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Förord 
 

Föreliggande studie har genomförts i samarbete med ansvariga för forskarutbildningen 
inom Karlstads universitet. Enkätformuläret har utvecklats i en grupp med företrädare 
för de fyra olika Fakulteterna. Huvudansvarig för arbetet har varit Thomas Nilsson, 
professor i Kemi. 

Sist men inte minst ett stort tack till alla alumner som lagt tid på att svara på våra 
enkäter. Vi lyssnar noga på er och era svar kommer att påverka våra utbildningar i 
framtiden. 

 

Karlstad i maj 2012 

 

Lars Haglund  
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Bakgrund till studierna 
 

Under senaste år har intresset att göra Alumnstudier ökat. Detta gäller både alumner 
från grundutbildning, magister- och masterutbildningar samt alumner som genomgått 
forskarutbildning. Bakgrund till utvecklingen är bland annat dagens allt intensivare 
konkurrens mellan utbildningar och mellan lärosäten. Information som kan läggas till 
grund för att utveckla kvaliteten i utbildning blir viktigare liksom intresset att kunna 
bygga lärosätets marknadsföring på fakta om kvaliteten. Högskoleverkets arbete att 
värdera kvaliteten i utbildningar spelar här också in. I fyra mycket stora 
enkätundersökningar har Högskoleverket analyserat inställning till högre studier hos 
grundutbildningsstudenter och bland doktorander. Dessa undersökningar omfattar 
samtliga lärosäten i Sverige (Studentspegeln, 2002 och 2008 samt Doktorandspegeln, 
2003 och 2008).  

De senaste par åren har ett antal alumnstudier inom grundutbildningen på Karlstads 
universitet genomförts, (Haglund och Hong, 2010 och 2012). Modellen är då att vi ett 
par-tre år efter genomgångna kurser och utbildningsprogram kontaktar studenterna 
med en enkel enkät med frågor om hur man uppfattat studierna och inte minst hur 
dessa relateras till yrkesverksamheten efter studierna.  

Hösten 2011 fattades beslut i samtliga fakulteter vid Karlstads universitet att 
genomföra en alumnstudie bland våra examinerade doktorer. Detta är en uppföljning 
av en första studie av alumner från forskarutbildningen som genomfördes 2008, 
(Sjöberg, 2008). I formell mening startade forskarutbildningen vid Karlstads 
universitet när universitetet bildades i övergången mellan högskola och universitet 
1999. Denna tidigare studie analyserade alltså doktorandpionjärerna i Karlstad. I 
föreliggande studie följer vi upp doktorander från en något mer etablerad men ändå 
mycket ung forskarutbildning.  

Vid Uppsala universitet görs mycket systematiska uppföljningar av alumner både på 
grundutbildningsnivå och på forskarutbildningsnivå. En uppföljning av nyttan av 
alumnstudier har genomförts i Uppsala, och den visar positiva resultat, (Björnermark 
och Wolters, 2006). Vi har kunnat bygga våra studier på erfarenheterna från studierna i 
Uppsala. Dessutom finns möjligheter att jämföra våra resultat med motsvarande från 
Uppsala universitet.  
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Undersökningsmetod 
 

Tanken med studierna är att alumnerna skall ha erfarenhet av livet efter disputationen 
innan de är med i våra undersökningar. De urval av alumner som vi gjort omfattar de 
som avslutat sina studier ett par-tre år före enkätens genomförande. Alumnerna som 
får svara på våra frågor är alltså tillräckligt nära sina studier för att komma ihåg 
detaljer men de har ändå en del erfarenhet från arbetslivet som kan vara relevant för att 
utvärdera vår forskarutbildning. 

I föreliggande studie har vi låtit de som genomgått vår forskarutbildning och som 
avlagt doktorsexamen något av åren 2007 till och med 2009 svara på frågor om hur de 
upplevs sin forskarutbildning och om hur denna relateras till de arbetsuppgifter de har 
nu ett par år efter examen. Urvalen har vi gjort från LADOK där vi har uppdaterade 
postadresser till doktorerna. 

