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Förord 
 

Föreliggande studie har genomförts på uppdrag av HS- och HNT-fakulteterna vid Karlstads 
universitet.  Enkät och övrigt har planerats och utförts i samarbete med utbildnings- och 
forskningssamordnarna på fakulteterna: Sara Hidén och Thomas Nilsson. För att underlätta 
jämförelse med tidigare undersökningar har vi använt samma enkätformulär som togs fram av Lars 
Haglund och företrädare för de fyra fakulteter som fanns då (2012) och som även användes vid 
motsvarande undersökning 2015.  Fokus i analysen ligger på att jämföra med tidigare undersökningar 
utförda på Kau och på att jämföra olika vetenskapsområden. 

Sist men inte minst ett stort tack till de alumner som lagt tid på att svara på enkäten. Era svar 
kommer att påverka hur forskarutbildningen organiseras i framtiden. 

 

 

Karlstad i maj 2018 

 

Martin Sundqvist 
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1.0 BAKGRUND TILL STUDIERNA 
 

Det interna kvalitetsarbetet avseende forskarutbildning vid Karlstads universitet föreskriver att 
alumnstudier skall utföras vart tredje år. Sålunda genomfördes och publicerades en studie 20151 som 
var en uppföljning till en tidigare studie av Lars Haglund2 omfattande de som disputerat 2007 till och 
med 2009. Den var i sin tur en uppföljning av en studie som genomfördes 2008 av Lars-Arne Sjöberg3. 
I aktuell undersökning kommer vi att jämföra med resultaten i de båda föregående studierna för att 
på så sätt få en uppfattning om hur forskarutbildningen på Karlstads universitet utvecklats och 
utvecklas.  Vi tror oss veta att forskarutbildningen i huvudsak fungerar väl – så därför kan man säga 
att en viktig funktion är att kunna identifiera delar som fungerar mindre bra för att kunna åtgärda på 
lämpligt sätt.  Allt i en anda av ständiga förbättringar och återkommande uppföljningar. 

Under senare tid har intresset för att studera vad universitetens alumner tycker om sin utbildning 
och hur det går för dem på arbetsmarknaden ökat. Detta gäller både alumner från grundutbildning, 
magister- och master utbildningar samt alumner som genomgått forskarutbildning.  Det finns 
sannolikt flera skäl till denna utveckling. Bland annat är den ökande konkurrensen mellan 
utbildningar och lärosäten samt det därav följande behovet av att kunna bygga lärosätenas 
marknadsföring på fakta om kvalitet, effekt och nöjdhet, en viktig anledning.  

 

 

  

                                                           
1 Sundqvist M. (2015) Med en doktorsexamen från Karlstads universitet – Alumner om forskarstudier och 
arbete 2015, Karlstad University Studies 2015:xx 
2 Haglund L. (2012), Med en doktorsexamen från Karlstads universitet – Alumner om forskarstudier och arbete 
2012, Karlstad University Studies 2012:27. 
3 Sjöberg, L-A. (2008), Resultat från Alumniundersökning vid Karlstads universitet 2007. Arbetsrapport Karlstads 
universitet. 
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2.0 UNDERSÖKNINGSMETOD OCH POPULATION 
 

Tanken med det valda upplägget är att alumnerna skall ha hunnit få erfarenhet av (arbets-) livet efter 
disputationen innan de är med i våra undersökningar. Det urval av alumner vi gör omfattar därför de 
som disputerat två till fem år före enkätens genomförande.  Alumnerna som får enkätformulären i 
sin hand är alltså tillräckligt nära sina forskarstudier för att komma ihåg detaljer och har även hunnit 
få en del erfarenhet från arbetslivet som kan vara relevant för att kunna, ha synpunkter på, och 
utvärdera den  forskarutbildning de genomgått på Karlstads universitet. 

I föreliggande studie har vi därför låtit de som genomgått vår forskarutbildning och avlagt sin 
doktorsexamen under något av åren 2013, 2014 eller 2015 svara på frågor om hur de upplevt sin 
forskarutbildning och hur denna relaterar till de arbetsuppgifter de har nu ett par år efter examen.  
Urvalet har skett med hjälp av LADOK och avgränsningen var att man skall ha disputerat i något av de 
ämnen där universitetet har rätt att ge forskarutbildning – detta oavsett var man haft sin anställning.  
Det betyder alltså att så kallade industridoktorander ingår i populationen liksom de lärare som haft 
sin anställning vid någon kommun eller någon norsk högskola.  Även de som haft anställning som 
adjunkter vid Kau och disputerat inom ramen för den anställningen ingår. 

En av svårigheterna med att genomföra enkätundersökningar av det här slaget är att få tillräckligt  
många att svara. Tiden närmast efter examen är för de flesta en tid uppfylld av stora förändringar.  
De nyblivna doktorerna söker arbete, flyttar, får jobb, bildar familj, flyttar utomlands, eller kanske 
forskar vidare mot en docentur. I vilket fall som helst är de mycket upptagna med helt andra saker än 
att svara på enkäter. Därför är det mycket viktigt att göra det ”enkelt” för alumnerna att komma in 
med ett svar.   

De som tidigare jobbat med att genomföra denna typ av enkätundersökningar för Kau har kommit 
fram till att den högsta svarsfrekvensen uppnås genom brev där man vädjar om svar och dessutom 
naturligtvis bifogar ett svarskuvert. För att ytterligare sänka tröskeln för att svara har man valt att 
begränsa frågeformuläret till ett minimum av frågor med enkla formuleringar.  Man hoppas 
därigenom att spara på respondenternas kraft så att de orkar svara med intresse och eftertanke på 
de öppna frågorna om hur de upplevt sina studier.  Detaljerade svar på dessa frågor är oerhört 
viktiga för att dels bättre förstå svaren på övriga frågor, och dels för att bättre förstå hur 
forskarutbildningen skall förändras i takt med en förändrad omvärld.   

Vi valde denna gång att använda samma formulär och frågor som i undersökningarna från 2012 och 
2015 för att underlätta jämförelsen. Enda undantaget är frågan om vilket vetenskapsområde man 
genomförde sina studier inom. Där såg vi oss tvungna att erbjuda alternativ som motsvarar de 
vetenskapsområden som vi de facto har, se bilaga 1. 

Formuläret begränsades till tre blad och skickades ut i ett brev tillsammans med ett svarskuvert.  
Svarskuverten var märkta så att vi kunde se vilka som svarat.  Genom att registrera inkomna svar och 
först därefter öppna kuverten utan att notera vilket formulär som hörde ihop med respektive kuvert 
bevarades respondenternas anonymitet.  Några påpekade att anonymiteten vid detta förfarande inte 
kunde garanteras.  Det kan den ju i strikt mening inte, men universitetet har ju inget intresse av att 
driva någon form av ”åsiktsregistrering” och undertecknad som neutral tjänsteman kan bara intyga 
att det hela har skett med bevarande av anonymiteten.  Enda undantaget är några respondenter som 
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skickade in sina svar via e-post.  Fyra veckor efter att enkäterna skickades ut, fick de som då ännu 
inte svarat ännu ett brev med en vänlig påminnelse om att svara.  Dessutom kontaktades flera av de 
som ej svarat per telefon eller mejl med ännu en påminnelse. Trots detta förfarande blev 
svarsfrekvensen inte högre än 50 %. Det kan jämföras med de 62 % som svarade på motsvarande 
undersökning 2015 och de 51 % som svarade i Haglunds undersökning 2012 samt med de 50 % som 
svarade i en nyligen genomförd alumniundersökning4 omfattande alumner med examen från grund- 
och avancerad nivå.  I båda dessa andra undersökningar användes metoden att skicka en påminnelse 
till samtliga två veckor efter det första utskicket.  Det tycks alltså som att man inte kan åstadkomma 
en bra svarsfrekvens utan kostnaden för två utskick.  Dock offras förstås möjligheten till absolut 
anonymitet. 

 

Tabell 1. Populationen av doktorer som disputerat vid Kau 2013-15. 

Fakultet Totalt Ej adress i 
Ladok eller 

retur. 

Tillfrågade Svar Svarsfrekvens 
(%) 

H-S 48 3 45 23 51 
HNT 46 2 44 22 48 
Samtliga 94 5 89 45 50 

 

Om vi då börjar med att titta på de som svarat på enkäten och således utgör underlag för 
föreliggande rapport kan vi se att det är 45 individer.  Fördelningen mellan könen är 26 kvinnor och 
18 män.  Fördelningen mellan fakulteterna är även den relativt jämn med 23 från HS och 22 från 
HNT5.   

 

Tabell 2. Översikt av de doktorer som svarat på enkäten. Disputerade vid Kau 2013 – 2015. 

