex av tio doktorander är explicit tillfredsställda. 

Även om det finns stora variationer mellan enskilda institutioner i hur doktoranderna 
upplever den psykosociala miljön, finns det vid alla fakulteter skäl att diskutera denna fråga 
med representanter för doktoranderna och reflektera över tänkbara förbättringar. 

En åtgärd som borde kunna främja en bättre psykosocial miljö på institutionen för den 
enskilda doktoranden är att en särskild funktion med en studierektor för forskarutbildningen 
inrättas, i de fall det inte redan finns. Vid en hel del institutioner finns det redan en 
studierektor för forskarutbildningen, och en sådan studierektorsfunktion tycks utgöra en 
god organisatorisk stödstruktur för doktoranderna.32 

Doktorandernas bedömningar av handledningssituationen visar att det finns några aspekter 
av handledningen som av en majoritet bedöms som särskilt betydelsefulla, nämligen förtro-
endet för handledaren, stöd från handledare eller andra när doktoranden kört fast samt kon-
struktiv kritik på forskningsarbetet. När det gäller dessa aspekter av handledningen har 
ungefär åtta av tio doktorander uttryckt att det är mycket viktiga aspekter (dvs de har angivit 
skalvärdet 1, mycket viktigt, i en femgradiga skala i fråga om betydelse).  

Tillfredsställelsen med förtroendet för handledaren är relativt stor genom att ungefär tre 
fjärdedelar är mycket eller ganska nöjda (skalvärdena 1-2 i en femgradig skala, där 1 = 
mycket nöjd och 5 = mycket missnöjd). När det gäller stöd från handledare eller andra när 
doktoranden har kört fast och konstruktiv kritik på forskningsarbetet har endast sex av tio 
doktorander uttryckt motsvarande tillfredsställelse.  

Det finns ytterligare några aspekter i handledningssituationen som bedöms som mycket be-
tydelsefulla av en stor del av doktoranderna. Det gäller handledarens intresse för avhand-
lingsämnet, att handledaren läser texter/kapitelutkast noggrant och att tillräckligt med tid 
för handledning ges. I dessa tre avseenden har nästan tre fjärdedelar av den totala 
svarsgruppen angivit att de angivna aspekterna är mycket viktiga (skalvärde 1). Knappt två 
av tio doktorander är direkt missnöjda med den tid till handledning som de får, medan en 

                                                 
32  Vid samhällsvetenskapliga fakulteten finns enligt uppgift från doktorandnämndens ordförande ett väl-

fungerande system med studierektorer för forskarutbildningen, vilket bl a innebär att studierektorerna del-
tar i gemensamma seminarier. 
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mindre andel – drygt var tionde doktorand – är uttalat missnöjd med handledarens läsning 
av texter/ kapitelutkast och intresse för avhandlingsämnet. 

Dessa resultat, tillsammans med att nästan var tionde doktorand inte anser att handled-
ningen har fungerat bra under det senaste året, indikerar att det borde finnas utrymme för 
förbättringar i doktorandernas handledningssituation. Även om det finns skillnader mellan 
fakulteterna i fråga om tillfredsställelse i de aktuella avseendena, finns det inom alla fakul-
teter institutioner där situationen är sådan att ett intensifierat systematiskt kvalitetsarbete är 
angeläget.  

Enligt antagningsordningen för forskarutbildningen vid Uppsala universitet (UFV 
2002/1430) skall varje forskarstuderande ha både en huvudhandledare och en biträdande 
handledare. En åtgärd är därför att se till att alla doktorander även i praktiken har en 
biträdande handledare.  

Ytterligare en åtgärd är att erbjuda alla handledare, såväl huvudhandledare som biträdande 
handledare, att delta i någon av de handledarutbildningar som finns vid Uppsala universitet. 
Under de senaste åren har handledarutbildningar för handledare med olika mycket hand-
ledarerfarenhet utvecklats, och det finns därför seminarier även för handledare med en 
omfattande erfarenhet.33   

En tredje tänkbar åtgärd är att inom ramen för ett handledarkollegium (eller motsvarande) 
systematiskt diskutera konkreta problem och handledningsfrågor vid fakulteten eller 
institutionen (eller lämplig enhet). I de fall en sådan formell grupp inte finns, skulle till-
skapandet av ett handledarkollegium kunna främja en konstruktiv diskussion av hand-
ledningsfrågor samt av kvalitetsaspekter av forskarutbildningen över huvud taget. Mot bak-
grund av att ungefär en fjärdedel av alla doktorander uppger att de i praktiken får mest 
handledning av sin biträdande handledare, är det önskvärt att både huvudhandledare och 
biträdande handledare vid institutionen i så fall ingår i denna grupp.  

Ytterligare en åtgärd som borde kunna bidra till kvaliteten i forskarhandledningen, är att 
relativt nya handledare skulle kunna erbjudas en mer erfaren kollega som mentor. Detta är 
en typ av stöd som har prövats (för kvinnliga handledare) och som dessutom fallit väl ut. 

Det tydliga missnöje i fråga om konstruktiv kritik på forskningsarbetet som ungefär var 
sjätte doktorand uttrycker, kan emellertid behöva problematiseras. Vad innebär egentligen 
konstruktiv kritik? Finns det skilda uppfattningar mellan handledare och doktorander i 
denna fråga? En god dialog mellan handledare och doktorander om själva handlednings-
processen borde kunna klargöra detta. Det skulle dessutom i vissa fall kunna leda till tyd-
liggöranden av villkoren för handledning både ur doktorandens och handledarens perspek-
tiv. 

Ett initiativ som tagits på skilda håll, och som kan klargöra villkoren för handlednings-
processen både för handledare och doktorander, är dokument med riktlinjer, rimliga 
överenskommelser och förslag till ”kontrakt” som stöd för handledare och doktorander vid 
en viss institution eller fakultet.  

                                                 
33  För information om handledarutbildningar vid Uppsala universitet: se www.upi.uu.se under rubriken 

”Pedagogisk utveckling”. 
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Ett angeläget område för förbättringar vid många institutioner är stöd och information till 
doktoranderna i frågor som rör deras undervisning. Nio av tio doktorander tycker att det är 
viktigt med pedagogisk meritering och de flesta anser att deras undervisningserfarenheter är 
värdefulla, trots att många upplever ett bristande stöd. Nästan var femte doktorand menar 
att de inte alls har fått bra stöd och information från institutionen när det gäller deras 
undervisning. Mot bakgrund av detta finns det skäl att prefekter och institutionsledningar 
uppmärksammar problemet med förutsättningarna för doktorandernas undervisning inom 
alla fakulteter.  

En tydlig ansvarsfördelning mellan handledare och prefekter när det gäller doktorandernas 
villkor och stöd vid institutionen är sannolikt av betydelse i sammanhanget, både utifrån 
handledarens, doktorandens och prefektens perspektiv. 

I doktorandenkäten fanns möjlighet för doktoranderna att ge förslag på förbättringar av 
forskarutbildningen (över huvud taget) till institutionsledningen. Dessa förslag har 
sammanfattats i de institutionsrapporter som varje institution fått. Här borde det finnas 
konkreta idéer att utgå ifrån.  

Vid vissa institutioner är andelen doktorander som har deltagit i den pedagogiska grund-
kursen mycket låg och vid dessa borde en rimlig åtgärd vara att erbjuda doktoranderna att 
delta i denna kurs. Nästan nio av tio doktorander som har deltagit i den pedagogiska grund-
kursen anser att den är mycket eller ganska värdefull. De doktorander som deltar i den 
pedagogiska grundkursen får också en pedagogisk mentor som fungerar som stöd och 
diskussionspart.34 

Enligt ett relativt nytt tillägg i högskoleförordningen är det numera obligatoriskt för dok-
torander som har undervisning att genomgå för högskolan relevant pedagogisk utbildning.35 
Detta innebär att alla doktorander bör erbjudas ett sådant deltagande i en positiv anda. Det 
är också angeläget att det sker inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring, alter-
nativt att kursen är poänggivande. 

Resultaten från doktorandenkäten visar inte på några dramatiska skillnader i hur manliga 
och kvinnliga doktorander uppfattar sin situation. Även om kvinnor och män bedömer de 
flesta av de förhållanden som berörs i enkäten relativt likartat, är kvinnorna emellertid inte 
riktigt lika tillfreds i ett begränsat antal avseenden. Det borde därför finnas skäl att inom 
alla fakulteter särskilt reflektera över de kvinnliga doktorandernas situation. Det ter sig t ex 
något anmärkningsvärt att en lägre andel kvinnor – oavsett vetenskapsområde – uttrycker 
en vilja att arbeta kvar vid Uppsala universitet jämfört med männen.  

Mot bakgrund av den s k ”Thamreformen” med förändrade villkor för de doktorander som 
antogs efter 1/4 1998 är det positivt att konstatera att de doktorander som antogs efter denna 
tidpunkt i många avseenden är mer tillfreds med situationen som doktorand än vad som 
gäller för dem som antogs före 1/4 1998. Orsakerna till detta är emellertid inte självklart 
entydigt relaterade till de förändrade villkoren, eftersom en stor del av de doktorander som 

                                                 
34  För information om den pedagogiska grundkursen vid Uppsala universitet: se www.upi.uu.se under 

rubriken ”Pedagogisk utveckling”. 
35  Enligt högskoleförordningen, 8 kap 3b §, gäller att ”doktorander som undervisar inom grundutbildningen 

skall ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande 
kunskaper”. 
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antogs före 1/4 1998 är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete och därför kan tänkas vara 
särskilt kritiska till sin situation. 

En aspekt som inte berörs i den enkät som Uppsaladoktoranderna besvarat är introduktio-
nen till forskarutbildningen. I den Doktorandspegel som Högskoleverket publicerat, och 
som grundar sig på ett riksurval doktorander, har det dock visat sig vara en relativt stor 
andel doktorander som anser att introduktionen till forskartutbildningen inte fungerar till-
fredsställande.36 Detta resultat gäller även för den grupp doktorander från Uppsala universi-
tet som ingår i urvalet till Doktorandspegeln. Även om det inte finns någon direkt fråga i 
Uppsalaundersökningen om introduktionen till forskarutbildningen, ger dock en hel del 
doktorander i de öppna frågorna exempel på problem och brister i fråga om deras intro-
duktion till doktorandstudierna. Mot denna bakgrund är introduktionen till forskar-
utbildningen troligtvis ett relevant område att diskutera vid alla fakulteter.   

Även om diskussionen i detta kapitel fokuserat problem och tänkbara åtgärder, måste av-
slutningsvis sägas att en majoritet av dem som besvarat doktorandenkäten är nöjda i många 
avseenden. Det finns emellertid – vilket har framgått av de resultat som har redovisats i 
rapporten – utrymme för kvalitetsutveckling inom alla fakulteter. Ett fortsatt systematiskt 
kvalitetsarbete av forskarutbildningen vid Uppsala universitet är därför angeläget. En 
betydelsefull utgångspunkt för detta arbete är att kontinuerligt låta doktoranderna uttrycka 
sina åsikter om forskarutbildningen.  

                                                 
36  Se www.hsv.se under rubriken ”Rapporter” (för år 2003). 
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Vad tycker Du om Dina doktorandstudier?  
Enkät till doktorander vid Uppsala universitet våren 2002  
_____________________________________________________________________________________ 

NÅGRA ALLMÄNNA FRÅGOR    
  
1. Kön   

 Kvinna  Man  

   
2. Ålder     

  25 år eller yngre  26 – 30 år  31 – 35 år  36 – 40 år   41 år eller äldre  

 
3. Vid vilken fakultet är Du doktorand? 

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

4. a) Vid vilken institution är Du doktorand?    

 Institutionskod enligt bifogad lista (se sista sidan):  |___|___|___|___| 

   
 b) Om det är aktuellt, ange även avdelning:  

 Avdelningskod enligt bifogad lista (se sista sidan):  |___|___|___|___|___| 

 Om avdelningskod ej finns med i listan ange namnet här: _________________________________ 
 

5. När antogs Du till forskarutbildningen?                             + 

  Före 1/4 1998  Efter 1/4 1998   

   

6. a) Har Du gjort något längre avbrott (en termin eller mer) i Dina doktorandstudier? 

  Ja   Nej      

 b) Om ja, vad har Du gjort under den tid Du haft avbrott? 

  Förvärvsarbetat  Sjukledig   
  Föräldraledig  Annat, nämligen __________________________________ 
 
 
7. Hur stor andel av forskarutbildningen anser Du att Du har genomfört?  

 Mindre än 50%  50% eller mer,   80% eller mera  Jag har fullföljt mina + 
    men mindre än 80%   doktorandstudier 
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           + 

8. Vilken aktivitetsgrad på forskarutbildningen har Du haft under det senaste året (ev.  
genomsnitt)? 

 < 20%  20-49%   50–74%  75 –99%  100%                  
                      

9. Vilken huvudsaklig försörjning har Du nu under vt 2002?  

  Doktorandtjänst  Utbildningsbidrag  Industridoktorand   
  Assistenttjänst  Studiemedel, CSN  Stipendium 

 Annan finansiering, nämligen _________________________________ 
 

10. a) Har Du en individuell studieplan?  

  Ja   Nej 

 b) Om ja, anser Du att den har följts upp under det senaste året?  

  Ja   Nej 

 

11. a) Bedömer Du att Du kommer att kunna avsluta Dina doktorandstudier inom den angivna 
 tidsramen?  