En av svårigheterna i Alumnstudier är att få tillräckligt många att svara. Tiden närmast 
efter examen är för de flesta uppfylld av många viktiga förändringar i livet. De f d 
forskarstudenterna söker arbete, byter arbete, flyttar inom Sverige, flyttar utomlands, 
bildar familj osv. Detta innebär att det kan vara svårt att nå studenterna. Många av våra 
alumner är säkert ganska upptagna med annat än att svara på enkäter. Vi måste alltså 
välja sättet att kontakta alumnerna med stor omsorg. 

Tidigare har de flesta alumnstudier vid Karlstads universitet genomförts med 
brevenkät. Kontakt genom Alumnnätverket vid Karlstads universitet och den databas 
vi har där skulle kunna vara en möjlighet för kontakt. Tyvärr ger vårt närverk ännu 
alldeles för få kontaktmöjligheter. Försök att göra nätenkäter till studenter har gjorts i 
olika sammanhang men svarsfrekvensen blir många gånger alltför låg genom e-post. 
Ytterligare ett alternativ till en brevenkät skulle kunna vara telefonintervjuer. I en 
alumnundersökning kring uppsatsskrivande som genomfördes under 2008 användes 
telefonintervjuer när brevenkäter hade resulterat i en för låg svarsfrekvens (Lindholm 
et al, 2008).  

I föreliggande alumnstudier liksom i enkäterna till alumner från grundutbildningen 
2008, 2010 och 2011 valde vi efter övervägande att använda oss av brevenkät. Detta 
för att göra datainsamlingen så enkel och billig som möjligt. För att göra det lätt för 
respondenterna att svara valde vi att begränsa frågeformuläret till minimum av frågor, 
med enkla formuleringar. Vi hoppas att vi genom att göra formuläret kort och 
lättbesvarat kan spara lite av 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 förstå svaren på övriga frågor i enkäten, 
och dels hitta konstruktiva förslag till hur utbildningarna kan förändras i takt med krav 
från arbetsmarknaden. 

Brev med våra enkäter skickades ut med svarskuvert. Formulären begränsades till tre 
sidor. Svaren skickades in helt anonymt. Vi hade alltså inte markerat vem som fått ett 
visst formulär. En påminnelse med formulär skickades ut till samtliga drygt en vecka 
efter första utskick. Svar har kommit in ganska lång tid efter påminnelsen. Tydligen 
har formuläret i många fall blivit liggande, men trots det vill man svara när man hittar 
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formuläret några veckor/månader senare. Med ytterligare en påminnelse skulle vi 
antagligen öka svaren något ytterligare. Frågan är dock om resultaten skulle bli 
nämnvärt annorlunda genom detta. Adresser hämtades från aktualiserade LADOK-
adresser. Vi lyckades finna adresser till totalt 86 doktorer som disputerat under de 
aktuella åren. De brev som kom tillbaka med ”adressaten okänd” har vi i de flesta fall 
lyckats hitta fram till nya adressen.  

Populationen doktorer examinerade 2007 till och med 2009 

Fakulteter Män Kvinnor Bosatta i 
Värmland 

Bosatta i 
Sverige 
utanför 

Värmland 

Utomlands 
bosatta 

Total 
population 

Ekonomi, 
Kommunikation och 
IT 

12 5 9 5 3 17 

Teknik och 
naturvetenskap 

12 13 12 13 3 25 

Samhällsvetenskap 
och livsvetenskaper 

12 16 13 11 4 28 

Estetisk och 
filosofisk fakultet 

8 8 12 2 2 16 

Totalt 44 42 46 31 9 86 

  

Intressant att notera är att vi ”exporterar” nästan hälften av de färdiga doktorerna från 
Värmland. Motsvarande andelar hittar vi när vi ser var våra grundutbildningsstudenter 
kommer från. Ungefär hälften hämtar vi utanför länet. Karlstads universitet är ett 
relativt sett stort universitet i vår region. 

 

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 
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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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Sysselsättning 
efter examen
•Anställning
•Tid från examen 
till arbete
•Arbetsmarkads-
sektor
•Typ av befattning
•Ansvarsområden
•Kvalifikationsgrad 
och inriktning

Forskarutbildningen
•Introduktionen
•Kurserna
•Handledningen
•Forskarmiljön
•Kontakter med andra 
lärosäten
•Kontakter med  
företag och 
myndigheter
•Kontakter 
internationellt
•Karriärvägledning
•Arbetsbelastning Öppna frågor

• Särskilt bra 
• Mindre bra
• Saknats
• Förslag

Bakgrund
• Kön
•Vetenskapsområde

Vad man lärt sig
• Ämneskunskaper
•Att arbeta med komplexa 
frågeställningar
•Förmåga att kommunicera

 

Jämförelser med tidigare undersökningar.  