DoktorandAlumner 
2018 

Kvinnor Män Jobbar i 
Värmland 

Jobbar i 
Sverige, 

ej 
Värmland 

Ej 
jobb 

Jobbar i 
Utlandet 

Totalt 

Humaniora* 4 2 3 2 1 0 6 
Samhällsvetenskap* 10 4 13 1 0 0 14 
Naturvetenskap* 3 6 4 5 0 0 9 
Teknik* 3 6 8 1 0 0 9 
Vård 2 0 1 0 0 1 2 
Utbildningsvetenskap 5 0 3 2 0 0 5 
Samtliga 27 18 32 11 1 1 45 

 

                                                           
4 Sundqvist, M. (2017). Med en examen från Karlstads universitet : Alumner inom hälsa, natur- och 
teknikvetenskap Examen 2011-2013 (Karlstad University Studies). 
5 HS = Humanistiska och Samhällsvetenskapliga Fakulteten, HNT = Fakulteten för Hälsa, Natur- och 
Teknikvetenskap 
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Intressant att notera är att vi behåller de flesta disputerade i Värmland.  Vid den föregående 
undersökningen ”exporterades” en stor del. 

Följande frågeområden och frågor ingick i enkäten: 

• Bakgrundsvariabler 

o Kön 

o Vetenskapsområde för forskarutbildningen 

• Attityder till utbildningen (påståenden som alumnerna tar ställning till) 

o Åsikter om introduktionen till forskarutbildningen 

o Åsikter om kurserna och studieplaner inom forskarutbildningen 

o Åsikter om handledningen 

o Åsikter om forskarmiljön inom avdelningen 

o Åsikter om kontakter med andra lärosäten, företag, myndigheter och internationellt 

o Åsikter om karriärvägledning inom forskarutbildningen 

o Åsikt om arbetsbelastning i forskarutbildningen 

• Attityder till vad man lärt sig genom forskarutbildningen 

o Kunskaper inom utbildningens ämnesområde 

o Förmåga att bedöma och hantera nya och komplexa frågeställningar 

o Förmåga att kommunicera forskningsresultat 

• Sysselsättning efter utbildningen 

o Typ av anställning 

o Tid från utbildning till arbete 

o Arbetsmarknadssektor 

o Bosättning 

o Typ av befattning (öppen fråga) 

o Ansvarsområden inom arbetet 

o Kvalifikationsgrad och inriktning 

• Detaljerade åsikter om utbildningen (öppna frågor) 

o Vad anser du var särskilt bra med dina studier  

o Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier  

o Förslag till förändringar i utbildningen 
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3.0 ÅSIKTER OM UTBILDNINGEN 
 

Vi inleder med en översiktlig jämförelse mellan aktuell undersökning och de undersökningar som 
utfördes för tre respektive sex år sedan. 

Tabell 3. Jämförelse av åsikter om utbildningen 2012 (disputerade 2007-2009), 2015 (disputerade 
2009-2012) och 2018 (disputerade 2013-2015). 

Påstående Instämmer helt (%) 
         2012                    2015                   2018 

Min/mina handledare har lämnat det stöd 
jag behövt under utbildningen.  

29 % 63 % 50 % 

Min/mina handledare har varit tillräckligt 
kunniga i forskningsområdet.  

49 % 59 % 36 % 

Det har funnits goda möjligheter till 
diskussioner med andra lärare/forskare 
eller doktorander under 
forskarutbildningen.  

43 % 40 % 59 % 

De kurser på forskarnivå som jag läst vid 
Karlstads universitet har hållit god 
kvalitet.  

17 % 28 % 14 % 

Introduktionen till doktorandstudierna 
gav en god bild av utbildningen.  

5 % 26 % 16 % 

Den individuella studieplanen fungerade 
som stöd under min studietid.  

3 % 21 % 20 % 

Under utbildningen hade jag goda 
möjligheter att knyta kontakter med 
forskare vid andra lärosäten.  

38 % 19 % 39 % 

Under utbildningen hade jag goda 
möjlighet att knyta kontakter med företag 
och myndigheter.  

17 % 15 % 18 % 

Karriärvägledningen på universitetet 
fungerade bra för mig / Utbildningen på 
forskarnivå gav mig god vägledning inför 
mitt fortsatta yrkesliv.* 

- 4 % 32 %   

*Den senare formuleringen användes 2018.   

Eftersom vi har tre helt jämförbara populationer och har ställt samma frågor kan vi enkelt jämföra 
resultaten och hävda att eventuella skillnader är valida, det vill säga verkligen speglar ett ändrat 
förhållande.  Om vi låter andelen av de svarande som instämmer helt i påståendena kring utbildning 
avgöra vad doktoranderna varit mest nöjda med ser vi följande 

• Man är denna gång mindre nöjd med sina handledare 
• Kurser och introduktion får svagare stöd än tidigare 
• ISP är återigen mer uppskattat än 2012. 
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Frågan om karriärvägledningen ändrades denna gång eftersom Kau de facto inte har någon specifik 
karriärvägledning för doktorander.  Den nya frågan ” Utbildningen på forskarnivå gav mig god vägledning 
inför mitt fortsatta yrkesliv” gav ett helt annat och mer positivt svar. 

I de följande sektionerna tittar vi närmare på ovanstående frågor men delar upp respondenterna 
efter vilket vetenskapsområde de tillhör.  Man bör då ha i minnet att de % -tal som ser vederhäftiga 
ut i vissa fall motsvaras en, två eller tre individer per vetenskapsområde så att man får vara försiktig 
med att dra slutsatser om skillnader mellan områdena. 

 

3.1 Åsikter om handledningen 
Låt oss börja med att analysera doktorernas åsikter om sina handledare. 

 

Tabell 4. Min/Mina handledare har varit tillräckligt kunniga i forskningsområdet. 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 67 17 0 17 0 
Samhällsvetenskap* 36  36 7 14 7 
Naturvetenskap* 44  33 0 11 11 
Teknik* 22 22 33 11 6 
Vård 00 100 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 20 60 0 20 0 
Samtliga 36 34 9 14 7 

*inklusive didaktisk inriktning 

Kunniga handledare är givetvis helt centrala för en forskarutbildning.  Här är doktoranderna i Karlstad 
dock denna gång lite tvekande.  Det är ett tydligt trendbrott som skett då betydligt färre, 70 % denna 
gång jämfört med 87 % tidigare, håller med helt eller delvis om att handledarna varit tillräckligt 
kunniga.  Dessutom har andelen som helt eller delvis tar avstånd från detta påstående ökat från 9 till 
21 %. 

 

Tabell 5. Min/Mina handledare har varit tillräckligt kunniga i forskningsområdet. 

DoktorandAlumn  Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

2012 49 34 0 15 2 
2015 59 28 4 9 0 
2018 36 34 9 14 7 
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Tabell 6. Min/Mina handledare har lämnat det stöd jag behövt under utbildningen 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 67 17 0 0 17 
Samhällsvetenskap* 43 21 0 36 0 
Naturvetenskap* 67 0 11 11 11 
Teknik* 33 22 11 22 11 
Vård 100 0 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 40 40 0 20 0 
Samtliga 50 18 4 21 7 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 7. Min/Mina handledare har lämnat det stöd jag behövt under utbildningen 

DoktorandAlumn Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

2012 29 49 0 15 0 
2015 63 22 2 13 0 
2018 50 18 4 21 7 

 

Det räcker inte med enbart kunskaper, handledarna måste självfallet också vara riktigt stödjande för 
doktoranden.  Även på denna fråga ser vi dessvärre en försämring jämfört med föregående 
undersökning.  Det är inga stora skillnader men eftersom det är samma fråga och helt jämförbara 
populationer kan man inte bortse från det som observeras.  Det skall naturligtvis påpekas att det 
räcker med 2-3 handledare som inte lyckats med sitt uppdrag för att det skall slå igenom på detta 
sätt. 
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3.2 Åsikter om forskarmiljön inom ämnet 
 

Tabell 8. Det har funnits goda möjligheter till diskussioner med andra lärare/forskare eller 
doktorander under forskarutbildningen. 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 83 17 0 0 0 
Samhällsvetenskap* 64 21 7 7 0 
Naturvetenskap* 56 22 0 22 0 
Teknik* 56 22 22 0 0 
Vård 100 0 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 20 60 0 20 0 
Samtliga 59 25 7 9 0 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 9. Det har funnits goda möjligheter till diskussioner med andra lärare/forskare eller 
doktorander under forskarutbildningen. 