  Ja   Nej 
  
 b) Om nej, varför inte? ____________________________________________________________ 
 
                                                                                   < 

FORSKNINGS- OCH ARBETSMILJÖ  
12. Bedöm hur viktigt följande är för Din forskarutbildning och hur nöjd Du är med de faktiska  

förhållandena. 
    Mycket Helt  Mycket   Mycket  Vet ej/ 
    viktigt oviktigt  nöjd    missnöjd    ej aktuellt 

a) Tillgång till arbetsplats på institutionen  
inkl. dator-, utskrifts- och kopieringsresurser             
b) Tillgång till biblioteks- och databasresurser              
c) Tillgång till övriga tekniska och praktiska  
 resurser som krävs för mitt forskningsarbete             
d) Den studiesociala miljön i doktorandgruppen             
e) Den studiesociala miljön på institutionen  
som helhet             
f) Nationella forskarkontakter/nätverk              
g) Internationella forskarkontakter/nätverk             
h) Möjlighet att åka på konferens              

i) Förståelse på institutionen för doktorandernas  
totala livssituation (t ex vad gäller möjligheter  
till föräldraledighet, vård av sjukt barn etc)             
+             >
       +       
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13. Bedöm hur Du uppfattar de faktiska förhållandena genom att ta ställning till i hur hög grad du 
instämmer i följande påståenden. 
    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

   i hög grad i ganska i ganska   inte alls Vet ej 
      hög grad låg grad 
a) Min finansieringssituation är tillfredsställande       
b) Jag har uppmuntrats att delta i någon/några nationella  
konferens(er) av relevans för mitt forskningsarbete       
c) Jag har uppmuntrats att delta i någon/några internationella  
konferens(er) av relevans för mitt forskningsarbete       
d) Brister i arbetsmiljön har varit till hinder för mig 
i mitt forskningsarbete under det senaste året       
e) Brister i forskningsklimatet på institutionen har varit till  
hinder för mig i mitt forskningsarbete under det senaste året      

 

 

OM HANDLEDNING, AVHANDLINGSARBETE OCH SEMINARIER  
 

14. a) Är Din huvudhandledare en man eller en kvinna? 
  Man   Kvinna 

 b) Har Du en biträdande handledare? 

  Ja, en man   Ja, en kvinna  +  
           

 Nej   
 

 c) Är Din biträdande handledare den person som Du i praktiken får mest handledning av? 

  Ja   Nej 

         

15. Vilken typ av avhandling planerar Du, alternativt har Du påbörjat, att skriva? 
  Monografi  Sammanläggningsavhandling 

 

 

 

 

16. Hur ofta har du någon form av handledningskontakt med Din handledare? 

 Minst en gång/vecka   Minst tre gånger/termin  
 Minst en gång/varannan vecka  Minst en gång/termin 
 Minst en gång/månad   Mer sällan än en gång/termin 

                
 +         > 

Har Du både en huvudhandledare och en biträdande handledare:
Värdera i frågorna 16–18 den handledning Du totalt får! 
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17. Bedöm hur viktigt följande är för Din forskarutbildning och hur nöjd Du är med de  < 
faktiska förhållandena i Din totala handledningssituation.  

  
    Mycket  Helt  Mycket   Mycket   Vet ej/ 
    viktig  oviktigt   nöjd   missnöjd    ej aktuellt 

a)  Tillräckligt med tid för handledning               
b)  Handledarens intresse för mitt  
avhandlingsämne               
c)  Förtroendet för min handledare                
d)  Handledarstöd under arbetets gång               
e)  Att handledaren läser mina texter/kapitel- 
utkast noggrant               
f)  Diskussioner om metodfrågor vid 
handledningsträffarna               
g)  Diskussioner om teori vid handlednings - 
träffarna               

h) Konstruktiv kritik på mitt forskningsarbete              

i)  Uppmuntran att arbeta vidare  
efter ett handledningstillfälle               
j)  Hjälp att få kontakt med andra svenska                
forskare               
k) Hjälp att få kontakt med andra inter- 
nationella forskare               
l)  Att min handledare ”bryr sig om” min  
situation som doktorand               
m) Uppmuntran att presentera min forskning  
genom t ex publikationer och konferenser              
n) Möjligheter att självständigt påverka min  
forskningsinriktning               

o) Möjlighet att arbeta så pass självständigt som  
jag anser önskvärt för mig som doktorand              
p) Stöd från handledare eller andra när jag 
tycker att jag kört fast               
q) Möjligheter att lägga fram delar av min 
forskning vid någon form av seminarier               
r) Möjligheter för mig att få konstruktiv  
kritik på min forskning vid seminarier               
s) Möjligheter för mig att ge konstruktiv  
kritik på andras forskning vid seminarier              
 
 
 

 
 
+               
       +
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                                                                        < 

18. Bedöm hur Du uppfattar de faktiska förhållandena genom att ta ställning till i hur hög grad 
Du instämmer i följande påståenden: 
    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

   i hög grad i ganska i ganska   inte alls Vet ej 
    hög grad låg grad 

a) Jag tycker att handledningen har fungerat bra under  
det senaste året         

b) Jag befinner mig i en beroendesituation i relation till 
huvudhandledaren som känns besvärande        

c) Jag känner mig osäker på hur ofta jag kan träffa min  
handledare         

d) Jag tycker att balansen mellan krav och stöd från min  
handledare är god         

e) Jag tycker att det är svårt att säkert veta vilka krav som  
ställs på avhandlingen         

f) Jag tycker att brister i handledningen har varit till hinder  
i mitt forskningsarbete         

  - 

19. a) Hur många seminarier där forskare och doktorander möts har Du deltagit i 
under det senaste året? 

  Inget  1–2    3–4   5–6  7 eller flera   

 b) Hur många sådana seminarier har Du haft möjlighet att delta i under det senaste året? 
  Inget  1–2   3–4   5–6  7 eller flera    

 c) Tycker Du att seminarierna präglas av en öppen stämning med ”högt i tak”? 

  Ja, alltid  Ja, mestadels  Ja, ibland  Nej, sällan  Nej, aldrig           + 

 d) Om Du endast deltagit i ett fåtal seminarier av dem som erbjudits, vilket är det viktigaste  
  skälet till detta?  

 ____________________________________________________________________________ 
   
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
+                                                                                                             +                      
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OM KURSERNA PÅ FORSKARUTBILDNINGEN  > 
 

20. a) Hur många poäng totalt omfattar kursdelen i Dina doktorandstudier? 

  < 20 poäng  21–40 poäng  41–60 poäng  61–80 poäng  > 80 poäng 

 

 b) Hur många poäng består av obligatoriska kurser? 

  < 10 poäng  11–20 poäng  21–30 poäng  31–40 poäng  > 41 poäng 
  Vet ej  
 

 c) Hur många poäng väljer Din handledare åt Dig? 

  < 10 poäng  11–20 poäng  21–30 poäng  31–40 poäng  > 41 poäng 
  Vet ej  
 

 d) Hur många poäng är Du fri att välja själv? - 

  < 10 poäng  11–20 poäng  21–30 poäng  31–40 poäng  > 41 poäng 
  Vet ej  
 

21. Bedömer Du att det finns möjlighet att läsa alla kurspoäng inom den angivna tidsramen för 
forskarutbildningen? 
 

  Ja   Nej  Jag kan inte bedöma det för närvarande 

                                                                                                                                                   + 
 

 Om Du inte har tagit kurspoäng det senaste året, gå till fråga 23!  
 

22. Ta ställning till nedanstående påståenden om hur kurserna ”i genomsnitt” har fungerat för Dig 
under Din totala doktorandtid: 
    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

   i hög grad i ganska i ganska   inte alls Vet ej 
    hög grad låg grad 

a) Min arbetsinsats i den/de kurs(er) jag läst 
har svarat väl mot det antal poäng kursen/kurserna givit      
b) Kursarbetet har varit till nytta för mitt forskningsarbete      
c) Kursarbetet har hjälpt mig att tänka och diskutera kritiskt      
d) Jag är nöjd med den/de kurser jag har läst       
 

 
 
   

  
 < >
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OM PEDAGOGISK MERITERING OCH UNDERVISNING  + 
 

23. Många doktorander deltar i den s k pedagogiska grundkursen under sin doktorandtid. 

a) Har Du deltagit i denna kurs? 

  Ja   Nej 

 b) Om ja: Vad är Din uppfattning om värdet av kursen? 
  Mycket värdefull  Ganska värdefull   Inte särskilt värdefull   Inte alls värdefull 

 c) Om nej: Varför inte?    

  Jag känner inte till kursen 
 Jag har hört att den inte är givande 
 Jag har avråtts att gå kursen 
 Tidsbrist 

 

24. Hur viktigt tycker Du att det är med pedagogisk meritering? 
  Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt   Oviktigt 

           

25. a)  För många doktorander ges en möjlighet att undervisa inom ramen för forskar- 
utbildningen. Hur har omfattningen av undervisning varit för Din del i genomsnitt  

 hittills under Din totala doktorandtid? 

  Ingen undervisning alls   Ca 20% 
  Betydligt mindre än 20%  Betydligt mer än 20%   
   
  + 

 b) Om Du har undervisat, hur värderar Du Dina erfarenheter av detta? 

  Mycket värdefulla  Ganska värdefulla   Inte särskilt värdefulla   Inte alls värdefulla 
 

 c) Om Du inte har undervisat: Skulle Du ha velat undervisa? 

  Ja, absolut  Ja, troligtvis  Ja, möjligtvis  Nej 

 d) Om Du inte har undervisat: Vad anser Du är det viktigaste skälet till detta? 
 (markera endast ett alternativ!) 

  Det finns inga möjligheter för doktorander att undervisa på min institution    
  Jag vill koncentrera mig på min avhandling    
  Jag har bett att få slippa undervisning 
  Jag har avråtts av min handledare    
  Jag har avråtts av annan person på institutionen 
  Annat skäl, nämligen_______________________________________________________ 
+                                                                                                              + 
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+  + 
 Fråga 26 besvaras endast om Du har undervisat under Din doktorandtid!     
 

26. Bedöm hur tillfreds Du är med de faktiska förhållandena när det gäller följande:           

    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
   i hög grad i ganska i ganska   inte alls Vet ej 
    hög grad låg grad 

a) Det har fungerat väl att kombinera undervisning och  
avhandlingsarbete          

b) Jag har fått bra stöd och information från institutionen 
när det gäller min undervisning         

 
Kommentarer: _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

        
 

NÅGRA AVSLUTANDE FRÅGOR  < 
27. Tycker Du att forskarutbildningen (hittills) har hjälpt Dig att utveckla Din identitet som forskare? 

  Ja, i hög grad  Ja, i ganska hög grad  Ja, i någon mån  Nej, knappast 

  

28. Skulle Du vilja arbeta kvar vid Uppsala universitet efter Din doktorsexamen? 

  Ja, absolut  Ja, troligtvis  Nej 

 

29. Hur stora möjligheter bedömer Du att det finns för Dig att arbeta kvar inom universitetet   
 efter Din doktorsexamen? 

  Mycket stora  Ganska stora  Ganska små   Nästan obefintliga 

 

 

 

 

 

 

 

 

>             +

Frågorna 30-33 kommer inte att scannas, utan renskrivas av oss på Sekretariatet. Svaren på 
dessa frågor kommer att sammanställas fråga för fråga och redovisas per institution. 
Jämför med vad som sagts i följebrevet om anonymitet och tystnadsplikt! 
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             + 

30.  Vad anser Du fungerar bäst med forskarutbildningen vid Din institution/sektion? Motivera! 

a) När det gäller kursdelen (litteratur, examinationsformer mm) 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 

b) När det gäller handledning och avhandlingsarbetet 
 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 

c) När det gäller övriga förhållanden 
 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

       + 
31. Vad anser Du fungerar sämst med forskarutbildningen vid Din institution/sektion? Motivera! 

a) När det gäller kursdelen (litteratur, examinationsformer mm)  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

b) När det gäller handledning och avhandlingsarbetet     

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

c) När det gäller övriga förhållanden   

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

+             +  
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32. Vilka förslag till förbättringar skulle Du vilja framföra till…                                    + 

 a) institutionsledningen och/eller fakultetsledningen? 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 b) handledarna på institutionen/sektionen? 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

       + 
33. Här nedan får Du gärna skriva ner de synpunkter på Din forskarutbildning som inte har 

framkommit i frågorna 1-32. 
 

 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 
 
      Tack för Dina svar!      
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Bilaga 2   Svarsfördelning över inkomna svar fördelade på fakultet 
Samtliga svar anges i procent, utom fråga 3 som visar antal doktorander per 
fakultet. 