Studier vid Karlstads universitet 

Hösten 2008 genomfördes en enkät till de som tagit doktorsexamen vid Karlstads 
universitet från 2001 till 2008. I slutet av perioden överlappar alltså denna studie med 
enkäten vi genomfört nu 2012. På enkäten svarade 87 doktorer med sin examen från 
Karlstads universitet. Frågorna fokuserade mycket på det arbete man fått efter examen, 
och inte så mycket på själva forskarutbildningen och hur man upplevt denna. Vår 
undersökning 2012 har fler direkta frågor om denna utbildningsprocess. För 
närvarande genomförs en undersöknings bland doktoranderna 2012. Resultaten är inte 
klara i nuläget. En analys av denna undersökning kan ge intressanta fakta att analysera 
tillsammans med föreliggande studie.  
 
Högskoleverkets undersökningar av alla lärosäten 

Våren 2007 genomförde Högskoleverket den andra Doktorandspegeln. Ett urval av 
drygt 10.000 doktorander från samtliga svenska högskolor och universitet fick sig 
tillsänt ett enkätformulär i posten. Svarsfrekvensen var 66 procent, en minskning från 
72 procent i den föregående Doktorandspegeln som samlades in 2002. Från Karlstad 
svarade i 2007 års doktorandspegel 139 doktorander. Det bör vara ungefär samma 
individer som deltagit i vår enkät nu våren 2012. Vi kan alltså i stort jämföra vad 
samma personer tyckte under sin forskarutbildning med var de nu tycker några år efter 
examen. Vi jämför direkt doktorander och doktorer från universitet och gör också 
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jämförelser med genomsnitt för alla lärosäten i Doktorandspegeln. Analyserna har 
gjorts direkt i databasen från 2007. 
 
Studier vid Uppsala universitet 

Vid Uppsala universitet genomfördes en enkätstudie bland dem som tagit 
doktorsexamen 1997-2001. Enkäter i posten till 1348 doktorer har skickades ut med 
två påminnelser under 2006. I grupperna doktorer med examen i samhällsvetenskap 
och teknik-naturvetenskap fick man  69 procent svar, (Björnermark Maria, Olof 
Ingesson, Maria Wolters, 2006). 
 
Dessutom finns vid Uppsala universitet omfattande studier där doktorander svarar på 
frågor om sin forskarutbildning. Dessa har genomförts 2002/2003 och 2008. I enkäten 
till doktorander 2008 kontaktades 1.674 individer och svarsfrekvensen var 56 procent. 
Detta efter sex påminnelser med webbenkät och tre påminnelser i en postenkät, 
(Björnermark Maria, Åsa Kettis-Lindblad, Maria Wolters, 2010).  

 

Doktorer i undersökningen 

Som ovan nämnts har vi valt att hålla enkätformuläret kort. Den enda bakgrundsfråga 
utöver vilket vetenskapsfält man doktorerat inom är könstillhörighet.  

 

Fördelning män/kvinnor i populationen och bland de som svarat 

Doktorer Popluationen 2012 Svar 2012 Svar 2008 

Män 51 % 46 % 51 % 

Kvinnor 49 % 54 % 49 % 

 

Hur bortfallet påverkar resultatet i övrigt är svårt att säga mer definitivt. Helt 
slumpmässigt är bortfall sällan eller aldrig. Antagligen är det något fler missnöjda 
och/eller ointresserade i bortfallet. Bortfallsfelen är dock troligen likartade mellan 
olika undersökningar. Alltså bör jämförelser mellan utbildningar kunna göras relativt 
exakt.  
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Inom vilket vetenskapsområde genomförde du dina studier på forskarnivå? 