DoktorandAlumn Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

2012 43 41 0 19 0 
2015 40 30 19 11 0 
2018 59 25 7 9 0 

 

På samma sätt som tidigare anser en stor majoritet (70-85 %) av de svarande att det finns goda 
möjligheter till diskussioner med kollegor. 
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3.3 Åsikter om kontakter med andra lärosäten, företag, myndigheter och 
internationellt. 
 

Tabell 10. Under utbildningen hade jag goda möjligheter att knyta kontakter med forskare vid andra 
lärosäten 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 50 17 17 16 0 
Samhällsvetenskap* 57 21 14 7 0 
Naturvetenskap* 22 44 0 33 0 
Teknik* 44 22 0 33 0 
Vård 0 100 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 0 60 20 20 0 
Samtliga 39 32 9 20 0 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 11. Under utbildningen hade jag goda möjligheter att knyta kontakter med forskare vid andra 
lärosäten 

DoktorandAlumn  Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

2012 39 31 0 29 2 
2015 19 47 17 15 2 
2018 39 32 9 20 0 

 

De flesta var nöjda med möjligheterna att knyta kontakter med andra forskare vid andra lärosäten.  
Summan av svaren Instämmer helt (39 %) och Instämmer delvis (32 %) är alltså 71 %.  Motsvarande 
var i undersökningen 2015; 66 %. Ingen större skillnad alltså.  Man kan överraskas av att teknik och 
naturvetenskap sticker ut på den negativa sidan i denna fråga. Förklaringen kan vara att man där ofta 
deltar i projekt som i första hand innebär samarbete med företag snarare än med andra lärosäten. 
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Tabell 12. Under utbildningen hade jag goda möjligheter att knyta kontakter med företag och 
myndigheter 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 0 0 83 17 0 
Samhällsvetenskap* 21 30 14 14 21 
Naturvetenskap* 0 0 44 44 11 
Teknik* 44 11 33 11 0 
Vård 0 0 0 100 0 
Utbildningsvetenskap 20 0 20 0 60 
Samtliga 18 11 34 18 18 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 13. Under utbildningen hade jag goda möjligheter att knyta kontakter med företag och 
myndigheter 

DoktorandAlumn  Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

2012 17 24 0 43 14 
2015 15 26 20 28 10 
2018 18 11 34 18 18 

 

 

Karlstads universitet prioriterar öppenhet och samverkan med näringsliv och myndigheter. 
Doktoranderna är trots den ambitionen dock inte helt övertygade om att de haft goda möjligheter 
att samverka. Endast 29 % instämmer helt eller delvis och hela 36 % tar helt eller delvis avstånd från 
påståendet att de haft goda möjligheter att knyta kontakter med företag och myndigheter.  Detta har 
heller inte blivit bättre jämfört med tidigare. 
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3.4 Åsikter om kurserna och studieplaner inom forskarutbildningen 
 

Tabell 14. De kurser på forskarnivå som jag läst vid Karlstads universitet har hållit god kvalitet.  

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 33 50 0 17 0 
Samhällsvetenskap* 21 29 29 14 7 
Naturvetenskap* 0 56 33 11 0 
Teknik* 11 44 22 11 11 
Vård 0 100 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 0 80 20 0 0 
Samtliga 14 50 23 11 4 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 15. De kurser på forskarnivå som jag läst vid Karlstads universitet har hållit god kvalitet.  

DoktorandAlumn  Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

2102 17 62 0 21 0 
2015 28 40 17 13 2 
2018 14 50 23 11 4 

 

Nästan 65 % av doktoranderna anger att de instämmer helt eller delvis med påståendet att kurserna 
på forskarnivå hållit god kvalitet.  Det finns dock 15 % som tar helt eller delvis avstånd från detta.  
Man kan misstänka att de senare är samma individer som på de öppna frågorna har framhållit en 
specifik kurs som riktigt dålig. 

 

Tabell 16. Den individuella studieplanen fungerade som stöd under min studietid 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 17 33 33 17 0 
Samhällsvetenskap* 14 29 14 21 21 
Naturvetenskap* 22 33 11 22 11 
Teknik* 22 22 22 11 22 
Vård 50 50 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 20 0 20 40 20 
Samtliga 20 27 18 20 16 

*inklusive didaktisk inriktning 
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Tabell 17. Den individuella studieplanen fungerade som stöd under min studietid 

DoktorandAlumn  Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

2012 3 48 0 43 8 
2015 21 26 19 13 21 
2018 20 27 18 20 16 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Resultatet på denna fråga är väldigt svårtolkat eftersom svaren fördelar sig så jämt på de fem 
svarsalternativen.  Jämfört med de tidigare undersökningarna 2012 och 2015 kan man dock se att 
nivån har stabiliserats med avseende på de som instämmer helt eller delvis i att ISP varit ett stöd. 

Ett alternativt sätt att se resultaten är att dela in i de två fakulteter som finns idag.  Det kan man göra 
om man är fullt medveten om att vissa av respondenterna tillhörde andra fakulteter på sin tid. Syftet 
kan vara att identifiera eventuella kulturskillnader inom universitetet och, framförallt, att undersöka 
om något problem är begränsat till ett specifikt område. 

 

Tabell 18. Den individuella studieplanen fungerade som stöd under min studietid 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

HS-fakulteten 17 22 17 26 17 
HNT 23 32 18 14 14 

 

Nu ser man en viss skillnad i uppfattningen om ISP.  Det förefaller som om HNT-fakultetens doktorer 
är något mer nöjda.  

Värden i tabellen kan kvantifieras genom att svaret ”instämmer helt” tilldelas värdet 1 och svaret ”tar 
helt avstånd från” tilldelas värdet 5. På så sätt kan ett viktat medelvärde för de båda grupperna 
beräknas och jämföras. Det sker enkelt i SPSS genom att använda ett så kallat t-test som beräknar 
medelvärden.  Dessutom beräknas variansen inom grupperna och man kan då se om skillnaden 
mellan de undersökta grupperna är signifikant eller inte med hjälp av det beräknade Sig.-värdet. Det 
visar sig dock i detta fall att skillnaden inte kan klassas som statistiskt signifikant6. 

 

                                                           
6 Sig. är 0.08.  Det vill säga över den vedertagna gränsen 0.05 varför man inte kan påstå att skillnaden är signifikant. Sig. är 
ett mått på sannolikheten att det inte skall vara någon skillnad mellan grupper i ett ”sample” trots att medelvärdet 
indikerar det. 
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Tabell 19. Introduktionen till doktorandstudierna gav en god bild av utbildningen 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 33 17 33 17 0 
Samhällsvetenskap* 7 43 14 14 14 
Naturvetenskap* 22 22 11 33 11 
Teknik* 0 44 22 11 22 
Vård 50 50 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 20 20 20 40 20 
Samtliga 16 33 18 20 11 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 20. Introduktionen till doktorandstudierna gav en god bild av utbildningen 

DoktorandAlumn  Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

2012 5 53 0 29 13 
2015 26 15 30 20 9 
2018 16 33 18 20 11 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Ännu en fråga med stor spridning på svaren. Man måste nog säga att de flesta inte är så imponerade 
av introduktionen.  

 

Tabell 21. Introduktionen till doktorandstudierna gav en god bild av utbildningen 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

HS-fakulteten 17 35 22 17 4 
HNT 14 32 14 23 18 
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Tabell 22. Utbildningen på forskarnivå gav mig god vägledning inför mitt fortsatta yrkesliv. 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 67 17 17 0 0 
Samhällsvetenskap* 29 36 29 7 0 
Naturvetenskap* 22 56 11 11 0 
Teknik* 33 33 0 11 22 
Vård 50 50 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 0 80 0 20 0 
Samtliga 31 42 13 9 4 

*inklusive didaktisk inriktning 

När frågan formulerades som denna gång erhölls ett entydigt positivt svar.  Särskilt om man jämför 
med tidigare när man frågat efter alumnernas åsikt om universitetets karriärvägledning. 

 

Tabell 23. Vad tycker du om arbetsinsatsen under forskarstudierna? 

DoktorandAlumn 2018 Jag hade 
kapacitet för 
större insats 

(%) 

Kraven på 
insats var 

ganska lagom 
(%) 

Arbetsbelastningen var ofta 
alltför hög under 

forskarutbildningen 
(%) 

Humaniora* 0 67 33 
Samhällsvetenskap* 0 64 36 
Naturvetenskap* 0 89 11 
Teknik* 11 56 33 
Vård 50 50 0 
Utbildningsvetenskap 0 80 20 
Samtliga 5 64 31 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 24. Vad tycker du om arbetsinsatsen under forskarstudierna? 