 
 
1. Könsfördelning 
 n Kvinna Man Totalt 
Historisk-filosofisk 139 42,4 57,6 100,0 
Språkvetenskaplig 91 62,6 37,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 245 50,6 49,4 100,0 
Teologisk 83 45,8 54,2 100,0 
Juridisk 21 71,4 28,6 100,0 
Medicinsk 299 58,5 41,5 100,0 
Farmaceutisk 69 65,2 34,8 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 418 36,8 63,2 100,0 
Totalt 1365 48,9 51,1 100,0 
 
 
2. Åldersfördelning 
  

n 
25 år eller 

yngre 
 

26-30 år 
 

31-35 år 
 

36-40 år 
41 år eller 

äldre 
Totalt

Historisk-filosofisk 139 1,4 25,9 33,1 17,3 22,3 100,0 
Språkvetenskaplig 91 1,1 23,1 22,0 14,3 39,6 100,0 
Samhällsvetenskaplig 245 1,6 35,1 33,1 7,3 22,9 100,0 
Teologisk 83 0,0 8,4 25,3 18,1 48,2 100,0 
Juridisk 21 0,0 9,5 42,9 28,6 19,0 100,0 
Medicinsk 301 3,0 32,9 16,3 11,6 36,2 100,0 
Farmaceutisk 69 0,0 66,7 24,6 7,2 1,4 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

417 8,2 57,8 24,5 5,3 4,3 100,0 

Totalt 1366 3,7 39,4 25,3 10,1 21,6 100,0 
 
 
3. Vid vilken fakultet är du doktorand? 
 Antal Procent
Historisk-filosofisk 139 10,2
Språkvetenskaplig 92 6,7
Samhällsvetenskaplig 245 17,9
Teologisk 83 6,1
Juridisk 21 1,5
Medicinsk 302 22,1
Farmaceutisk 69 5,0
Teknisk-naturvetenskaplig 418 30,5
Totalt 1369 100,0
 
 
5. När antogs du till forskarutbildningen? 
 n Före 1/4 1998 Efter 1/4 1998 Totalt 
Historisk-filosofisk 139 69,8 30,2 100,0 
Språkvetenskaplig 91 68,1 31,9 100,0 
Samhällsvetenskaplig 244 49,6 50,4 100,0 
Teologisk 82 84,1 15,9 100,0 
Juridisk 21 76,2 23,8 100,0 
Medicinsk 300 36,0 64,0 100,0 
Farmaceutisk 69 34,8 65,2 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 415 30,6 69,4 100,0 
Totalt 1361 45,8 54,2 100,0 
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6a. Har du gjort något längre avbrott (en termin eller mer) i dina doktorandstudier?  
 n Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 138 39,1 60,9 100,0 
Språkvetenskaplig 90 33,3 66,7 100,0 
Samhällsvetenskaplig 244 29,9 70,1 100,0 
Teologisk 83 42,2 57,8 100,0 
Juridisk 21 57,1 42,9 100,0 
Medicinsk 299 21,1 78,9 100,0 
Farmaceutisk 69 15,9 84,1 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 416 13,2 86,8 100,0 
Totalt 1360 24,5 75,5 100,0 
 
 
6b. Om ja, vad har du gjort under den tid du har haft avbrott? 
 n Förvärvsarbetat Föräldraledig Sjukledig Annat Totalt 
Historisk-filosofisk 51 43,1 49,0 2,0 5,9 100,0 
Språkvetenskaplig 29 51,7 27,6 17,2 3,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 76 51,3 31,6 3,9 13,2 100,0 
Teologisk 34 52,9 23,5 14,7 8,8 100,0 
Juridisk 12 16,7 41,7 25,0 16,7 100,0 
Medicinsk 65 40,0 46,2 1,5 12,3 100,0 
Farmaceutisk 11 18,2 45,5 0,0 36,4 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 54 3,7 74,1 7,4 14,8 100,0 
Totalt 332 38,0 43,7 6,6 11,7 100,0 
 
 
7. Hur stor andel av forskarutbildningen anser du att du har genomfört? 
  

 
n 

 
Mindre  
än 50% 

50% eller mer, 
men mindre  

än 80% 

 
 

80% eller mer 

Jag har fullföljt 
mina 

doktorandstudier 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 139 22,3 21,6 33,8 22,3 100,0 
Språkvetenskaplig 91 16,5 40,7 29,7 13,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 245 29,0 29,8 30,2 11,0 100,0 
Teologisk 83 27,7 28,9 37,3 6,0 100,0 
Juridisk 21 19,0 19,0 38,1 23,8 100,0 
Medicinsk 302 27,5 28,5 23,2 20,9 100,0 
Farmaceutisk 69 31,9 37,7 18,8 11,6 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

418 33,3 29,2 25,8 11,7 100,0 

Totalt 1368 28,4 29,4 27,6 14,6 100,0 
 
 
8.Vilken aktivitetsgrad på forskarutbildningen har du haft under det senaste året (ev. 
genomsnitt)? 
 n <20% 20-49% 50-74% 75-99% 100% Totalt 
Historisk-filosofisk 137 7,3 6,6 8,8 18,2 59,1 100,0 
Språkvetenskaplig 91 4,4 15,4 18,7 27,5 34,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 242 5,0 8,3 12,8 26,0 47,9 100,0 
Teologisk 83 2,4 30,1 24,1 16,9 26,5 100,0 
Juridisk 21 4,8 4,8 14,3 23,8 52,4 100,0 
Medicinsk 300 6,0 26,3 14,7 9,3 43,7 100,0 
Farmaceutisk 68 7,4 8,8 5,9 22,1 55,9 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 414 1,4 3,4 8,0 39,1 48,1 100,0 
Totalt 1356 4,3 12,4 12,1 24,9 46,4 100,0 
 



Bilaga 2 

  85 
 
 

9. Vilken huvudsaklig försörjning har du nu under vt 2002? 
 n Doktorandtjänst Utbildningsbidrag Industridoktorand 
Historisk-filosofisk 134 44,0 13,4 0,0 
Språkvetenskaplig 89 47,2 6,7 1,1 
Samhällsvetenskaplig 238 58,8 8,0 0,0 
Teologisk 82 29,3 1,2 0,0 
Juridisk 21 47,6 4,8 0,0 
Medicinsk 293 30,7 14,3 2,7 
Farmaceutisk 68 75,0 8,8 8,8 
Tekn.-naturvetenskaplig 414 79,5 5,1 3,9 
Totalt 1339 55,6 8,5 2,3 
 
 Assistent- 

tjänst 
Studiemedel, 

CSN 
 

Stipendium 
Annan 

finansiering 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 0,7 1,5 9,7 30,6 100,0 
Språkvetenskaplig 0,0 1,1 7,9 36,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 2,9 0,0 9,2 21,0 100,0 
Teologisk 0,0 2,4 9,8 57,3 100,0 
Juridisk 0,0 0,0 14,3 33,3 100,0 
Medicinsk 4,1 1,0 9,2 37,9 100,0 
Farmaceutisk 0,0 0,0 0,0 7,4 100,0 
Tekn.-naturvetenskaplig 1,0 0,2 2,7 7,7 100,0 
Totalt 1,8 0,7 6,8 24,3 100,0 
 
10a. Har du en individuell studieplan? 
 n Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 139 92,1 7,9 100,0 
Språkvetenskaplig 90 95,6 4,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 242 93,8 6,2 100,0 
Teologisk 81 95,1 4,9 100,0 
Juridisk 21 76,2 23,8 100,0 
Medicinsk 296 77,4 22,6 100,0 
Farmaceutisk 67 92,5 7,5 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 417 88,0 12,0 100,0 
Totalt 1353 88,1 11,9 100,0 
 
10b. Om ja, anser du att den har följts upp under det senaste året? 
 n Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 128 59,4 40,6 100,0 
Språkvetenskaplig 84 73,8 26,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 224 71,9 28,1 100,0 
Teologisk 77 80,5 19,5 100,0 
Juridisk 16 68,8 31,3 100,0 
Medicinsk 235 67,7 32,3 100,0 
Farmaceutisk 62 69,4 30,6 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 375 62,7 37,3 100,0 
Totalt 1201 67,4 32,6 100,0 
 
11. Bedömer du att du kommer att avsluta dina doktorandstudier inom den angivna tidsramen? 
 n Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 130 72,3 27,7 100,0 
Språkvetenskaplig 85 58,8 41,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 227 69,2 30,8 100,0 
Teologisk 77 58,4 41,6 100,0 
Juridisk 21 71,4 28,6 100,0 
Medicinsk 272 81,6 18,4 100,0 
Farmaceutisk 66 81,8 18,2 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 409 80,9 19,1 100,0 
Totalt 1287 75,2 24,8 100,0 
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12a. Tillgång till arbetsplats på institutionen inkl. dator-, utskrifts- och kopieringsresurser 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt)   
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 137 74,5 15,3 3,6 1,5 5,1 100,0 
Språkvetenskaplig 87 82,8 14,9 1,1 0,0 1,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 233 77,7 12,9 4,7 3,0 1,7 100,0 
Teologisk 78 50,0 15,4 12,8 7,7 14,1 100,0 
Juridisk 21 90,5 4,8 0,0 0,0 4,8 100,0 
Medicinsk 292 76,0 16,1 3,4 1,7 2,7 100,0 
Farmaceutisk 66 81,8 13,6 3,0 0,0 1,5 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 411 84,7 13,1 0,7 0,5 1,0 100,0 
Totalt 1325 78,3 14,1 3,2 1,7 2,8 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 128 32,0 31,3 20,3 13,3 3,1 100,0 
Språkvetenskaplig 83 66,3 16,9 8,4 4,8 3,6 100,0 
Samhällsvetenskaplig 219 53,9 30,1 9,6 4,1 2,3 100,0 
Teologisk 66 27,3 19,7 19,7 15,2 18,2 100,0 
Juridisk 19 47,4 36,8 5,3 5,3 5,3 100,0 
Medicinsk 278 40,6 33,5 13,7 7,9 4,3 100,0 
Farmaceutisk 62 53,2 30,6 12,9 3,2 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 409 61,6 26,9 7,8 3,2 0,5 100,0 
Totalt 1264 50,6 28,6 11,6 6,2 3,1 100,0 
 
 
 
12b. Tillgång till biblioteks- och databasresurser 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 137 81,0 14,6 2,2 1,5 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 87 90,8 8,0 0,0 1,1 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 238 76,9 16,8 5,0 1,3 0,0 100,0 
Teologisk 81 71,6 18,5 4,9 2,5 2,5 100,0 
Juridisk 21 90,5 9,5 0,0 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 297 85,9 11,1 2,0 0,7 0,3 100,0 
Farmaceutisk 66 83,3 13,6 3,0 0,0 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 415 76,9 17,8 4,8 0,5 0,0 100,0 
Totalt 1342 80,4 14,9 3,5 0,9 0,3 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 

 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 134 38,8 40,3 17,2 3,0 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 83 50,6 31,3 13,3 2,4 2,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 229 47,2 36,7 12,2 2,6 1,3 100,0 
Teologisk 75 41,3 26,7 29,3 2,7 0,0 100,0 
Juridisk 20 50,0 35,0 15,0 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 288 46,9 34,7 12,8 4,2 1,4 100,0 
Farmaceutisk 63 58,7 31,7 6,3 1,6 1,6 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 412 56,6 33,3 8,7 1,5 0,0 100,0 
Totalt 1304 49,7 34,4 12,6 2,5 0,8 100,0 
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12c. Tillgång till övriga tekniska och praktiska resurser som krävs för mitt forskningsarbete 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 110 42,7 25,5 16,4 9,1 6,4 100,0 
Språkvetenskaplig 68 50,0 26,5 14,7 7,4 1,5 100,0 
Samhällsvetenskaplig 215 40,0 33,0 15,3 8,4 3,3 100,0 
Teologisk 59 25,4 28,8 25,4 10,2 10,2 100,0 
Juridisk 18 44,4 11,1 16,7 5,6 22,2 100,0 
Medicinsk 288 64,6 27,1 8,0 0,0 0,3 100,0 
Farmaceutisk 66 63,6 34,8 1,5 0,0 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 384 70,1 20,6 6,8 1,6 1,0 100,0 
Totalt 1208 56,9 26,2 10,7 3,8 2,5 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 102 13,7 28,4 38,2 15,7 3,9 100,0 
Språkvetenskaplig 62 30,6 35,5 30,6 3,2 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 191 23,0 34,0 33,0 7,3 2,6 100,0 
Teologisk 55 12,7 21,8 38,2 18,2 9,1 100,0 
Juridisk 11 36,4 9,1 45,5 9,1 0,0 100,0 
Medicinsk 275 22,9 46,9 25,1 4,4 0,7 100,0 
Farmaceutisk 62 27,4 35,5 22,6 12,9 1,6 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 374 35,3 36,9 20,6 5,6 1,6 100,0 
Totalt 1132 26,5 36,9 27,1 7,4 2,0 100,0 
 
 
12d. Den studiesociala miljön i doktorandgruppen 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 137 51,8 30,7 14,6 2,2 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 85 50,6 25,9 15,3 7,1 1,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 233 49,8 29,2 14,2 4,3 2,6 100,0 
Teologisk 80 40,0 37,5 13,8 5,0 3,8 100,0 
Juridisk 21 52,4 38,1 9,5 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 285 46,0 34,7 14,7 3,9 0,7 100,0 
Farmaceutisk 65 53,8 30,8 13,8 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 408 44,9 38,2 14,0 2,7 0,2 100,0 
Totalt 1314 47,3 33,9 14,2 3,5 1,1 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 134 27,6 29,1 29,1 9,0 5,2 100,0 
Språkvetenskaplig 82 22,0 31,7 28,0 11,0 7,3 100,0 
Samhällsvetenskaplig 222 23,0 36,9 29,7 8,1 2,3 100,0 
Teologisk 76 13,2 23,7 39,5 17,1 6,6 100,0 
Juridisk 19 15,8 31,6 31,6 21,1 0,0 100,0 
Medicinsk 271 23,6 29,5 36,5 7,4 3,0 100,0 
Farmaceutisk 65 49,2 30,8 7,7 9,2 3,1 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 401 33,2 29,9 25,7 8,0 3,2 100,0 
Totalt 1270 27,4 30,8 29,2 9,0 3,6 100,0 
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12e. Den studiesociala miljön på institutionen som helhet 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totals 
Historisk-filosofisk 137 51,8 35,0 12,4 0,7 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 86 50,0 33,7 12,8 2,3 1,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 235 40,4 39,6 14,9 3,4 1,7 100,0 
Teologisk 75 41,3 33,3 16,0 5,3 4,0 100,0 
Juridisk 20 55,0 40,0 5,0 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 285 37,2 38,2 20,0 3,5 1,1 100,0 
Farmaceutisk 63 39,7 31,7 25,4 3,2 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 402 35,1 38,3 23,9 2,5 0,2 100,0 
Totals 1303 40,1 37,3 18,8 2,8 0,9 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 135 6,7 22,2 34,8 23,7 12,6 100,0 
Språkvetenskaplig 84 9,5 22,6 33,3 25,0 9,5 100,0 
Samhällsvetenskaplig 225 8,0 25,8 41,8 17,8 6,7 100,0 
Teologisk 71 2,8 12,7 38,0 26,8 19,7 100,0 
Juridisk 19 5,3 10,5 47,4 21,1 15,8 100,0 
Medicinsk 266 14,7 29,7 37,2 14,7 3,8 100,0 
Farmaceutisk 61 27,9 23,0 27,9 14,8 6,6 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 399 17,5 29,6 31,6 14,8 6,5 100,0 
Totalt 1260 13,0 26,1 35,5 17,7 7,7 100,0 
 