DoktorandAlumn  Jag hade 
kapacitet för 
större insats 

(%) 

Kraven på 
insats var 

ganska lagom 
(%) 

Arbetsbelastningen var ofta 
alltför hög under 

forskarutbildningen 
(%) 

2012 12 76 12 
2015 11 80 9 
2018 5 64 31 

 

Det som sticker ut här är att andelen som tycker att arbetsbelastningen varit alltför hög har ökat så 
mycket – från 9 % till 31 %.   
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4.0 VAD HAR MAN LÄRT SIG GENOM FORSKARUTBILDNINGEN 
 

När man frågar disputerade om de genom sin forskarutbildning fått kunskaper och färdigheter på 
hög nivå bör man ju förvänta sig att de svarar ” ja, så klart”.  Därför kan det vara mer intressant att 
titta på hur många som inte håller med och därmed aktivt signalerar att forskarutbildningen har 
brister av något slag. Om man gör det och jämför med värden från de föregående undersökningarna 
får man resultatet i tabellen nedan. 

 

Tabell 25. Jämförelse 2018-2015 – 2012. 

Påstående Tar helt eller delvis avstånd 
         2012                       2015                     2018 

Utbildningen på forskarnivå har bidragit till min 
förmåga att bedöma och hantera nya och 
komplexa frågeställningar. 

11 % 4 % 4% 

Utbildningen på forskarnivå har bidragit till min 
förmåga att kommunicera forskningsresultat.  

13 % 4 % 4% 

Utbildningen på forskarnivå har på ett bra sätt 
givit mig kunskaper inom ämnesområdet för 
examen.  

4 % 2 % 2% 

 

De låga procentsatserna motsvarar alltså bara en eller två personer.  Men, lika fullt är ju en 
minskning av den här storleksordningen jämfört med 2012 ett bra tecken.  Den minskningen hade 
skett redan 2015 och håller tydligen i sig. 

 

Tabell 26. Utbildningen på forskarnivå har bidragit till min förmåga att bedöma och hantera nya och 
komplexa frågeställningar. 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 83 17 0 0 0 
Samhällsvetenskap* 57 43 0 0 0 
Naturvetenskap* 56 44 0 0 0 
Teknik* 67 11 11 11 0 
Vård 100 0 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 60 20 0 20 0 
Samtliga 65 29 2 4 0 

*inklusive didaktisk inriktning 
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Samtliga vetenskapsområden har goda resultat på frågan om ” Utbildningen på forskarnivå har 
bidragit till min förmåga att bedöma och hantera nya och komplexa frågeställningar.” Det är givetvis 
glädjande och dessutom en förbättring jämfört med tidigare undersökning. 

 

Tabell 27. Utbildningen på forskarnivå har bidragit till min förmåga att kommunicera 
forskningsresultat. 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 67 33 0 0 0 
Samhällsvetenskap* 43 43 7 7 0 
Naturvetenskap* 44 56 0 0 0 
Teknik* 67 22 11 0 0 
Vård 50 50 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 60 20 0 20 0 
Samtliga 56 36 4 4 0 

*inklusive didaktisk inriktning 

Ännu ett mycket starkt resultat.  Egentligen är det inte så förvånade att 92 % svarar att de blivit 
bättre på att kommunicera forskningsresultat.  De flesta har ju ingen träning alls på detta innan man 
påbörjar sin forskarutbildning och det finns en obligatorisk kurs som handlar om att kommunicera 
vetenskap. 

 

Tabell 28. Utbildningen på forskarnivå har på ett bra sätt givit mig kunskaper inom ämnesområdet 
för examen. 

DoktorandAlumn 
2018 

Instämmer 
helt 
(%) 

Instämmer 
delvis 

(%) 

Varken eller 
 

(%) 

Tar delvis 
avstånd 
från (%) 

Tar helt 
avstånd 
från (%) 

Humaniora* 67 17 17 0 0 
Samhällsvetenskap* 50 29 14 7 0 
Naturvetenskap* 44 44 11 0 0 
Teknik* 44 56 0 0 0 
Vård 100 0 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 20 80 0 0 0 
Samtliga 49 40 9 2 0 

*inklusive didaktisk inriktning 

Samma sak här – ett starkt och väntat resultat.  Denna fråga har ju närmast karaktären 
”hygienfaktor”.  Det man kan fundera på är hur det kan finnas en individ som lyckats disputera i 
samhällsvetenskap utan att anse sig ha bra kunskaper inom ämnesområdet. 
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5.0 SYSSELSÄTTNING EFTER UTBILDNINGEN 
 

Som helhet visar våra studier att en stor majoritet av doktorerna mycket snart efter sin examen har 
en anställning tillsvidare.  En är arbetssökande nu 2018 och en är föräldraledig.  Möjligen kan det 
vara så att vi har en högre andel arbetslösa bland de som inte besvarat vår enkät?  

 

Tabell 29. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? (%) 
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Humaniora* 83 0 0 0 17 0 0 
Samhällsvetenskap* 86 14 0 0 0 0 0 
Naturvetenskap* 67 22 0 11 0 0 0 
Teknik* 100 0 0 0 0 0 0 
Vård 100 0 0 0 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 80 20 0 0 0 0 0 

Samtliga 84 11 0 2 2 0 0 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 30. Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

DoktorandAlumn 
2018 

Innan 
avslutad 

utbildning 
(%) 

Mindre än en 
månad 

(%) 

En till tre 
månader 

(%) 

Mer än tre 
månader 

(%) 

Har ännu 
ej fått 

arbete (%) 

Humaniora* 33 33 17 17 0 
Samhällsvetenskap* 71 7 7 14 0 
Naturvetenskap* 67 11 11 11 0 
Teknik* 67 11 11 11 0 
Vård 50 0 50 0 0 
Utbildningsvetenskap 40 40 20 0 0 
Samtliga 60 16 13 11 0 

*inklusive didaktisk inriktning 

En majoritet av doktorerna har arbete innan disputationen och nästan alla (89 %) har arbete inom tre 
månader efter examen.  
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Tabell 31. I vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande? 
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Humaniora* 0 0 83 0 0 0 17 
Samhällsvetenskap* 0 0 100 0 0 0 0 
Naturvetenskap* 11 0 89 0 0 0 0 
Teknik* 67 0 33 0 0 0 0 
Vård 0 0 100 0 0 0 0 
Utbildningsvetenskap 0 0 100 0 0 0 0 
Samtliga 16 0 82 0 0 0 2 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 32. I vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande? 
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2012 26 0 60 5 0 5 5 
2015 19 0 77 4 0 0 0 
2018 16 0 82 0 0 0 2 

 

Hela 82 % av de nyblivna doktorerna blir kvar i den akademiska världen vilket är en ökning från 77 % 
vid den förra undersökningen 2015 och 60 % 2012 – en tydlig trend.  En av 6 jobbar i det privata 
näringslivet vilket är en minskning jämfört med tidigare. Notabelt är att ingen jobbar i kommun eller 
landsting. 
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Tabell 33. Var ligger din arbetsplats? 

DoktorandAlumn 
2018 

Värmland 
(%) 

Övriga Sverige 
(%) 

Norge 
(%) 

Övriga 
Europa (%) 

Humaniora* 60 40 0 0 
Samhällsvetenskap* 93 7 0 0 
Naturvetenskap* 44 56 0 0 
Teknik* 89 11 0 0 
Vård 50 0 50 0 
Utbildningsvetenskap 60 40 0 0 
Samtliga 73 25 2 0 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Tabell 34. Var ligger din arbetsplats? 

DoktorandAlumn  Värmland 
(%) 

Övriga Sverige 
(%) 

Norge 
(%) 

Övriga 
Europa (%) 

2012 55    
2015 52 20 26  
2018 73 25 2 0 

 

Till skillnad från tidigare ”exporterar” Kau inte längre cirka hälften av sina doktorer från Värmland. 
Det beror sannolikt på att så många av dem nu fått jobb på Kau.  Man kan även notera att flyttlassen 
inte längre går till Norge i samma utsträckning.   

 

Tabell 35. Hur benämns din anställning eller befattning? 

DoktorandAlumn 
2018 

Universitetslektor 
(%) 

Annat** 
(%) 

Humaniora* 100 0 
Samhällsvetenskap* 93 7 
Naturvetenskap* 56 44 
Teknik* 25 75 
Vård 100 0 
Utbildningsvetenskap 80 20 
Samtliga 72 23 

*inklusive didaktisk inriktning  

 

Så många som 72 % blir alltså universitetslektor.  Det är en stor ökning jämfört med den tidigare 
studien 2012 då endast 48 % blev det.  Skillnaden är att denna gång blir även en stor del av 
doktorerna inom teknik och naturvetenskap universitetslektorer.  Tidigare var det endast 18 % av NT-
doktorerna som blev det, (Haglund 2012). 
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Tabell 36. Hur väl stämmer ämnesområdet för forskarutbildning med dina nuvarande 
arbetsuppgifter? 

DoktorandAlumn 
2018 

Helt eller till 
största delen 
inom samma 

ämnesområde 
(%) 

Till viss del 
inom samma 

ämnesområde 
(%) 

Inom ett 
annat 

ämnesområde 
(%) 

Humaniora* 80 0 20 
Samhällsvetenskap* 71 21 7 
Naturvetenskap* 67 22 11 
Teknik* 56 33 11 
Vård 100 0 0 
Utbildningsvetenskap 100 0 0 
Samtliga 73 18 9 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

En stor majoritet har fått arbete som ligger helt eller delvis inom deras respektive ämnesområden.  
Sannolikt för att de helt enkelt fått lektorstjänster inom sina ämnen. 

 

Tabell 37. Hur väl stämmer dina arbetsuppgifter med din utbildningsnivå? 

DoktorandAlumn 
2018 

Något för 
okvalificerade 

(%) 

Motsvarar min 
utbildningsnivå 

(%) 

Något för 
kvalificerade% 

Humaniora* 40 60 0 
Samhällsvetenskap* 14 86 0 
Naturvetenskap* 0 89 11 
Teknik* 33 56 11 
Vård 0 100 0 
Utbildningsvetenskap 0 100 0 
Samtliga 16 80 4 

*inklusive didaktisk inriktning 

Som väntat har de flesta doktorer fått arbetsuppgifter som matchar deras utbildningsnivå. Återigen 
beror det naturligtvis på att de flesta blivit universitetslektorer.  Intressant att en doktor i teknik och 
en doktor i naturvetenskap lyckats få något för kvalificerade arbetsuppgifter.   
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6.0 KOMMENTARER PÅ ÖPPNA FRÅGOR 
 

Många alumner skriver mycket engagerat på de öppna frågorna. För fullständighetens skull redovisas 
samtliga svar under var sin rubrik i de följande fyra sektionerna, 6.1 -6.4. Kommentarerna 
presenteras i den ordning svaren kom in från respondenterna utan att på något sätt ordnas efter 
ämnesområden eller kön. I vissa fall har jag tagit mig friheten att översätta till svenska eller att rätta 
uppenbara språkfel. De citationstecken som förekommer är respondenternas egna.  

 

6.1 Vad anser du var särskilt bra med din forskarutbildning vid Karlstads 
universitet? 
 

Kontakt med andra universitet och företag genom konferenser och gemensamma forskningsprojekt.  

Friheten att välja de kurser man vill inom de valbara men samtidigt bra obligatoriska och 
gemensamma kurser. Bra balans. Mycket bra handledare. Fick detaljerad feedback ganska 
omgående.  Kändes välkommen på institutionen. 

Bra seminarier. Bra uppföljning. 

Jag arbetade i ett projekt i samarbete med en kommun vilket gjorde att jag fick följa 
forskningsprocessens alla faser – har lärt mig mycket. 

Jag kände mig inkluderad i arbetsgruppen för undervisning. Chansen att kursleda xxx var det allra 
mest givande under hela tiden och något som hjälper i det arbete jag har idag. 

Att ha en huvudhanledare med god kompetens inom både forskning och praktik som vägledd mig på 
ett tydligt, närvarande och empatiskt sätt. 

Fick med mig bra undervisningsmeriter. 

Möjligheten till kurser på andra lärosäten. 

Samarbetet med andra doktorander. 

Administrativt stöd. 

Att varje månad möta 3 kompetenta handledare som var intresserade av min utbildning till forskare. 

Hur det stöttade mig till att bli självständig forskare.  10 Doktorandseminarier  /år där forskningsplan, 
artiklar, mittseminarium, kappa och slutseminarium behandlades för samtliga. 

Ämnesföreträdare med stort intresse för doktorandernas utbildning. 

Bra kontakt med näringsliv! Stort utrymme att forma min utbildning och mina projekt. 
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Att de flesta av forskarkurserna låg inom ramen för en forskarskola vilket gav en kontinuitet i 
kontakten med andra doktorander/lärare inom samma område.  Detta är också viktigt socialt (stöd 
av andra doktorander) 

Diskussionen kring vetenskap. Högre seminarieverksamheten. Avhandlingsseminarierna, egna och 
andras. 

De nära kontakterna med handledare och doktorandkollegor. Bra också att få stora möjligheter att 
medverka i undervisning.  

Handledningen med biträdande handledare. 

Fo. Utb. Kurserna var bra och intressanta. 

Doktorandgemenskapen, inflytande delaktighet, självständighet. 

Det nära samarbetet med mina handledare. 

Ämneskunskaper inom avdelningen. 

Att delta i en forskarskola som var förlagd på annat lärosäte men på uppdrag av Kau. 

Inget särskilt sticker ut.  Men det var bra att få chansen. 

Möjligheten att ingå i en forskarskola vilket gjorde nätverksbyggande och att ta del av 
doktorandkurser vid andra lärosäten. 

Egen autonomi, stöd från handledare. 

Öppenheten och närheten mellan doktorander och seniora forskare. 

Möjligheten att resa på konferenser och kurser.  Möjligheten att ta doktorandkurser från andra 
universitet. Avdelningen är mycket kompetent.  

Kontakter med andra doktorander under forskarutbildningen, byte av kunskaper och erfarenheter. 

Mina handledare var mycket bra. Bra utrustning. Bra kontakter. Bra möjlighet att utnyttja kunskap 
och  utrustning hos andra företag och institutioner. Jag har turen (?) att nu arbeta med precis samma 
frågeställningar och inom samma område som under min utbildning. 

Arbete inom internationella projekt. Stor frihet med eget ansvar. Del av nationellt nätverk inom 
forskarämnet.  Högt i tak. 

När jag saknade den kompetens jag behövde omkring mig var det möjligt att söka den på andra delar 
av universitetet. Närheten mellan olika miljöer och ämnen skapar en frihet som är värdefull.   

Doktorandsektionen gjorde också ett viktigt jobb. 

Jag var deltidsdoktorand, 50 % men kände mig alltid som en fullvärdig anställd. Inte stränga 
hierarkier, trevliga och hjälpsamma kollegor. 
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Figur 1. Wordle som sammanfattar vad forskarna tyckte var särskilt bra. 

 

6.2 Vad anser du var mindre bra? 
 

Otydliga krav från handledare. 

Brist på öppenhet mot samhället i övrigt. 

För högt tempo. Fattades tid till reflektion. Dåliga administrativa system (från 90-talet?) 

Jag hade tre handledare vilket var åtminstone en för mycket… 

Liten forskningsmiljö vid ämnet, litet utbud av forskarkurser. 

Tydlig förankring i fo. Miljön då jag var industridoktorand. Man fick själv ta initiativ till samarbete 
eller möten. 

Hade önskat mer info om tiden efter disputationen angående ansökan om finansiering etc. 

Inom vissa områden var man beroende av att hålla sig väl med rätt personer… 

Kom jag inte från en bakgrund där akademiker var en självklar bakgrund, hade det varit svårt. 
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Mina handledare gav litet utrymme för självständighet och frihet vilket gav oro för att kunna jobba 
självständigt efter utbildningen. 

För lite insyn av utomstående hur vi som doktorander hade det i handledningssituation.  
Metodkurser var undermåliga. 

Handledningen var svag. Jag hade behövt mycket tydligare struktur i början av min doktorandtid.  

Handledaren måste handleda. Man kan som doktorand inte vänta 6-10 månader på att få en artikel 
läst av handledaren.  Alldeles för hög arbetsbelastning, orealistiska förväntningar från handledarens 
sida. 

Mycket undervisningsansvar & blev en viktig medarbetare på ämnet.  Lärde mig mycket om 
universitetet och högre utbildning.  Nära kontakt med handledare.  

Hade behövt mer metodkunskap. 

Arbetsmiljön vid fakulteten under all kritik, dåligt ledarskap, vuxenmobbning mellan kollegor, 
handledare som saknar kompetens, handledare som använder härskartekniker, utsätter doktorander 
för kränkande särbehandling medan andra favoriseras. 

Samarbete med andra lärosäten. Samarbete med andra grupper i ämnesområdet. 

För lite engagemang från vissa handledare. 

Spetskompetens.  Att avhandlingsarbetet blir ett eget race.  

Kursutbudet.  Dålig kontakt med forskare utanför Kau. 

Omorganisation och interna konflikter. Vissa av de gemensamma doktorandkurserna var mer person 
än ämnesinriktade. 

Industridoktorander överläts helt dit vi var anställda – kände ingen gemenskap eller tillhörighet med  
avdelningen på Kau där jag var antagen. 