 
12f. Nationella forskarkontakter/nätverk 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 134 33,6 41,0 17,9 6,7 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 84 33,3 33,3 22,6 10,7 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 234 29,9 40,2 22,2 7,3 0,4 100,0 
Teologisk 78 28,2 46,2 20,5 2,6 2,6 100,0 
Juridisk 20 45,0 45,0 10,0 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 293 31,1 40,6 24,9 3,1 0,3 100,0 
Farmaceutisk 63 23,8 47,6 25,4 3,2 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 401 26,2 41,4 26,2 6,0 0,2 100,0 
Totalt 1307 29,5 41,1 23,5 5,5 0,5 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 130 13,8 26,9 40,8 16,9 1,5 100,0 
Språkvetenskaplig 79 10,1 17,7 43,0 25,3 3,8 100,0 
Samhällsvetenskaplig 216 9,7 31,5 37,5 17,6 3,7 100,0 
Teologisk 76 6,6 26,3 38,2 21,1 7,9 100,0 
Juridisk 18 11,1 33,3 44,4 5,6 5,6 100,0 
Medicinsk 284 13,7 32,0 40,5 10,2 3,5 100,0 
Farmaceutisk 62 11,3 29,0 40,3 14,5 4,8 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 394 16,0 28,7 35,8 15,0 4,6 100,0 
Totalt 1259 12,9 29,0 38,6 15,4 4,1 100,0 
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12g. Internationella forskarkontakter/nätverk 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 136 39,7 36,0 13,2 8,8 2,2 100,0 
Språkvetenskaplig 85 42,4 30,6 20,0 5,9 1,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 232 30,2 39,7 19,4 9,1 1,7 100,0 
Teologisk 77 36,4 37,7 18,2 6,5 1,3 100,0 
Juridisk 20 50,0 40,0 10,0 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 290 34,8 39,0 22,4 3,8 0,0 100,0 
Farmaceutisk 65 21,5 53,8 23,1 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 404 37,9 43,1 16,1 3,0 0,0 100,0 
Totalt 1309 35,6 40,2 18,4 5,1 0,7 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 127 14,2 26,8 35,4 12,6 11,0 100,0 
Språkvetenskaplig 80 13,8 25,0 32,5 26,3 2,5 100,0 
Samhällsvetenskaplig 209 13,9 25,8 37,8 18,7 3,8 100,0 
Teologisk 73 11,0 28,8 32,9 17,8 9,6 100,0 
Juridisk 18 16,7 16,7 44,4 16,7 5,6 100,0 
Medicinsk 284 12,0 27,1 44,0 14,1 2,8 100,0 
Farmaceutisk 63 17,5 27,0 39,7 11,1 4,8 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 398 18,8 33,7 28,9 14,1 4,5 100,0 
Totalt 1252 15,1 28,8 35,7 15,6 4,9 100,0 
 
 
12h. Möjlighet att åka på konferens 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 135 40,7 36,3 14,8 5,2 3,0 100,0 
Språkvetenskaplig 88 46,6 23,9 27,3 2,3 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 233 43,3 32,6 19,3 1,7 3,0 100,0 
Teologisk 78 32,1 39,7 20,5 5,1 2,6 100,0 
Juridisk 21 42,9 42,9 9,5 4,8 0,0 100,0 
Medicinsk 298 44,6 37,2 16,1 2,0 0,0 100,0 
Farmaceutisk 65 36,9 49,2 12,3 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 412 35,9 46,4 16,7 1,0 0,0 100,0 
Totalt 1330 40,3 39,1 17,4 2,2 1,0 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 128 18,0 26,6 31,3 14,8 9,4 100,0 
Språkvetenskaplig 83 18,1 22,9 27,7 19,3 12,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 213 21,6 31,0 26,3 13,6 7,5 100,0 
Teologisk 73 6,8 16,4 38,4 20,5 17,8 100,0 
Juridisk 19 10,5 21,1 31,6 36,8 0,0 100,0 
Medicinsk 291 32,3 31,3 23,0 10,7 2,7 100,0 
Farmaceutisk 64 40,6 35,9 21,9 1,6 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 408 45,6 28,2 16,2 6,9 3,2 100,0 
Totalt 1279 31,0 28,5 23,5 11,4 5,6 100,0 
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12i. Förståelse på institutionen för doktorandernas totala livssituation  
(t ex vad gäller möjligheter till föräldraledighet, vård av sjukt barn etc) 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 132 63,6 25,0 9,8 1,5 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 80 65,0 20,0 12,5 2,5 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 220 58,2 29,5 8,2 2,3 1,8 100,0 
Teologisk 76 67,1 22,4 6,6 0,0 3,9 100,0 
Juridisk 20 70,0 25,0 0,0 5,0 0,0 100,0 
Medicinsk 281 61,9 27,0 8,9 1,4 0,7 100,0 
Farmaceutisk 63 63,5 25,4 7,9 1,6 1,6 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 382 56,0 31,7 11,3 0,8 0,3 100,0 
Totalt 1254 60,4 27,8 9,5 1,4 0,9 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 125 21,6 22,4 28,8 19,2 8,0 100,0 
Språkvetenskaplig 76 25,0 26,3 30,3 13,2 5,3 100,0 
Samhällsvetenskaplig 197 18,3 34,0 29,4 12,2 6,1 100,0 
Teologisk 67 16,4 14,9 28,4 29,9 10,4 100,0 
Juridisk 18 11,1 38,9 22,2 11,1 16,7 100,0 
Medicinsk 251 31,1 28,3 23,5 13,5 3,6 100,0 
Farmaceutisk 57 31,6 26,3 31,6 7,0 3,5 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 353 33,7 23,8 27,8 10,2 4,5 100,0 
Totalt 1144 27,1 26,4 27,5 13,5 5,5 100,0 
 
13a. ”Min finansieringssituation är tillfredsställande” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 138 29,7 29,7 14,5 24,6 1,4 100,0 
Språkvetenskaplig 88 36,4 29,5 11,4 21,6 1,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 244 39,3 36,9 12,3 10,2 1,2 100,0 
Teologisk 81 25,9 24,7 12,3 37,0 0,0 100,0 
Juridisk 20 30,0 30,0 20,0 20,0 0,0 100,0 
Medicinsk 297 29,6 37,0 19,5 13,8 0,0 100,0 
Farmaceutisk 66 47,0 43,9 9,1 0,0 0,0 100,0 
Tekn.-naturvetenskaplig 414 46,1 37,0 11,8 4,1 1,0 100,0 
Totalt 1348 37,5 35,2 13,9 12,6 ,7 100,0 
 
 
13b. ”Jag har uppmuntrats att delta i någon/några nationella konferens(er) av relevans för 
mitt forskningsarbete” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 138 15,9 20,3 26,1 32,6 5,1 100,0 
Språkvetenskaplig 87 21,8 21,8 27,6 27,6 1,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 245 26,9 21,6 23,3 25,3 2,9 100,0 
Teologisk 82 19,5 25,6 20,7 30,5 3,7 100,0 
Juridisk 21 38,1 14,3 28,6 19,0 0,0 100,0 
Medicinsk 300 37,7 30,3 18,0 12,3 1,7 100,0 
Farmaceutisk 66 36,4 40,9 18,2 4,5 0,0 100,0 
Tekn.-naturvetenskaplig 413 39,5 32,0 13,3 12,1 3,1 100,0 
Totalt 1352 31,9 27,7 19,3 18,5 2,7 100,0 
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13c. ”Jag har uppmuntrats att delta i någon/några internationella konferens(er) av relevans 
för mitt forskningsarbete” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 137 12,4 15,3 23,4 43,1 5,8 100,0 
Språkvetenskaplig 88 28,4 18,2 18,2 34,1 1,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 244 32,4 20,9 21,3 22,5 2,9 100,0 
Teologisk 82 18,3 25,6 17,1 35,4 3,7 100,0 
Juridisk 21 33,3 4,8 28,6 33,3 0,0 100,0 
Medicinsk 300 45,0 26,7 17,3 10,7 0,3 100,0 
Farmaceutisk 66 48,5 30,3 16,7 4,5 0,0 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

412 55,3 26,0 9,2 8,5 1,0 100,0 

Totalt 1350 39,9 23,5 16,4 18,5 1,8 100,0 
 
13d. ”Brister i arbetsmiljön har varit till hinder för mig i mitt forskningsarbete under det 
senaste året” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 138 13,8 22,5 26,8 34,1 2,9 100,0 
Språkvetenskaplig 88 10,2 8,0 23,9 52,3 5,7 100,0 
Samhällsvetenskaplig 244 9,0 9,4 32,0 43,0 6,6 100,0 
Teologisk 82 12,2 22,0 28,0 31,7 6,1 100,0 
Juridisk 21 14,3 19,0 33,3 33,3 0,0 100,0 
Medicinsk 300 8,0 18,0 24,3 46,3 3,3 100,0 
Farmaceutisk 67 3,0 26,9 22,4 47,8 0,0 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

413 7,0 10,7 29,1 50,6 2,7 100,0 

Totalt 1353 8,7 14,7 27,6 45,2 3,8 100,0 
 
13e. ”Brister i forskningsklimatet på institutionen har varit till hinder för mig i mitt 
forskningsarbete under det senaste året” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 137 13,1 21,2 22,6 38,7 4,4 100,0 
Språkvetenskaplig 88 12,5 14,8 15,9 48,9 8,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 243 9,9 16,0 28,4 39,9 5,8 100,0 
Teologisk 82 14,6 22,0 20,7 36,6 6,1 100,0 
Juridisk 21 19,0 19,0 28,6 33,3 0,0 100,0 
Medicinsk 299 6,4 13,0 27,8 48,8 4,0 100,0 
Farmaceutisk 67 3,0 17,9 28,4 44,8 6,0 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

414 8,9 15,2 28,5 45,2 2,2 100,0 

Totalt 1351 9,4 16,1 26,4 43,9 4,2 100,0 
 
14a. Är din huvudhandledare en man eller en kvinna? 
 n Man Kvinna Totalt 
Historisk-filosofisk 138 75,4 24,6 100,0 
Språkvetenskaplig 91 58,2 41,8 100,0 
Samhällsvetenskaplig 243 84,0 16,0 100,0 
Teologisk 81 85,2 14,8 100,0 
Juridisk 20 80,0 20,0 100,0 
Medicinsk 300 76,0 24,0 100,0 
Farmaceutisk 68 79,4 20,6 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 417 88,2 11,8 100,0 
Totalt 1358 80,7 19,3 100,0 
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14b. Har du en biträdande handledare? 
 n Ja, en man Ja, en kvinna Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 136 50,0 18,4 31,6 100,0 
Språkvetenskaplig 91 34,1 24,2 41,8 100,0 
Samhällsvetenskaplig 243 48,6 16,5 35,0 100,0 
Teologisk 81 27,2 9,9 63,0 100,0 
Juridisk 20 15,0 10,0 75,0 100,0 
Medicinsk 299 59,9 16,4 23,7 100,0 
Farmaceutisk 67 59,7 13,4 26,9 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 417 53,0 7,7 39,3 100,0 
Totalt 1354 50,4 13,8 35,8 100,0 
 
14c. Är din biträdande handledare den person som du i praktiken får mest handledning av? 
 n Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 106 40,6 59,4 100,0 
Språkvetenskaplig 63 46,0 54,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 177 31,1 68,9 100,0 
Teologisk 47 51,1 48,9 100,0 
Juridisk 10 60,0 40,0 100,0 
Medicinsk 239 23,0 77,0 100,0 
Farmaceutisk 50 38,0 62,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 291 39,2 60,8 100,0 
Totalt 983 35,1 64,9 100,0 
 
 
15. Vilken typ av avhandling planerar du, alternativt har du påbörjat att skriva? 
  

n 
 

Monografi 
Sammanläggnings-

avhandling 
 

Totalt 

Historisk-filosofisk 137 96,4 3,6 100,0 
Språkvetenskaplig 88 90,9 9,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 240 57,9 42,1 100,0 
Teologisk 81 96,3 3,7 100,0 
Juridisk 21 90,5 9,5 100,0 
Medicinsk 294 3,4 96,6 100,0 
Farmaceutisk 64 1,6 98,4 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 406 10,1 89,9 100,0 
Totalt 1331 37,6 62,4 100,0 
 
 
16. Hur ofta har du någon form av handledningskontakt med din handledare? 
  

 
 

n 

Minst  
en 

gång/ 
vecka 

Minst  
en gång/
varannan 

vecka 

 
Minst  

en gång/
månad 

 
Minst tre 
gånger/ 
termin 

 
Minst  

en gång/
termin 

Mer sällan 
än en 
gång/ 
termin 

 
 
 

Totalt 
Historisk- 
filosofisk 

135 7,4 10,4 23,7 23,7 25,2 9,6 100,0 

Språk- 
vetenskaplig 

90 1,1 11,1 27,8 30,0 20,0 10,0 100,0 

Samhälls- 
vetenskaplig 

240 10,0 18,3 32,5 22,5 13,8 2,9 100,0 

Teologisk 79 1,3 5,1 21,5 40,5 31,6 0,0 100,0 
Juridisk 19 5,3 5,3 26,3 31,6 21,1 10,5 100,0 
Medicinsk 295 36,6 26,8 23,4 7,5 5,1 0,7 100,0 
Farmaceutisk 67 46,3 23,9 20,9 7,5 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-natur-
vetenskaplig 

409 44,7 24,7 15,4 9,0 3,9 2,2 100,0 

Totalt 1334 26,9 20,2 22,7 16,1 10,9 3,1 100,0 
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17a. Tillräckligt med tid för handledning 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 135 63,7 28,1 5,9 2,2 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 90 74,4 17,8 4,4 3,3 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 240 69,6 24,2 6,3 0,0 0,0 100,0 
Teologisk 82 73,2 15,9 8,5 1,2 1,2 100,0 
Juridisk 19 68,4 26,3 5,3 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 295 78,3 18,6 3,1 0,0 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 63,2 27,9 7,4 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 412 65,0 27,9 5,8 1,0 0,2 100,0 
Totalt 1341 69,7 23,8 5,4 0,9 0,1 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 133 31,6 25,6 21,1 11,3 10,5 100,0 
Språkvetenskaplig 88 35,2 29,5 19,3 10,2 5,7 100,0 
Samhällsvetenskaplig 232 29,3 27,6 29,3 10,8 3,0 100,0 
Teologisk 82 30,5 24,4 23,2 15,9 6,1 100,0 
Juridisk 18 22,2 27,8 22,2 22,2 5,6 100,0 
Medicinsk 291 33,3 30,9 21,0 10,3 4,5 100,0 
Farmaceutisk 67 26,9 20,9 32,8 14,9 4,5 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 412 30,6 26,2 21,8 15,3 6,1 100,0 
Totalt 1323 31,1 27,3 23,4 12,8 5,5 100,0 
 
 
 
17b. Handledarens intresse för mitt avhandlingsämne 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 135 65,2 24,4 8,1 2,2 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 90 71,1 22,2 5,6 1,1 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 240 65,0 29,2 5,0 0,8 0,0 100,0 
Teologisk 82 70,7 25,6 1,2 0,0 2,4 100,0 
Juridisk 19 57,9 31,6 10,5 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 296 81,4 17,2 1,4 0,0 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 73,5 25,0 1,5 0,0 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 413 71,2 26,2 2,4 0,2 0,0 100,0 
Totalt 1343 71,6 24,3 3,4 0,5 0,1 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 133 42,1 29,3 17,3 6,0 5,3 100,0 
Språkvetenskaplig 89 47,2 19,1 23,6 5,6 4,5 100,0 
Samhällsvetenskaplig 234 44,4 29,5 17,1 7,7 1,3 100,0 
Teologisk 80 50,0 26,3 15,0 5,0 3,8 100,0 
Juridisk 18 55,6 16,7 11,1 11,1 5,6 100,0 
Medicinsk 289 49,8 30,4 12,1 4,8 2,8 100,0 
Farmaceutisk 68 48,5 19,1 17,6 8,8 5,9 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 412 45,4 28,4 14,1 8,7 3,4 100,0 
Totalt 1323 46,6 27,7 15,3 7,0 3,3 100,0 
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17c. Förtroendet för min handledare 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 Totalt 
Historisk-filosofisk 136 77,9 19,9 2,2 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 91 92,3 6,6 1,1 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 239 74,9 22,2 2,9 0,0 100,0 
Teologisk 82 84,1 14,6 1,2 0,0 100,0 
Juridisk 19 84,2 10,5 5,3 0,0 100,0 
Medicinsk 296 82,8 16,2 1,0 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 69,1 25,0 5,9 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 413 73,4 23,0 3,4 0,2 100,0 
Totalt 1344 78,1 19,3 2,5 0,1 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 133 42,9 26,3 16,5 5,3 9,0 100,0 
Språkvetenskaplig 90 50,0 24,4 16,7 4,4 4,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 233 44,6 33,0 13,7 4,7 3,9 100,0 
Teologisk 80 40,0 27,5 17,5 11,3 3,8 100,0 
Juridisk 18 33,3 33,3 11,1 11,1 11,1 100,0 
Medicinsk 289 47,4 30,1 14,5 4,8 3,1 100,0 
Farmaceutisk 68 48,5 25,0 11,8 7,4 7,4 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 412 43,7 27,4 14,6 9,5 4,9 100,0 
Totalt 1323 44,9 28,6 14,7 6,9 4,8 100,0 
 
 
 
17d. Handledarstöd under arbetets gång 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 135 60,0 29,6 8,9 1,5 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 88 79,5 14,8 5,7 0,0 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 238 65,1 25,6 8,4 0,4 0,4 100,0 
Teologisk 82 75,6 15,9 7,3 0,0 1,2 100,0 
Juridisk 18 72,2 22,2 5,6 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 292 74,7 21,2 4,1 0,0 0,0 100,0 
Farmaceutisk 67 50,7 34,3 10,4 4,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 411 60,3 30,7 7,8 1,2 0,0 100,0 
Totalt 1331 66,2 25,7 7,1 0,8 0,2 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 133 27,8 25,6 25,6 10,5 10,5 100,0 
Språkvetenskaplig 85 35,3 21,2 23,5 11,8 8,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 229 31,9 30,1 21,8 12,2 3,9 100,0 
Teologisk 82 25,6 37,8 13,4 13,4 9,8 100,0 
Juridisk 17 29,4 23,5 17,6 5,9 23,5 100,0 
Medicinsk 287 33,4 34,1 19,5 8,4 4,5 100,0 
Farmaceutisk 66 25,8 36,4 18,2 15,2 4,5 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 409 26,9 30,1 21,5 13,9 7,6 100,0 
Totalt 1308 29,7 30,7 20,9 11,9 6,8 100,0 
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17e. Att handledaren läser mina texter/kapitelutkast noggrant 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 136 84,6 14,7 ,7 0,0 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 90 84,4 13,3 2,2 0,0 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 240 70,8 23,8 4,6 0,8 0,0 100,0 
Teologisk 82 86,6 11,0 1,2 0,0 1,2 100,0 
Juridisk 19 84,2 10,5 5,3 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 294 75,2 20,7 4,1 0,0 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 58,8 30,9 8,8 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 405 62,7 26,9 8,9 1,5 0,0 100,0 
Totalt 1334 72,2 21,8 5,2 0,7 0,1 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 135 39,3 25,2 20,0 8,1 7,4 100,0 
Språkvetenskaplig 84 50,0 19,0 21,4 6,0 3,6 100,0 
Samhällsvetenskaplig 230 44,3 28,3 15,7 9,1 2,6 100,0 
Teologisk 79 44,3 25,3 13,9 11,4 5,1 100,0 
Juridisk 18 33,3 11,1 22,2 16,7 16,7 100,0 
Medicinsk 287 51,2 30,0 11,8 4,5 2,4 100,0 
Farmaceutisk 66 34,8 37,9 12,1 10,6 4,5 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 394 44,4 23,9 17,5 9,4 4,8 100,0 
Totalt 1293 45,1 26,5 16,0 8,2 4,3 100,0 
 
 
 
17f. Diskussioner om metodfrågor vid handledningsträffarna 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 136 52,2 35,3 11,0 0,7 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 90 66,7 24,4 7,8 1,1 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 238 59,7 28,6 10,1 1,7 0,0 100,0 
Teologisk 81 69,1 21,0 9,9 0,0 0,0 100,0 
Juridisk 19 63,2 5,3 26,3 5,3 0,0 100,0 
Medicinsk 293 61,1 32,1 6,5 0,3 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 47,1 32,4 17,6 2,9 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 390 43,1 36,9 15,4 3,8 0,8 100,0 
Totalt 1315 54,8 31,6 11,4 1,9 0,3 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 131 22,9 29,8 28,2 11,5 7,6 100,0 
Språkvetenskaplig 86 33,7 23,3 26,7 8,1 8,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 228 34,2 32,9 22,8 7,0 3,1 100,0 
Teologisk 78 28,2 29,5 28,2 11,5 2,6 100,0 
Juridisk 17 23,5 35,3 17,6 17,6 5,9 100,0 
Medicinsk 290 30,7 32,1 25,2 7,9 4,1 100,0 
Farmaceutisk 67 25,4 32,8 26,9 9,0 6,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 383 25,8 24,3 32,9 10,7 6,3 100,0 
Totalt 1280 28,8 29,0 27,7 9,4 5,2 100,0 
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17g. Diskussioner om teori vid handledningsträffarna 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 135 50,4 31,9 13,3 3,7 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 88 54,5 29,5 14,8 1,1 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 240 57,1 34,6 7,1 1,3 0,0 100,0 
Teologisk 81 55,6 30,9 12,3 1,2 0,0 100,0 
Juridisk 19 63,2 15,8 15,8 5,3 0,0 100,0 
Medicinsk 292 54,1 39,4 6,5 0,0 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 50,0 33,8 14,7 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 402 47,3 38,1 12,4 1,7 0,5 100,0 
Totalt 1325 52,2 35,5 10,6 1,4 0,2 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 130 25,4 32,3 19,2 12,3 10,8 100,0 
Språkvetenskaplig 82 22,0 26,8 19,5 19,5 12,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 231 33,8 26,4 23,8 11,3 4,8 100,0 
Teologisk 78 29,5 21,8 25,6 23,1 0,0 100,0 
Juridisk 17 23,5 35,3 17,6 17,6 5,9 100,0 
Medicinsk 288 26,0 33,3 27,8 9,7 3,1 100,0 
Farmaceutisk 67 22,4 37,3 19,4 13,4 7,5 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 394 25,9 28,2 28,2 11,4 6,3 100,0 
Totalt 1287 27,0 29,5 25,1 12,5 5,8 100,0 
 
 
 
17h. Konstruktiv kritik på mitt forskningsarbete 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 136 81,6 17,6 0,7 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 90 93,3 5,6 1,1 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 239 82,8 15,5 1,7 0,0 100,0 
Teologisk 82 87,8 12,2 0,0 0,0 100,0 
Juridisk 19 94,7 5,3 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 292 82,2 17,5 0,3 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 58,8 35,3 5,9 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 410 70,2 26,3 3,2 0,2 100,0 
Totalt 1336 78,7 19,5 1,8 0,1 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 132 37,1 29,5 18,2 6,8 8,3 100,0 
Språkvetenskaplig 86 39,5 20,9 16,3 15,1 8,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 230 39,1 34,8 16,1 7,8 2,2 100,0 
Teologisk 81 40,7 28,4 14,8 13,6 2,5 100,0 
Juridisk 18 44,4 5,6 22,2 16,7 11,1 100,0 
Medicinsk 284 32,4 32,4 22,9 8,1 4,2 100,0 
Farmaceutisk 68 29,4 26,5 25,0 11,8 7,4 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 402 25,1 27,1 28,9 11,4 7,5 100,0 
Totalt 1301 32,8 29,2 22,2 10,1 5,7 100,0 
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17i. Uppmuntran att arbeta vidare efter ett handledningstillfälle 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 131 61,8 21,4 13,7 ,8 2,3 100,0 
Språkvetenskaplig 88 72,7 14,8 6,8 3,4 2,3 100,0 
Samhällsvetenskaplig 240 63,3 22,1 12,1 1,3 1,3 100,0 
Teologisk 81 75,3 14,8 7,4 2,5 0,0 100,0 
Juridisk 19 89,5 10,5 0,0 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 294 62,6 25,5 10,2 1,4 0,3 100,0 
Farmaceutisk 66 47,0 22,7 22,7 7,6 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 404 47,3 31,7 15,6 3,5 2,0 100,0 
Totalt 1323 59,0 24,6 12,6 2,4 1,3 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 130 40,8 31,5 18,5 3,8 5,4 100,0 
Språkvetenskaplig 84 51,2 15,5 21,4 3,6 8,3 100,0 
Samhällsvetenskaplig 234 45,7 28,6 17,5 5,6 2,6 100,0 
Teologisk 80 43,8 28,8 13,8 12,5 1,3 100,0 
Juridisk 17 47,1 29,4 5,9 17,6 0,0 100,0 
Medicinsk 287 42,2 32,8 18,8 2,8 3,5 100,0 
Farmaceutisk 65 44,6 24,6 21,5 6,2 3,1 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 402 35,6 29,1 22,9 8,2 4,2 100,0 
Totalt 1299 41,5 28,9 19,6 6,1 3,8 100,0 
 
 
 