De obligatoriska kurser som ges på Karlstads universitet är inte relevanta för forskarstuderande inom 
olika ämnen. Övriga kurser är endast ett hopkok av delar och jag har haft större nytta av de 
forskarkurser jag läst på annat universitet. 

Utbytet mellan doktorander. Varje doktorand i mitt område hade projekt som var väldigt olika. 
Därför var det svårt att samarbete med andra. 

Att undervisa sista halvåret innan disputation var inte bra! 

Jag minns inte att jag hade någon introduktion till utbildningen. 

Jag minns faktiskt inte vad som var mindre bra.  Det var kämpigt periodvis, men det skall det väl vara! 
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Figur 2. Wordle som sammanfattar vad forskarna tyckte var mindre bra. 

 

 

6.3 Vad anser du saknades? 
Bra kurser. Fokus på omvårdnad som specifikt område. 

Jag saknade en forskargrupp så jag kunde ”gå bredvid” och lära mig hantverket.  

Stöd av psykolog, terapi.  

Tydliga riktlinjer, transparens. 

Förutsättningar för post-doc. 

Långsiktig planering för efter-tiden, dvs efter disputationen. 

Saknades andra med min inriktning. Litet och ibland snävt universitet. Doktorandkurser ej bra.  
Alltför lite betoning och expertis om artikelskrivande som behövs för jobb! 

Ordentlig introduktion. 

Metodkurs med kvalité. 

Stöd efter disputation. 

Diskussioner om vad som händer efter disputationen 
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Biträdande handledare var helt frånvarande. 

Lyft in doktorander i projekt . informera tidigt.  Idag finns ”Forskarhandboken” som bör introduceras 
tidigt. 

Internationell spetskompetens inom ämnet. 

Se till att de doktorander som har finansiering från andra ställen men disputerar vid Kau får vad de 
behöver under tiden. 

Samtal på ämnet/institutionen om en fortsatt anställning efter examen. 

Möjlighet att kliva in som doktorander i befintliga projekt. 

Tillräcklig kunskap och stöttning från handledare. Stöd för karriärvägledning. Stöd för artikelskrivande 
snarare än kurs i att kommunicera vetenskap. 

Internationella kontakter 

Relevant statistikutbildning i början av forskarutbildningen. 

Korta kurser i olika ämnen hade varit bra! 

Träning i artikelskrivande, val av strategier för detta mm. 

Specifika kurser, t ex Epidemiologi och biostatistik. Utökad kurs i pedagogik – 15 hp. 

Specifika stipendier för doktorander till olika konferenser. 

 

Figur 3. Wordle som sammanfattar vad forskarna tyckte saknades. 
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6.4 Förslag till förändringar 
 

Mer diskussion om vad som är omvårdnad eftersom det är en PhD i omvårdnad. 

Jag tycker man borde skriva första artikeln ihop med sin handledare eller någon annan senior 
forskare för att få se hur det går till.  

Handledarna behöver gå ledarskapsutbildning, kan rekommendera M-gruppen. De behöver även mer 
tid till doktoranderna.  

Forskningskommitté som ej är för knuten till enskilda handledare och doktorander. 

Tydlighet, tydlighet, tydlighet i alla steg. 

Mer insyn i doktorandens situation. 

Från 90 till 60 kurspoäng. Gemensamma rutiner vid start av utbildningen, t ex flytt, skatteverket, 
bostad mm. 

Information på engelska – varför är denna undersökning inte på engelska? 

Använda ISP på ett sätt som hjälper doktoranden framåt. 

Obligatoriska seminarier med andra seniora forskare för mer insyn. 

Fokus på praktiknära och samhällsnyttig forskning kan utvecklas mer om doktoranden förutom 
handledaren från universitetet även har en mentor från aktuell verksamhet. 

I den typ av hierarkisk och prestigebetonad miljö som ett universitet är, är doktorandernas position 
mycket sårbar om handledare, professorer och/eller seniora kollegor missbrukar sin makt eller sköter 
sin roll illa. Jag såg mycket under doktorandtiden som hade behövt fångas upp men som bara fick 
passera- Det skulle ex. doktorandombudet eller sektionen behöva arbeta mer offensivt med. 

Krav på handledare att lägga den tid på sin doktorand som handledaren faktiskt får timmar/procent 
för. Även om doktoranden till synes verkar självständig. 

Handled inte studier där man saknar kompetens. 

Se över utbudet av gemensamma och obligatoriska doktorandkurser. 

Karriärvägledning 

Stöd för artikelskrivande inom respektive område (hum/sam/nat/tekn) 

Att vara professor är inte alltid bättre för att vara handledare utan kan lika gärna vara ett sätt att 
slippa undan andra uppgifter. Ge mer möjligheter till unga motiverade forskare som vill handleda. 

Skapa ett forum där doktorander ”tvingas” att mötas från olika områden.  Så att doktorander från 
mindre områden inte blir så isolerade. 

Mer prat kring kommande yrkesmöjligheter. Alla fortsätter ej inom akademin. 
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Handledare skall utses med hänsyn till kompetens – INTE pga ”turordning”. 

Ge introduktion! 

 

Figur 4. Wordle som sammanfattar forskarnas förslag till förändringar 

 

7.0 JÄMFÖRELSER MELLAN MÄN OCH KVINNOR 
 

Liksom i tidigare undersökningar av denna typ har vi strävat efter att hålla ner antalet frågor och 
dessutom strävat efter att göra svaren helt anonyma trots att kretsen av respondenter är ganska 
liten. Båda dessa åtgärder bidrar till att antalet bakgrundsvariabler blir ganska få.  Vetenskapsområde 
och kön är därför egentligen de enda två variablerna.  Vetenskapsområde har vi i de tidigare kapitlen 
granskat grundligt och även slagit ihop för att skapa en ny variabel, ”dagens fakulteter”, som är 
relevant för vissa frågor.  Nu tar vi oss an frågan om det finns några viktiga skillnader mellan manliga 
och kvinnliga doktorer när de ser tillbaka på sin forskarutbildning.   

Fördelningen mellan män och kvinnor i den undersökta populationen är relativt jämn (18-27) men 
inte alls lika jämn som vid föregående undersökning då fördelningen var 24-21.  Notera alltså att det 
är betydligt fler kvinnor än män som svarat denna gång. 
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Tabell 38. Fördelning av doktorer 2013-2015 

DoktorandAlumn 
2018 

Kvinnor 
 

Män 
 

Humaniora* 4 2 
Samhällsvetenskap* 10 4 
Naturvetenskap* 3 6 
Teknik* 3 6 
Vård 2 0 
Utbildningsvetenskap 5 0 
Samtliga 27 18 

*inklusive didaktisk inriktning 

 

Nedan går vi igenom en fråga i taget och tar reda på om det finns några signifikanta skillnader mellan 
män och kvinnor. 

Tabell 39. Min/mina handledare har varit tillräckligt kunniga inom forskningsområdet 

DoktorandAlumn 2018 Kvinnor (%) 
 

Män (%) 
 

Instämmer helt eller delvis 63 83 
 

Endast 63 % av kvinnorna kunde utan förbehåll anse att deras handledare varit tillräckligt kunniga i 
ämnesområdet. Fem kvinnor tog delvis avstånd från att handledaren skulle ha varit tillräckligt kunnig 
och tre stycken tog helt avstånd från samma påstående. 

En så kallad t-test med grupperna kvinnor och män med avseende på denna fråga ger med hjälp av 
SPSS ett Sig. värde på 0,003.  Av det kan man dra slutsatsen att det finns en signifikant skillnad mellan 
hur män och kvinnor uppfattar sin handledares kunskaper inom ämnesområdet.  Den beräknade och 
signifikanta skillnaden gäller dessutom för hela perioden 2010-15.  En mer fördjupad förståelse får 
man om man tittar på hur många som är uttalat missnöjda. 

 

Tabell 40. Min/mina handledare har varit tillräckligt kunniga inom forskningsområdet 

DoktorandAlumn  Kvinnor (%) 
 

Män (%) 
 

Tar helt eller delvis avstånd 
2015 

14 4 

Tar helt eller delvis avstånd 
2018 

30 6 

 

Nu ser man att bland kvinnorna var andelen missnöjda tre gånger så stor som bland männen vid 
undersökningen 2015 och fem gånger så stor vid undersökningen 2018.   
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Orsaken till att det föreligger en så tydlig skillnad mellan könen i denna fråga är naturligtvis vansklig 
att fastställa men bör inte förbigås utan eftertanke. 

När det gäller att få stöd från sina handledare är skillnaderna något mindre.  Men det är även här så 
att kvinnorna är mindre nöjda både jämfört med männen och även med kvinnorna 2015. 