17j. Hjälp att få kontakt med andra svenska forskare 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 131 26,0 29,8 32,8 8,4 3,1 100,0 
Språkvetenskaplig 85 27,1 32,9 25,9 11,8 2,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 229 21,8 37,1 32,3 7,9 0,9 100,0 
Teologisk 79 27,8 41,8 22,8 7,6 0,0 100,0 
Juridisk 19 31,6 47,4 15,8 5,3 0,0 100,0 
Medicinsk 286 27,3 38,1 29,4 4,5 0,7 100,0 
Farmaceutisk 67 16,4 47,8 29,9 4,5 1,5 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 396 16,9 36,1 37,4 8,1 1,5 100,0 
Totalt 1292 22,5 37,0 31,9 7,3 1,3 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 128 11,7 19,5 38,3 18,0 12,5 100,0 
Språkvetenskaplig 78 11,5 19,2 33,3 19,2 16,7 100,0 
Samhällsvetenskaplig 211 15,2 19,4 39,8 16,1 9,5 100,0 
Teologisk 78 11,5 17,9 35,9 26,9 7,7 100,0 
Juridisk 18 16,7 33,3 22,2 16,7 11,1 100,0 
Medicinsk 276 16,7 24,6 35,5 15,6 7,6 100,0 
Farmaceutisk 65 12,3 24,6 44,6 13,8 4,6 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 387 19,1 25,1 35,7 14,7 5,4 100,0 
Totalt 1241 15,8 22,7 36,7 16,5 8,2 100,0 
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17k. Hjälp att få kontakt med andra internationella forskare 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 131 31,3 33,6 24,4 9,2 1,5 100,0 
Språkvetenskaplig 85 40,0 29,4 25,9 3,5 1,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 227 24,2 39,2 26,9 7,9 1,8 100,0 
Teologisk 78 28,2 39,7 23,1 9,0 0,0 100,0 
Juridisk 19 36,8 47,4 15,8 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 286 30,1 38,5 28,0 3,5 0,0 100,0 
Farmaceutisk 66 18,2 47,0 31,8 3,0 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 399 28,6 42,1 24,8 4,3 0,3 100,0 
Totalt 1291 28,7 39,3 26,0 5,3 0,6 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 128 13,3 15,6 31,3 18,0 21,9 100,0 
Språkvetenskaplig 76 17,1 21,1 26,3 13,2 22,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 207 15,9 23,2 32,4 16,9 11,6 100,0 
Teologisk 75 10,7 16,0 40,0 20,0 13,3 100,0 
Juridisk 18 16,7 22,2 16,7 33,3 11,1 100,0 
Medicinsk 274 18,2 20,4 37,2 16,4 7,7 100,0 
Farmaceutisk 64 15,6 34,4 32,8 12,5 4,7 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 389 24,2 29,8 27,2 12,6 6,2 100,0 
Totalt 1231 18,5 23,9 31,6 15,5 10,5 100,0 
 
 
 
17l. Att min handledare ”bryr sig om” min situation som doktorand 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 135 43,7 31,9 17,0 6,7 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 88 55,7 27,3 10,2 6,8 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 238 44,5 33,6 18,5 2,1 1,3 100,0 
Teologisk 81 55,6 22,2 13,6 4,9 3,7 100,0 
Juridisk 19 52,6 36,8 5,3 5,3 0,0 100,0 
Medicinsk 294 52,0 37,4 9,9 0,7 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 35,3 35,3 26,5 2,9 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 406 43,1 39,4 14,5 2,7 0,2 100,0 
Totalt 1329 46,7 35,1 14,6 3,0 0,6 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 134 29,9 28,4 24,6 7,5 9,7 100,0 
Språkvetenskaplig 85 37,6 23,5 21,2 10,6 7,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 229 31,9 27,9 24,9 10,0 5,2 100,0 
Teologisk 80 33,8 27,5 17,5 15,0 6,3 100,0 
Juridisk 18 33,3 33,3 11,1 16,7 5,6 100,0 
Medicinsk 289 33,2 31,8 19,4 10,7 4,8 100,0 
Farmaceutisk 68 36,8 27,9 20,6 7,4 7,4 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 402 30,8 24,4 26,6 12,4 5,7 100,0 
Totalt 1305 32,4 27,5 23,1 11,0 6,1 100,0 
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17m. Uppmuntran att presentera min forskning genom t ex publikationer och konferenser 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 136 37,5 41,9 16,9 2,9 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 87 54,0 25,3 16,1 4,6 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 233 41,2 35,6 19,7 2,6 0,9 100,0 
Teologisk 77 36,4 33,8 23,4 5,2 1,3 100,0 
Juridisk 19 47,4 26,3 21,1 5,3 0,0 100,0 
Medicinsk 295 57,3 33,6 8,8 0,3 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 38,2 50,0 11,8 0,0 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 407 51,8 38,6 9,1 ,2 0,2 100,0 
Totalt 1322 48,2 36,5 13,3 1,6 0,4 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 131 14,5 22,9 29,0 16,8 16,8 100,0 
Språkvetenskaplig 82 23,2 25,6 23,2 11,0 17,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 220 27,7 30,5 25,0 12,3 4,5 100,0 
Teologisk 74 17,6 24,3 28,4 20,3 9,5 100,0 
Juridisk 17 23,5 29,4 11,8 23,5 11,8 100,0 
Medicinsk 290 49,0 29,3 16,6 3,8 1,4 100,0 
Farmaceutisk 68 42,6 32,4 13,2 8,8 2,9 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 404 49,0 30,2 12,6 5,4 2,7 100,0 
Totalt 1286 37,7 28,8 18,9 9,0 5,6 100,0 
 
 
 
17n. Möjligheter att självständigt påverka min forskningsinriktning 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 134 73,9 22,4 3,7 0,0 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 90 74,4 21,1 4,4 0,0 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 240 67,1 25,8 7,1 0,0 0,0 100,0 
Teologisk 81 69,1 24,7 4,9 0,0 1,2 100,0 
Juridisk 19 78,9 21,1 0,0 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 293 53,9 38,6 7,2 0,3 0,0 100,0 
Farmaceutisk 67 46,3 40,3 13,4 0,0 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 410 55,4 35,6 7,3 1,5 0,2 100,0 
Totalt 1334 61,0 31,6 6,7 0,5 0,1 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 132 57,6 25,8 14,4 0,8 1,5 100,0 
Språkvetenskaplig 87 58,6 18,4 14,9 6,9 1,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 233 54,5 27,0 12,9 4,3 1,3 100,0 
Teologisk 82 58,5 26,8 12,2 2,4 0,0 100,0 
Juridisk 18 55,6 22,2 11,1 5,6 5,6 100,0 
Medicinsk 288 43,1 30,9 18,4 6,3 1,4 100,0 
Farmaceutisk 66 34,8 45,5 12,1 7,6 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 406 51,5 30,0 13,3 1,7 3,4 100,0 
Totalt 1312 50,9 29,0 14,4 3,8 1,9 100,0 
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17o. Möjlighet att arbeta så pass självständigt som jag anser önskvärt för mig som doktorand 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 133 75,9 19,5 4,5 0,0 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 89 73,0 19,1 7,9 0,0 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 238 65,5 25,6 8,8 0,0 0,0 100,0 
Teologisk 81 56,8 34,6 7,4 0,0 1,2 100,0 
Juridisk 19 84,2 15,8 0,0 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 294 62,9 33,0 4,1 0,0 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 58,8 35,3 4,4 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 409 52,8 36,7 9,0 1,2 0,2 100,0 
Totalt 1331 62,0 30,5 6,9 0,5 0,2 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 131 64,1 19,8 13,0 2,3 0,8 100,0 
Språkvetenskaplig 87 62,1 17,2 12,6 4,6 3,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 232 60,8 23,7 11,2 3,0 1,3 100,0 
Teologisk 81 65,4 19,8 9,9 3,7 1,2 100,0 
Juridisk 18 72,2 11,1 16,7 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 290 55,5 29,0 11,4 3,4 0,7 100,0 
Farmaceutisk 68 52,9 32,4 13,2 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 406 56,2 26,6 14,3 2,2 0,7 100,0 
Totalt 1313 58,6 25,0 12,6 2,8 1,0 100,0 
 
 
 
17p. Stöd från handledare eller andra när jag tycker att jag kört fast 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 Totalt 
Historisk-filosofisk 133 76,7 18,0 4,5 0,8 100,0 
Språkvetenskaplig 86 83,7 10,5 4,7 1,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 235 77,0 19,1 3,8 0,0 100,0 
Teologisk 79 77,2 17,7 3,8 1,3 100,0 
Juridisk 19 84,2 15,8 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 294 83,3 14,3 2,4 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 70,6 27,9 1,5 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 407 75,7 20,9 3,2 0,2 100,0 
Totalt 1321 78,2 18,2 3,3 0,3 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 127 29,1 27,6 24,4 8,7 10,2 100,0 
Språkvetenskaplig 78 35,9 20,5 16,7 14,1 12,8 100,0 
Samhällsvetenskaplig 222 37,4 26,1 21,6 11,3 3,6 100,0 
Teologisk 77 33,8 19,5 28,6 10,4 7,8 100,0 
Juridisk 18 16,7 33,3 27,8 5,6 16,7 100,0 
Medicinsk 290 33,1 33,8 20,0 7,9 5,2 100,0 
Farmaceutisk 68 29,4 23,5 32,4 5,9 8,8 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 399 26,1 30,8 20,6 13,5 9,0 100,0 
Totalt 1279 31,0 28,7 22,0 10,7 7,6 100,0 
 



Bilaga 2 

  101 
 
 

17q. Möjligheter att lägga fram delar av min forskning vid någon form av seminarier 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 136 63,2 25,7 10,3 0,0 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 91 57,1 23,1 16,5 2,2 1,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 239 55,2 32,6 10,9 0,8 0,4 100,0 
Teologisk 81 66,7 24,7 6,2 1,2 1,2 100,0 
Juridisk 19 57,9 31,6 10,5 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 293 44,7 34,8 18,1 1,7 0,7 100,0 
Farmaceutisk 68 35,3 32,4 25,0 7,4 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 408 25,5 42,4 23,5 7,1 1,5 100,0 
Totalt 1335 44,5 34,2 17,1 3,3 0,9 100,0 
 
Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 132 63,6 17,4 12,1 3,0 3,8 100,0 
Språkvetenskaplig 88 60,2 17,0 20,5 1,1 1,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 228 61,0 23,2 11,4 2,2 2,2 100,0 
Teologisk 81 64,2 22,2 7,4 4,9 1,2 100,0 
Juridisk 17 52,9 23,5 11,8 11,8 0,0 100,0 
Medicinsk 286 41,3 31,5 20,6 4,9 1,7 100,0 
Farmaceutisk 68 30,9 38,2 22,1 5,9 2,9 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 402 43,0 28,6 21,4 5,2 1,7 100,0 
Totalt 1302 49,8 26,4 17,5 4,2 2,0 100,0 
 
 
 
17r. Möjligheter för mig att få konstruktiv kritik på min forskning vid seminarier 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 136 72,8 20,6 5,9 0,7 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 90 64,4 25,6 7,8 2,2 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 238 61,3 31,1 7,6 0,0 0,0 100,0 
Teologisk 80 73,8 25,0 1,3 0,0 0,0 100,0 
Juridisk 19 68,4 26,3 5,3 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 292 53,8 33,6 12,3 0,3 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 41,2 35,3 17,6 5,9 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 403 35,5 42,2 17,4 3,7 1,2 100,0 
Totalt 1326 53,0 33,3 11,5 1,7 0,4 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 133 26,3 19,5 28,6 17,3 8,3 100,0 
Språkvetenskaplig 85 27,1 28,2 23,5 10,6 10,6 100,0 
Samhällsvetenskaplig 223 28,3 36,8 21,1 8,5 5,4 100,0 
Teologisk 81 35,8 22,2 22,2 8,6 11,1 100,0 
Juridisk 17 23,5 11,8 47,1 17,6 0,0 100,0 
Medicinsk 282 24,1 34,4 25,9 12,4 3,2 100,0 
Farmaceutisk 68 19,1 27,9 33,8 11,8 7,4 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 397 24,2 23,9 32,0 15,1 4,8 100,0 
Totalt 1286 25,7 28,2 27,5 12,8 5,8 100,0 
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17s. Möjligheter för mig att ge konstruktiv kritik på andras forskning vid seminarier 
 
-Betydelse  
(1=Mycket viktigt, 5=Helt oviktigt) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 136 50,0 28,7 17,6 2,2 1,5 100,0 
Språkvetenskaplig 90 34,4 31,1 22,2 12,2 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 239 39,3 30,1 20,9 7,1 2,5 100,0 
Teologisk 79 46,8 27,8 21,5 2,5 1,3 100,0 
Juridisk 19 26,3 36,8 36,8 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 290 36,2 36,9 23,1 3,8 0,0 100,0 
Farmaceutisk 67 23,9 28,4 35,8 10,4 1,5 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 400 18,3 27,3 41,5 10,5 2,5 100,0 
Totalt 1320 32,5 30,5 28,4 7,0 1,5 100,0 
 
-Tillfredsställelse  
(1=Mycket nöjd, 5=Mycket missnöjd) 
 n 1 2 3 4 5 Totalt 
Historisk-filosofisk 134 36,6 24,6 29,1 6,7 3,0 100,0 
Språkvetenskaplig 88 31,8 25,0 29,5 11,4 2,3 100,0 
Samhällsvetenskaplig 227 37,0 33,0 22,5 6,2 1,3 100,0 
Teologisk 80 45,0 30,0 18,8 5,0 1,3 100,0 
Juridisk 17 41,2 17,6 41,2 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 279 26,2 32,3 29,7 10,8 1,1 100,0 
Farmaceutisk 65 18,5 35,4 32,3 9,2 4,6 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 394 25,1 25,1 37,6 10,7 1,5 100,0 
Totalt 1284 30,2 28,7 30,4 9,0 1,7 100,0 
 
 
18a. ”Jag tycker att handledningen fungerat bra under det senaste året” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 136 39,0 30,9 19,9 9,6 ,7 100,0 
Språkvetenskaplig 91 35,2 35,2 15,4 9,9 4,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 242 36,0 43,4 12,4 7,4 0,8 100,0 
Teologisk 81 34,6 42,0 17,3 4,9 1,2 100,0 
Juridisk 19 26,3 36,8 21,1 15,8 0,0 100,0 
Medicinsk 294 36,4 41,5 15,6 6,5 0,0 100,0 
Farmaceutisk 68 35,3 41,2 11,8 11,8 0,0 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

415 34,0 37,1 18,1 10,6 0,2 100,0 

Totalt 1346 35,4 38,9 16,2 8,8 ,7 100,0 
 
18b. ”Jag befinner mig i en beroendesituation i relation till huvudhandledaren som känns 
besvärande” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 136 6,6 6,6 12,5 72,8 1,5 100,0 
Språkvetenskaplig 90 10,0 5,6 15,6 67,8 1,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 241 5,8 8,3 26,6 57,7 1,7 100,0 
Teologisk 81 7,4 4,9 25,9 60,5 1,2 100,0 
Juridisk 18 5,6 5,6 16,7 66,7 5,6 100,0 
Medicinsk 295 6,1 8,5 21,4 63,7 0,3 100,0 
Farmaceutisk 68 2,9 7,4 26,5 63,2 0,0 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

415 5,8 7,7 22,2 63,4 1,0 100,0 

Totalt 1344 6,2 7,5 21,7 63,5 1,0 100,0 
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18c. ”Jag känner mig osäker på hur ofta jag kan träffa min handledare” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 136 8,8 12,5 24,3 51,5 2,9 100,0 
Språkvetenskaplig 90 8,9 20,0 26,7 43,3 1,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 240 9,2 16,7 31,3 39,6 3,3 100,0 
Teologisk 81 19,8 9,9 19,8 49,4 1,2 100,0 
Juridisk 18 11,1 22,2 27,8 38,9 0,0 100,0 
Medicinsk 293 6,5 13,3 21,8 57,7 0,7 100,0 
Farmaceutisk 68 4,4 20,6 29,4 44,1 1,5 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

415 7,5 13,7 22,4 56,1 0,2 100,0 

Totalt 1341 8,4 14,7 24,6 50,9 1,3 100,0 
 
18d. ”Jag tycker att balansen mellan krav och stöd från min handledare är god” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 136 33,1 38,2 14,0 11,0 3,7 100,0 
Språkvetenskaplig 91 37,4 24,2 13,2 11,0 14,3 100,0 
Samhällsvetenskaplig 241 30,7 42,3 14,9 7,5 4,6 100,0 
Teologisk 81 33,3 35,8 17,3 11,1 2,5 100,0 
Juridisk 19 36,8 26,3 26,3 10,5 0,0 100,0 
Medicinsk 293 36,2 39,9 17,1 5,5 1,4 100,0 
Farmaceutisk 68 30,9 44,1 8,8 11,8 4,4 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

414 27,3 38,9 21,0 9,7 3,1 100,0 

Totalt 1343 31,8 38,6 17,1 8,8 3,8 100,0 
 
18e. ”Jag tycker att det är svårt att säkert veta vilka krav som ställs på avhandlingen” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 135 15,6 29,6 31,1 23,0 0,7 100,0 
Språkvetenskaplig 91 16,5 35,2 24,2 22,0 2,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 241 18,3 30,3 34,9 14,9 1,7 100,0 
Teologisk 81 13,6 24,7 40,7 19,8 1,2 100,0 
Juridisk 19 36,8 31,6 31,6 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 294 9,9 34,7 35,7 19,0 0,7 100,0 
Farmaceutisk 67 16,4 28,4 38,8 14,9 1,5 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

413 12,8 29,8 36,3 18,4 2,7 100,0 

Totalt 1341 14,2 30,9 34,9 18,3 1,6 100,0 
 
18f. ”Jag tycker att brister i handledningen har varit till hinder i mitt forskningsarbete” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 135 19,3 12,6 22,2 45,9 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 90 18,9 15,6 18,9 44,4 2,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 241 13,3 10,4 25,3 47,3 3,7 100,0 
Teologisk 81 17,3 12,3 25,9 43,2 1,2 100,0 
Juridisk 19 15,8 15,8 26,3 42,1 0,0 100,0 
Medicinsk 292 10,6 19,2 23,6 46,2 0,3 100,0 
Farmaceutisk 67 11,9 14,9 35,8 37,3 0,0 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

415 17,6 18,8 26,7 35,9 1,0 100,0 

Totalt 1340 15,2 15,9 25,2 42,4 1,3 100,0 
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19a. Hur många seminarier där forskare och doktorander möts har du deltagit i under det 
senaste året? 
 n Inget 1-2 st 3-4 st 5-6 st 7 st eller flera Totalt 
Historisk-filosofisk 137 7,3 10,9 16,8 18,2 46,7 100,0 
Språkvetenskaplig 91 6,6 8,8 19,8 17,6 47,3 100,0 
Samhällsvetenskaplig 245 6,5 9,8 13,5 15,1 55,1 100,0 
Teologisk 82 0,0 12,2 8,5 17,1 62,2 100,0 
Juridisk 21 0,0 19,0 23,8 28,6 28,6 100,0 
Medicinsk 297 11,8 20,5 19,9 11,1 36,7 100,0 
Farmaceutisk 68 5,9 17,6 29,4 7,4 39,7 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 414 5,1 14,5 14,7 12,6 53,1 100,0 
Totalt 1355 6,8 14,3 16,7 13,9 48,3 100,0 
 
 
19b. Hur många sådana seminarier har du haft möjlighet att delta i under det senaste året? 
 n Inget 1-2 st 3-4 st 5-6 st 7 st eller flera Totalt 
Historisk-filosofisk 137 2,2 5,1 8,0 7,3 77,4 100,0 
Språkvetenskaplig 90 2,2 7,8 6,7 12,2 71,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 244 2,5 2,9 7,8 6,1 80,7 100,0 
Teologisk 82 0,0 3,7 6,1 6,1 84,1 100,0 
Juridisk 21 0,0 9,5 9,5 23,8 57,1 100,0 
Medicinsk 296 7,1 15,5 10,5 13,9 53,0 100,0 
Farmaceutisk 68 2,9 13,2 14,7 14,7 54,4 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 411 3,2 9,2 7,8 8,3 71,5 100,0 
Totalt 1349 3,5 8,8 8,6 9,7 69,4 100,0 
 
 
19c. Tycker du att seminarierna präglas av en öppen stämning med ”högt i tak”? 
  

n 
 

Ja, alltid 
Ja, 

mestadels
 

Ja, ibland 
 

Nej, sällan 
 

Nej, aldrig 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 134 19,4 35,8 26,9 13,4 4,5 100,0 
Språkvetenskaplig 91 11,0 45,1 23,1 16,5 4,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 236 15,3 49,2 25,8 8,9 0,8 100,0 
Teologisk 82 29,3 41,5 20,7 7,3 1,2 100,0 
Juridisk 21 23,8 23,8 33,3 19,0 0,0 100,0 
Medicinsk 269 18,6 48,0 23,4 9,3 0,7 100,0 
Farmaceutisk 67 16,4 44,8 28,4 7,5 3,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 388 22,7 43,0 24,0 7,7 2,6 100,0 
Totalt 1288 19,4 44,3 24,6 9,6 2,1 100,0 
 
 
20a. Hur många poäng totalt omfattar kursdelen i dina doktorandstudier? 
 n <20 poäng 21-40 poäng 41-60 poäng 61-80 poäng >80 poäng Totalt 
Historisk-
filosofisk 

137 0,7 54,7 35,0 6,6 2,9 100,0 

Språk-
vetenskaplig 

89 0,0 0,0 64,0 24,7 11,2 100,0 

Samhälls-
vetenskaplig 

244 0,4 0,8 48,8 45,5 4,5 100,0 

Teologisk 82 2,4 4,9 78,0 12,2 2,4 100,0 
Juridisk 19 21,1 73,7 0,0 0,0 5,3 100,0 
Medicinsk 279 58,8 29,7 7,5 2,2 1,8 100,0 
Farmaceutisk 62 3,2 45,2 43,5 6,5 1,6 100,0 
Teknisk-natur-
vetenskaplig 

414 1,2 49,8 39,4 8,7 1,0 100,0 

Totalt 1326 13,5 31,1 37,6 14,9 2,9 100,0 
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20b. Hur många poäng består av obligatoriska kurser? 
  

n 
<10 

poäng 
11-20 
poäng 

21-30 
poäng 

31-40 
poäng 

>41 
poäng 

 
Vet ej 

 
Totalt

Historisk-filosofisk 136 14,7 30,1 11,8 14,7 5,9 22,8 100,0
Språkvetenskaplig 86 3,5 2,3 8,1 27,9 46,5 11,6 100,0
Samhällsvetenskaplig 241 8,3 14,9 13,3 34,9 11,6 17,0 100,0
Teologisk 82 22,0 7,3 8,5 17,1 22,0 23,2 100,0
Juridisk 20 15,0 35,0 20,0 30,0 0,0 0,0 100,0
Medicinsk 292 64,0 19,2 3,1 3,4 0,3 9,9 100,0
Farmaceutisk 67 32,8 23,9 13,4 6,0 0,0 23,9 100,0
Teknisk-
naturvetenskaplig 

414 37,7 19,6 9,9 5,6 2,4 24,9 100,0

Totalt 1338 32,1 18,3 9,3 13,8 7,8 18,6 100,0
 
 
20c. Hur många poäng väljer din handledare åt dig? 
  

n 
<10  

poäng 
11-20 
poäng 

21-30 
poäng 

31-40 
poäng 

>41  
poäng 

 
Vet ej 

 
Totalt

Historisk-filosofisk 135 54,1 11,1 2,2 3,0 1,5 28,1 100,0 
Språkvetenskaplig 83 41,0 7,2 8,4 7,2 12,0 24,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 230 63,9 6,5 2,2 ,9 2,2 24,3 100,0 
Teologisk 78 16,7 6,4 12,8 15,4 20,5 28,2 100,0 
Juridisk 19 89,5 0,0 0,0 5,3 0,0 5,3 100,0 
Medicinsk 286 64,3 5,6 1,4 1,0 0,0 27,6 100,0 
Farmaceutisk 66 50,0 16,7 1,5 4,5 1,5 25,8 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

417 55,4 16,1 5,3 2,2 1,7 19,4 100,0 

Totalt 1314 55,7 10,3 4,0 3,0 3,1 23,9 100,0 
 
 
20d. Hur många poäng är du fri att välja själv? 
  

n 
<10  

poäng 
11-20 
poäng 

21-30 
poäng 

31-40 
poäng 

>41  
poäng 

 
Vet ej 

 
Totalt 

Historisk-filosofisk 132 8,3 25,8 15,2 14,4 9,1 27,3 100,0 
Språkvetenskaplig 85 27,1 24,7 14,1 5,9 10,6 17,6 100,0 
Samhällsvetenskaplig 236 3,8 12,7 11,0 25,0 29,7 17,8 100,0 
Teologisk 78 23,1 19,2 11,5 10,3 11,5 24,4 100,0 
Juridisk 19 68,4 15,8 5,3 0,0 0,0 10,5 100,0 
Medicinsk 285 31,2 22,1 8,1 1,4 4,9 32,3 100,0 
Farmaceutisk 65 9,2 29,2 9,2 20,0 7,7 24,6 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

413 5,6 16,7 15,7 20,8 20,1 21,1 100,0 

Totalt 1313 14,6 19,3 12,3 14,8 15,4 23,5 100,0 
 
 
21. Bedömer du att det finns möjlighet att läsa alla kurspoäng inom den angivna tidsramen 
för forskarutbildningen? 
  

n 
 

Ja 
 

Nej 
Jag kan inte bedöma 

det för närvarande 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 137 64,2 16,1 19,7 100,0 
Språkvetenskaplig 88 45,5 27,3 27,3 100,0 
Samhällsvetenskaplig 241 53,5 19,9 26,6 100,0 
Teologisk 82 61,0 11,0 28,0 100,0 
Juridisk 20 80,0 5,0 15,0 100,0 
Medicinsk 294 76,5 3,1 20,4 100,0 
Farmaceutisk 68 70,6 10,3 19,1 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 418 78,7 8,4 12,9 100,0 
Totalt 1348 68,6 11,5 19,9 100,0 
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22a. ”Min arbetsinsats i den/de kurser jag har läst har svarat väl mot det antal poäng 
kursen/kurserna givit” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
Vet 
ej 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 73 24,7 52,1 13,7 2,7 6,8 100,0 
Språkvetenskaplig 57 17,5 47,4 28,1 7,0 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 195 20,5 55,9 18,5 2,6 2,6 100,0 
Teologisk 50 30,0 46,0 18,0 2,0 4,0 100,0 
Juridisk 16 18,8 31,3 37,5 12,5 0,0 100,0 
Medicinsk 243 28,8 52,7 12,3 3,3 2,9 100,0 
Farmaceutisk 55 14,5 65,5 12,7 3,6 3,6 100,0 
Tekn.-naturvetenskaplig 377 19,9 56,2 19,4 3,7 0,8 100,0 
Totalt 1066 22,4 54,2 17,5 3,6 2,3 100,0 
 