 

Tabell 41. Min/mina handledare har lämnat det stöd jag behövt under utbildningen 

DoktorandAlumn 2018 Kvinnor (%) 
 

Män (%) 
 

Instämmer helt eller delvis 63 77 
 

Om vi tittar på vilka som varit missnöjda framträder bilden ännu tydligare 

 

Tabell 42. Min/mina handledare har lämnat det stöd jag behövt under utbildningen 

DoktorandAlumn  Kvinnor (%) 
 

Män (%) 
 

Tar helt eller delvis avstånd 
2015 

14 13 

Tar helt eller delvis avstånd 
2018 

37 11 

 

Att hela 37 % av kvinnorna tar helt eller delvis avstånd från att ha fått det stöd man behövt under 
sina studier är anmärkningsvärt. 

 

Tabell 43. Det har funnits goda möjligheter till diskussioner med andra lärare/forskare eller 
doktorander under forskarutbildningen. 

DoktorandAlumn 2018 Kvinnor (%) 
 

Män (%) 
 

Instämmer helt eller delvis 89 78 
 

 

Tabell 44. Vad tycker du om arbetsinsatsen under forskarstudierna? 

DoktorandAlumn 2018 Kvinnor (%) 
 

Män (%) 
 

Arbetsbelastningen var ofta alltför 
hög under forskarutbildningen. 

29 33 
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Denna siffra har ökat betänkligt för båda kön jämfört med tidigare. 

 

De tre tabellerna nedan visar hur man ser på resultatet av sin forskarutbildning. Små skillnader 
mellan könen. 

 

Tabell 45. Utbildningen på forskarnivå har på ett bra sätt givit mig kunskaper inom ämnesområdet 
för examen. 

DoktorandAlumn 2018 Kvinnor (%) 
 

Män (%) 
 

Instämmer helt i påståendet. 44 56 
 

Tabell 46. Utbildningen på forskarnivå har bidragit till min förmåga att bedöma och hantera nya och 
komplexa frågeställningar. 

DoktorandAlumn 2018 Kvinnor (%) 
 

Män (%) 
 

Instämmer helt i påståendet. 63 67 
 

Tabell 47. Utbildningen på forskarnivå har bidragit till min förmåga att kommunicera 
forskningsresultat. 

DoktorandAlumn 2018 Kvinnor (%) 
 

Män (%) 
 

Instämmer helt i påståendet. 52 61 
 

 

Tabell 48. Arbetsmarknadssektor 

DoktorandAlumn 2018 Högskola / 
universitet (%) 

Näringsliv/övrigt 
(%) 

 
Kvinnor 83 17 
Män 72 28 

 

Ingen skillnad mellan könen med avseende på i vilken arbetsmarknadssektor man arbetar. 
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Tabell 49. Var ligger arbetsplatsen? 

DoktorandAlumn 2018 Värmland (%) Sverige övr. (%) 
 

Utanför Sverige 
(%) 

Kvinnor 73 23 4 
Män 72 28 0 

 

 

Tabell 50. Ansvarsområden i nuvarande arbete 

DoktorandAlumn 2018 Forskning (%) Chef med resultatansvar (%) 
 

Kvinnor 81 4 
Män 89 5 

 

Både kvinnor och män jobbar i huvudsak med forskning.  

 

Tabell 51. Hur väl stämmer ämnesområdet för forskarutbildning med dina nuvarande 
arbetsuppgifter? 

DoktorandAlumn 2018 Helt inom 
ämnet (%) 

Till viss del inom ämnet (%) 
 

Kvinnor 64 23 
Män 76 20 

 

Inga skillnader mellan könen. 

 

Tabell 52. Hur väl stämmer dina arbetsuppgifter med din utbildningsnivå? 

DoktorandAlumn 2018 Alltför 
kvalificerade(%) 

Något för 
okvalificerade 

(%) 
 

Motsvarar min 
utbildningsnivå 

(%) 

Kvinnor 0 15 85 
Män 11 17 72 

 

Inga skillnader av betydelse mellan könen.  
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8.0 SAMMANFATTNING, DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Under perioden 2013-2015 disputerade 94 personer vid Kau.  Av dessa fanns korrekt adress i LADOK 
till 89 som kunde tillfrågades om att svara på enkäten.  De 45 som svarade utgör alltså drygt 50 % av 
hela populationen vilket kan anses vara ett tillräckligt underlag för att göra jämförelser med tidigare 
studier då svarsfrekvensen var liknande. 

Hela 82 % av doktorerna är fortfarande kvar i den akademiska världen, de flesta på Kau, se Tabell 31. 
Detta är en ökning, särskilt jämfört med 2012 då motsvarande siffra var 60 %.  Endast en doktor 
saknade anställning.  Notabelt är att ingen av dem jobbar i kommun eller landsting. 

När det gäller själva forskarutbildningen och hur den organiserats är det inga dramatiska skillnader i 
doktorsalumnernas åsikter jämfört med tidigare undersökningar.  Hälften av dem tycker att den 
individuella studieplanen har varit ett bra stöd under studietiden, se Tabell 17.  De flesta, 65 %, 
tycker att kurserna har hållit god kvalitet, se Tabell 15.  En stor majoritet, 84 %, anser att det funnits 
bra möjligheter till diskussioner inom forskarmiljön, se Tabell 8.  Liksom tidigare är det dock inte 
många, endast 18 % , som helt håller med om att de haft goda möjligheter att knyta kontakter med 
företag och myndigheter, se Tabell 13.   

Beträffande hur doktorerna har uppfattat handledningen är det tyvärr mer problematiskt.  Endast 36 
% instämmer helt i att handledarna har varit tillräckligt kunniga i forskningsområdet.  Vid förra 
undersökningen var det 59 %.  De som helt eller delvis tar avstånd från att handledarna varit 
tillräckligt kunniga utgör 21 %, se Tabell 4.  Vid förra undersökningen var det endast 9 %.  På liknande 
sätt förhåller det sig med frågan om huruvida handledarna har lämnat behövligt stöd under 
utbildningen.  En klar försämring alltså jämfört med förra undersökningen.  Eventuellt kopplat till 
missnöjet med handledningen kan vara att 31% av doktorerna denna gång upplever att 
arbetsbelastningen varit alltför hög, se Tabell 23. Vid de två föregående undersökningarna ansåg ca 
10 % att arbetsbelastningen varit alltför hög.   

Missnöjet med handledningen tar sig även uttryck i fritextsvaren. Följande citat kanske ger en 
uppfattning om vari missnöjet består: 

• Handledare skall utses med hänsyn till kompetens – INTE pga. ”turordning”. 
• Handled inte studier där man saknar kompetens. 
• Att vara professor är inte alltid bättre för att vara handledare utan kan lika gärna vara ett sätt 

att slippa undan andra uppgifter. Ge mer möjligheter till unga motiverade forskare som vill 
handleda. 

• Krav på handledare att lägga den tid på sin doktorand som handledaren faktiskt får 
timmar/procent för 

Liknande åsikter förekom i fritextsvaren även vid undersökningen 2015, men inte alls i lika stor 
utsträckning.  Denna gång fanns 19 ”negativa” citat som handlade om handledare/handledning 
jämfört med 8 ”negativa” citat förra gången trots att det var något fler svarande den gången, 48 mot 
45 nu.  Sammantaget utgör detta en stark indikation på att något har ändrats till det sämre med 
avseende på handledningen av doktoranderna jämfört med föregående mätning.   
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För att bättre förstå om handledningen verkligen fungerat sämre jämfört med föregående period kan 
man jämföra med Doktorandsektionens egna enkätundersökningar som alltså gäller aktiva 
doktorander vid en tidpunkt, inte alumner från en hel period.  

I den undersökning som doktorandsektionen genomförde 20127 fanns ett tydligt missnöje med 
handledningen.  Hela 27 % sade sig vara missnöjda eller mycket missnöjda med handledningen.  Vid 
motsvarande undersökning 20158 hade andelen missnöjda sjunkit till 8 %.  Även internrevisionens 
rapport 20169 visar på ett visst missnöje med handledningen eftersom 17% av de då aktiva 
doktoranderna var missnöjda eller mycket missnöjda med handledningen. 

Sammanfattningsvis kan man hävda att det tydligen fanns problem med handledningen av 
doktorander under åren runt 2012.  De problemen tycks dock enligt doktorandsektionens 
undersökningar ha minskat därefter.  Det återstår emellertid att verifiera den goda trenden i 
kommande alumniundersökningar. 

När det gäller frågorna om vilka kunskaper och förmågor som doktorerna utvecklat under sin 
studietid är det trots problemen med handledningen väldigt positivt.  Endast en eller två av de 
tillfrågade tar delvis avstånd från påståendena om ökande kunskaper och förmågor. 