22b. ”Kursarbetet har varit till nytta för mitt forskningsarbete” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 73 28,8 53,4 13,7 4,1 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 58 24,1 44,8 24,1 6,9 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 195 21,0 43,1 31,3 2,6 2,1 100,0 
Teologisk 50 32,0 40,0 18,0 8,0 2,0 100,0 
Juridisk 16 12,5 18,8 43,8 25,0 0,0 100,0 
Medicinsk 243 23,0 43,6 27,2 5,3 0,8 100,0 
Farmaceutisk 55 27,3 54,5 12,7 3,6 1,8 100,0 
Tekn.-naturvetenskaplig 378 19,3 56,1 20,6 3,7 0,3 100,0 
Totalt 1068 22,3 48,7 23,6 4,6 0,8 100,0 
 
22c. ”Kursarbetet har hjälpt mig att tänka och diskutera kritiskt” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 73 38,4 37,0 20,5 4,1 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 58 20,7 39,7 31,0 6,9 1,7 100,0 
Samhällsvetenskaplig 195 24,6 46,7 22,1 6,2 0,5 100,0 
Teologisk 50 32,0 40,0 22,0 6,0 0,0 100,0 
Juridisk 16 0,0 37,5 43,8 18,8 0,0 100,0 
Medicinsk 243 21,8 34,2 32,9 9,9 1,2 100,0 
Farmaceutisk 55 21,8 38,2 29,1 7,3 3,6 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

378 12,2 38,9 37,8 9,8 1,3 100,0 

Totalt 1068 20,1 39,1 31,2 8,4 1,1 100,0 
 
22d. ”Jag är nöjd med den/de kurser jag har läst” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 73 24,7 49,3 24,7 1,4 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 59 22,0 49,2 22,0 6,8 0,0 100,0 
Samhällsvetenskaplig 195 16,4 59,0 22,1 2,6 0,0 100,0 
Teologisk 50 34,0 46,0 16,0 2,0 2,0 100,0 
Juridisk 16 6,3 18,8 43,8 31,3 0,0 100,0 
Medicinsk 243 22,2 44,0 25,5 7,4 0,8 100,0 
Farmaceutisk 55 34,5 54,5 5,5 1,8 3,6 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

378 20,1 60,1 16,4 3,2 0,3 100,0 

Totalt 1069 21,5 53,3 20,2 4,4 0,6 100,0 
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23a. Har du deltagit i den s k pedagogiska grundkursen? 
 n Ja Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 138 31,9 68,1 100,0 
Språkvetenskaplig 90 35,6 64,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 244 36,5 63,5 100,0 
Teologisk 81 19,8 80,2 100,0 
Juridisk 21 42,9 57,1 100,0 
Medicinsk 297 19,2 80,8 100,0 
Farmaceutisk 67 65,7 34,3 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 417 30,2 69,8 100,0 
Totalt 1355 30,8 69,2 100,0 
 
 
23b. Om ja, vad är din uppfattning om värdet på kursen? 
  

n 
Mycket  

värdefull 
Ganska 
värdefull 

Inte särskilt 
värdefull 

Inte alls  
värdefull 

 
Totalt 

Historisk-filosofisk 45 51,1 28,9 15,6 4,4 100,0 
Språkvetenskaplig 36 55,6 27,8 13,9 2,8 100,0 
Samhällsvetenskaplig 91 42,9 44,0 8,8 4,4 100,0 
Teologisk 16 62,5 37,5 0,0 0,0 100,0 
Juridisk 9 33,3 66,7 0,0 0,0 100,0 
Medicinsk 63 46,0 36,5 15,9 1,6 100,0 
Farmaceutisk 44 43,2 38,6 11,4 6,8 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

130 49,2 40,0 6,9 3,8 100,0 

Totalt 434 47,7 38,5 10,1 3,7 100,0 
 
 
23c. Om du inte deltagit i kursen, varför inte? 
  

 
n 

 
Jag känner inte 

till kursen 

Jag har hört 
att den inte  
är givande 

Jag har  
avråtts att  
gå kursen 

 
 

Tidsbrist 

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 80 25,0 2,5 1,3 71,3 100,0 
Språkvetenskaplig 45 28,9 6,7 2,2 62,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 116 22,4 2,6 0,0 75,0 100,0 
Teologisk 51 54,9 0,0 0,0 45,1 100,0 
Juridisk 11 45,5 0,0 0,0 54,5 100,0 
Medicinsk 196 53,1 1,5 2,0 43,4 100,0 
Farmaceutisk 16 12,5 0,0 6,3 81,3 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

240 32,1 8,3 2,1 57,5 100,0 

Totalt 755 36,4 4,1 1,6 57,9 100,0 
 
 
24. Hur viktigt tycker du att det är med pedagogisk meritering? 
 n Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Oviktigt Totalt 
Historisk-filosofisk 137 60,6 32,8 4,4 2,2 100,0 
Språkvetenskaplig 87 66,7 26,4 4,6 2,3 100,0 
Samhällsvetenskaplig 241 44,0 44,0 10,8 1,2 100,0 
Teologisk 82 57,3 34,1 6,1 2,4 100,0 
Juridisk 21 52,4 42,9 4,8 0,0 100,0 
Medicinsk 295 44,4 46,4 7,5 1,7 100,0 
Farmaceutisk 68 44,1 45,6 10,3 0,0 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 415 43,1 43,6 11,3 1,9 100,0 
Totalt 1346 47,9 41,6 8,8 1,7 100,0 
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25a. För många doktorander ges en möjlighet att undervisa inom ramen för forskarutbildningen. Hur 
har omfattningen av undervisning varit för din del i genomsnitt hittills under din totala doktorandtid? 
  

n 
Ingen 

undervisning alls 
Betydligt 

mindre än 20%
 

Ca 20%
Betydligt mer än 

20% 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 138 34,1 50,0 13,0 2,9 100,0 
Språkvetenskaplig 88 36,4 31,8 21,6 10,2 100,0 
Samhällsvetenskaplig 240 26,3 25,8 40,0 7,9 100,0 
Teologisk 83 42,2 34,9 10,8 12,0 100,0 
Juridisk 21 14,3 38,1 33,3 14,3 100,0 
Medicinsk 300 27,7 40,7 25,3 6,3 100,0 
Farmaceutisk 68 11,8 8,8 57,4 22,1 100,0 
Tekn.-naturvetenskaplig 418 14,6 22,7 58,4 4,3 100,0 
Totalt 1356 24,5 30,9 37,5 7,2 100,0 
 
25b. Om du har undervisat, hur värderar du dina erfarenheter av detta? 
  

n 
Mycket 

värdefulla 
Ganska 

värdefulla 
Inte särskilt 
värdefulla 

Inte alls 
värdefulla 

 
Totalt 

Historisk-filosofisk 98 76,5 20,4 3,1 0,0 100,0 
Språkvetenskaplig 58 75,9 20,7 1,7 1,7 100,0 
Samhällsvetenskaplig 181 58,6 34,8 5,5 1,1 100,0 
Teologisk 49 77,6 16,3 6,1 0,0 100,0 
Juridisk 18 66,7 27,8 5,6 0,0 100,0 
Medicinsk 225 51,6 43,1 4,9 0,4 100,0 
Farmaceutisk 60 70,0 28,3 1,7 0,0 100,0 
Tekn.-naturvetenskaplig 355 59,7 33,5 5,9 0,8 100,0 
Totalt 1044 61,8 32,7 4,9 0,7 100,0 
 
25c. Om du inte har undervisat: Skulle du ha velat undervisa? 
 n Ja, absolut Ja, troligtvis Ja, möjligtvis Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 55 50,9 16,4 12,7 20,0 100,0 
Språkvetenskaplig 34 52,9 8,8 20,6 17,6 100,0 
Samhällsvetenskaplig 68 26,5 20,6 17,6 35,3 100,0 
Teologisk 39 28,2 5,1 20,5 46,2 100,0 
Juridisk 5 40,0 20,0 40,0 0,0 100,0 
Medicinsk 91 22,0 23,1 29,7 25,3 100,0 
Farmaceutisk 12 16,7 16,7 58,3 8,3 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 81 23,5 23,5 29,6 23,5 100,0 
Totalt 385 30,6 18,4 24,4 26,5 100,0 
 
25d. Om du inte har undervisat, vilket är det viktigaste skälet till detta? 
 

n 

Det finns inga 
möjligheter för 
doktorander att 

undervisa på min 
institution 

 
Jag vill 

koncentrera 
mig på min 
avhandling 

 
 

Jag har bett 
att få slippa 
undervisning

 
Jag har 
avråtts  
av min 

handledare 

 
 
 

Annat 
skäl 

 
 
 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 53 34,0 35,8 0,0 5,7 24,5 100,0 
Språkvetenskaplig 31 32,3 22,6 6,5 3,2 35,5 100,0 
Samhällsvetenskaplig 56 5,4 25,0 7,1 3,6 58,9 100,0 
Teologisk 32 15,6 50,0 6,3 0,0 28,1 100,0 
Juridisk 4 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 100,0 
Medicinsk 82 47,6 15,9 1,2 3,7 31,7 100,0 
Farmaceutisk 9 11,1 22,2 0,0 0,0 66,7 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

62 17,7 22,6 3,2 1,6 54,8 100,0 

Totalt 329 26,4 26,4 3,3 3,0 40,7 100,0 
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26a. ”Det har fungerat väl att kombinera undervisning och avhandlingsarbete”  
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 91 33,0 30,8 16,5 13,2 6,6 100,0 
Språkvetenskaplig 58 20,7 29,3 32,8 13,8 3,4 100,0 
Samhällsvetenskaplig 185 14,1 33,0 34,6 12,4 5,9 100,0 
Teologisk 47 23,4 40,4 17,0 17,0 2,1 100,0 
Juridisk 19 10,5 42,1 21,1 21,1 5,3 100,0 
Medicinsk 226 23,9 43,8 17,7 5,3 9,3 100,0 
Farmaceutisk 59 18,6 52,5 23,7 1,7 3,4 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

357 18,8 45,4 24,6 7,3 3,9 100,0 

Totalt 1042 20,4 40,8 24,2 9,0 5,6 100,0 
 
26b. ”Jag har fått bra stöd och information från institutionen när det gäller min undervisning” 
  

 
n 

 
Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 
ganska hög 

grad 

Instämmer i 
ganska låg 

grad 

 
Instämmer 

inte alls 

 
 

Vet ej

 
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 90 6,7 24,4 32,2 30,0 6,7 100,0 
Språkvetenskaplig 58 29,3 25,9 22,4 15,5 6,9 100,0 
Samhällsvetenskaplig 182 11,0 24,2 37,9 19,2 7,7 100,0 
Teologisk 46 8,7 21,7 26,1 37,0 6,5 100,0 
Juridisk 17 11,8 11,8 47,1 29,4 0,0 100,0 
Medicinsk 220 10,9 38,6 28,2 12,7 9,5 100,0 
Farmaceutisk 60 10,0 43,3 31,7 11,7 3,3 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

357 13,4 31,9 35,6 16,8 2,2 100,0 

Totalt 1030 12,3 30,9 32,9 18,3 5,6 100,0 
 
 
27. Tycker du att forskarutbildningen (hittills) har hjälpt dig att utveckla din identitet som 
forskare? 
  

n 
 

Ja, i hög grad
Ja, i ganska 

hög grad 
Ja, i någon 

mån 
 

Nej, knappast
 

Totalt 
Historisk-filosofisk 135 36,3 29,6 28,1 5,9 100,0 
Språkvetenskaplig 89 31,5 36,0 28,1 4,5 100,0 
Samhällsvetenskaplig 243 30,9 42,4 22,2 4,5 100,0 
Teologisk 83 30,1 38,6 26,5 4,8 100,0 
Juridisk 21 38,1 23,8 33,3 4,8 100,0 
Medicinsk 299 32,4 45,2 20,4 2,0 100,0 
Farmaceutisk 68 33,8 42,6 22,1 1,5 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

415 31,8 41,9 21,2 5,1 100,0 

Totalt 1353 32,3 40,7 22,9 4,1 100,0 
 
 
28. Skulle du vilja arbeta kvar vid Uppsala universitet efter din doktorsexamen? 
 n Ja, absolut Ja, troligtvis Nej Totalt 
Historisk-filosofisk 133 25,6 45,9 28,6 100,0 
Språkvetenskaplig 90 47,8 31,1 21,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 228 18,4 46,1 35,5 100,0 
Teologisk 79 15,2 49,4 35,4 100,0 
Juridisk 21 14,3 52,4 33,3 100,0 
Medicinsk 284 15,5 43,7 40,8 100,0 
Farmaceutisk 64 4,7 26,6 68,8 100,0 
Teknisk-naturvetenskaplig 402 11,9 32,3 55,7 100,0 
Totalt 1301 17,6 39,6 42,8 100,0 
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29. Hur stora möjligheter bedömer du att det finns för dig att arbeta kvar inom universitetet 
efter din doktorsexamen? 
  

n 
Mycket 
stora 

Ganska 
stora 

Ganska 
små 

Nästan 
obefintliga 

 
Totalt 

Historisk-filosofisk 135 3,0 19,3 46,7 31,1 100,0 
Språkvetenskaplig 90 6,7 15,6 36,7 41,1 100,0 
Samhällsvetenskaplig 231 6,9 42,9 34,2 16,0 100,0 
Teologisk 82 3,7 12,2 32,9 51,2 100,0 
Juridisk 21 4,8 52,4 28,6 14,3 100,0 
Medicinsk 278 9,4 35,3 38,1 17,3 100,0 
Farmaceutisk 62 3,2 33,9 51,6 11,3 100,0 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

406 6,2 31,5 43,6 18,7 100,0 

Totalt 1305 6,4 31,2 40,1 22,4 100,0 
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