Vid jämförelse mellan män och kvinnor visar det sig att det endast är inom ett område som det finns 
väsentliga skillnader – åsikter om handledarnas kunskaper och det stöd man fått av handledarna.  
Kvinnorna är betydligt mer skeptiska till handledarnas kunskaper och det stöd man fått.  Det är till 
och med så att hela 37 % av kvinnorna tar helt eller delvis avstånd från påståendet att de fått bra 
stöd från sina handledare, se Tabell 42.  Det är en klar försämring jämfört med föregående 
undersökning och förklarar helt den nedgång i nöjdhet med handledare som visades i Tabell 4. 

 

  

                                                           
7 Doktorandenkät 2012, Karlstad studentkår, doktorandsektionen, 2012 
8 Doktorandsektionens enkätundersökning 2016. 
9 Internrevisionens rapport 2016, 2, Dnr C2016/632 
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8.1 Slutsatser  
 

• Doktorer från Karlstads universitet är överlag nöjda med sin forskarutbildning.  Framför allt 
uppger de sig vara nöjda med möjligheterna till kontakter med andra forskare, både externt 
och internt.  Forskaralumnerna är dock inte lika nöjda som under föregående treårs-period.  
 

• Det fanns ett missnöje med handledningen under aktuell period.  Framförallt var kvinnorna 
missnöjda, mer än männen och mer än vid föregående undersökning.  
 

• Inget vetenskapsområde är särskilt utsatt för missnöje, utan det är jämt fördelat även med 
avseende på fakulteter. 
 

• Andra undersökningar utförda av doktorandsektionen och internrevisionen indikerar att 
handledningen har förbättrats under senare tid. 
 

• Det finns en oroande tendens att många fler anser att arbetsbelastningen varit alltför hög. 
 

• Det finns en tydlig trend att de disputerade stannar kvar på Kau, eller andra lärosäten, i 
ökande grad. 

 

8.2 Förslag till åtgärder 
 

• Fortsätt att se över processen att utse handledare till nya doktorander och på vilka grunder 
handledare utses. 
 

• Förbättra doktorandernas möjligheter att få stöd från någon annan än sin huvudhandledare. 
 

• Gör doktoranderna mer medvetna om att det finns ett särskilt doktorandombud för deras 
eventuella behov. 
 

• Satsa mer på en introduktion till forskarutbildningen. En bra modell (kort kurs) finns på 
datavenskap. 
 

• Manifestera handledarnas betydelse i form av ett eller flera ”handledarkollegier” eller 
motsvarande fortbildning av handledare så att de får ett naturligt forum för att utbyta 
erfarenheter. 
 

• Samarbeta med doktorandsektionen för att kontinuerligt bevaka frågan om handledning av 
doktorander. 
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Bilaga 1.  Enkätformulär 
 

 

Karlstads universitet genomför 2018 en undersökning där de som tagit doktorsexamen under åren 
2013 till 2015 ombeds svara på frågor om hur de upplevt sin utbildning. Resultaten från 
undersökningen skall användas i arbetet med att utveckla vår forskarutbildning.  

Svara helst så snart som möjligt!  Om du redan svarat ber jag om ursäkt för onödig påminnelse. 

 

1. Inom vilket vetenskapsområde genomförde du dina studier på forskarnivå? 

1. Humaniora (inklusive didaktisk inriktning) 
2. Samhällsvetenskap (inklusive didaktisk inriktning) 
3. Naturvetenskap, Biomedicin (inklusive didaktisk inriktning) 
4. Teknik (inklusive didaktisk inriktning) 
5. Vård 
6. Utbildningsvetenskap 

 

2. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 

1. Tillsvidareanställning 
2. Tidsbegränsad anställning/projektanställning 
3. Egen företagare 
4. Föräldraledig 
5. Arbetssökande 
6. Pensionerad 
7. Övrigt 

 

3. Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

1. Fick arbete redan innan jag avslutade min utbildning 
2. Mindre än en månad 
3. En till tre månader 
4. Mer än tre månader 
5. Jag har ännu inte fått arbete 
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4. Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande? 

1. Privat sektor/näringsliv 
2. Eget företag 
3. Statlig sektor – Universitet eller högskola 
4. Statlig sektor övrigt 
5. Landsting 
6. Kommun 
7. Jag har ännu inte fått arbete 

 

5. I vilket län ligger din arbetsplats ? (om utanför Sverige ange land) 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Hur benämns din anställning eller befattning? 

________________________________________________________________________________ 
 

7. Vilka av nedanstående ansvarsområden ingår i ditt nuvarande arbete?  (kan vara fler än ett) 

1. Forskning 
2. Undervisning 
3. Utvecklingsarbete 
4. Utredningsarbete 
5. Projektledning/projektansvar 
6. Chef/Personalansvar 
7. Chef/ Ekonomi- och resultatansvar 
8. Annat ___________________________ 

 

8. Hur väl stämmer ämnesområdet för forskarutbildning med dina nuvarande arbetsuppgifter? 

1. Helt eller till största delen inom samma ämnesområde 
2. Till viss del inom samma ämnesområde 
3. Inom ett annat ämnesområde 

 

9. Hur väl stämmer dina arbetsuppgifter med din utbildningsnivå? 

1. Alltför okvalificerade 
2. Något för okvalificerade 
3. Motsvarar min utbildningsnivå 
4. Något för kvalificerade 
5. Alltför kvalificerade 
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10. I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden? 

                                                                                                           Instämmer Instämmer Varken Tar delvis Tar helt 
helt i delvis eller avstånd avstånd
    från från 

 1 2 3 4 5 

Introduktionen till doktorandstudierna gav en  

god bild av utbildningen. □ □ □ □ □ 

 

Min/mina handledare har varit tillräckligt  

kunniga i forskningsområdet. □ □ □ □ □ 

 

Min/mina handledare har lämnat det stöd jag  

behövt under utbildningen. □ □ □ □ □ 

 

Det har funnits goda möjligheter till diskussioner  
med andra lärare/forskare eller doktorander under  

forskarutbildningen. □ □ □ □ □ 

 

Den individuella studieplanen fungerade  

som stöd under min studietid. □ □ □ □ □ 

 

De kurser på forskarnivå som jag läst vid Karlstads  

universitet har hållit god kvalitet. □ □ □ □ □ 

 

 

Under utbildningen hade jag goda möjlighet att  

knyta kontakter med forskare vid andra lärosäten. □ □ □ □ □ 

 

Under utbildningen hade jag goda möjlighet att  

knyta kontakter med företag och myndigheter. □ □ □ □ □ 
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Utbildningen på forskarnivå gav mig god vägledning  

inför mitt fortsatta yrkesliv. □ □ □ □ □ 

 

Utbildningen på forskarnivå har på ett  
bra sätt givit mig kunskaper inom  

ämnesområdet för examen. □ □ □ □ □ 

 

Utbildningen på forskarnivå har bidragit till min  
förmåga att bedöma och hantera nya 

och komplexa frågeställningar. □ □ □ □ □ 

 

Utbildningen på forskarnivå har bidragit till  

min förmåga att kommunicera forskningsresultat. □ □ □ □ □ 

 

11. Vad tycker du om arbetsinsatsen under forskarstudierna? 

1. Jag hade kapacitet för större arbetsinsats än den som faktiskt blev genomförd 
2. Kraven på arbetsinsats var ganska lagom för mig 
3. Arbetsbelastningen var ofta alltför hög under forskarutbildningen 

 

 

12. Vad anser du var särskilt bra i din forskarutbildning vid Karlstads universitet? 

___________________________________________________   

___________________________________________________   

__________________________________________________  _ 

__________________________________________________  _ 

_____________________________    _ 

__________________________________________________  _ 

__________________________________________________  _ 
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13. Vad anser du var mindre bra eller saknades i din forskarutbildning vid Karlstads universitet? 

Mindre bra: 

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

Saknades: 

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

Förslag till förändringar: 

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

 

14. Kön 

1. Man  
2. Kvinna 

Om du som arbetar utanför Karlstads universitet kan tänka dig att samarbeta med oss på 
universitetet genom att erbjuda praktikplats eller examensarbete alternativt medverka som t. ex. 
gästföreläsare eller mentor, så skriv din e-postadress här under så kontaktar vi dig vid behov. 

___________________________________________________   

 

Om du har några frågor om undersökningen så kontaktar du mig, Martin Sundqvist.  Det är jag som 
sammanställer studien. Du når mig på 054 – 700 1257 eller Martin.sundqvist@kau.se.  Stort tack för 
Dina svar och synpunkter 

 

mailto:Martin.sundqvist@kau.se
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