Doktorer Population 2012 Svar 2012 Svarsandel 

Humaniora 8 2 24 % 

Samhällsvetenskap 42 21 50 % 

Teknik och 
Naturvetenskap 
inklusive biomedicin 

30 17 57 % 

Medicin inklusive vård 6 2 33 % 

Ev svar på fråga - 3 - 

Totalt 86 44 51 % 

 
Bortfallet i undersökningarna i Karlstad är något större än i de tidigare studierna. 
Troligen förklaras detta av ökande enkättrötthet i samhället. Bäst på att svara är 
doktorer inom teknik och naturvetenskap, och sämst doktorer inom humaniora. 

 
I analyserna nedan har vi redovisat resultat för hela gruppen alumner 2012. 
Jämförelser görs med första gruppen doktorer som svarade i enkäten 2008. Sedan har 
vi för studien 2012 redovisat resultat separat för gruppen samhällsvetare och för 
gruppen tekniker och naturvetare sammanslagen och slutligen har vi också lagt ihop 
doktorer i humaniora och medicin inklusive vård till en grupp. 
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Åsikter om utbildningen 
 

Påstående  Instämmer helt  

Min/mina handledare har varit tillräckligt kunniga i 
forskningsområdet.  

49 %  

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

43 % 

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

38 % 

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

29 %  

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

17 %  

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

17 % 

Introduktionen till doktorandstudierna gav en god bild av 
utbildningen.  

5 % 

Den individuella studieplanen fungerade som stöd under 
min studietid.  

3 % 

Karriärvägledningen på universitetet fungerade bra för mig  -  

 

Om vi låter andelen som instämmer helt i påståendena kring utbildning avgöra vad 
doktoranderna varit mest nöjda med är det handledningen och själva forskarmiljön i 
ämnena som varit mest positivt. Minst nöjda är man med karriärvägledning och 
introduktionen till studierna. 
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Åsikter om handledningen 

Min/mina handledare har varit tillräckligt kunniga i forskningsområdet. 

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap - 10 % 35 % 55 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

6 % 18 % 35 % 41 % 

Övriga områden - 25 % 25 % 50 % 

Totalt 2 % 15 % 34 % 49 % 

 

Kunniga handledare är givetvis helt centrala för en forskarutbildning. Här är 
doktoranderna i Karlstad relativt nöjda. Ungefär hälften tycker definitivt att 
handledarna var kunniga och var tredje att de åtminstone delvis varit detta. Inom 
samhällsvetenskap är mer än hälften mycket nöjda. I gruppen naturvetenskap och 
teknik var doktoranderna i naturvetenskap mer nöjda än bland teknikerna. Knappt 2 av 
3 inom naturvetenskap är helt nöjda, medan motsvarande andel bland 
teknikdoktoranderna är drygt 1 på 10. 

 

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

DoktorandAlumn 2012 Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap - 15 % 50 % 35 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

- 29 % 47 % 24 % 

Övriga områden - 25 % 50 % 25 % 

Totalt - 22 % 49 % 29 % 

 

Det räcker inte med enbart kunskaper, handledarna måste självfallet också vara riktigt 
stödjande för doktoranden. Här är det något färre som instämmer helt i poståendet. 
Knappt var tredje doktorand har upplevt handledarna som helt stödjande. Bland 
doktoranderna i samhällsvetenskap är andelen något högre än bland övriga grupper. 

På frågan i Doktorandspegeln 2008 svarade 84,2 procent av Karlstaddoktoranderna att 
de instämde i hög grad eller i mycket hög grad på frågan ”i vilken utsträckning har 
din/dina handledare visat intresse för dina forskarstudier”. Motsvarande andel för alla 
lärosäten var 77,6 procent. På frågan ”i vilken utsträckning har din/dina handledare 
gett konstruktiv kritik på ditt forskningsarbete?” svarade 76,2 procent i hög grad eller 
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mycket hög grad. Motsvarande för hela riket var 70,8 procent. Sammanfattningsvis 
gavs handledarna i Karlstad alltså ganska goda vitsord av doktoranderna i 
Doktorandspegeln 2008, om vi jämför med andra forskarutbildningar i Sverige. 

 

Åsikter om forskarmiljön inom avdelningen 

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

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap - 19 % 33 % 48 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

- 18 % 47 % 35 % 

Övriga områden - - 50 % 50 % 

Totalt - 17 % 41 % 43 % 

 

Den öppna miljön på ämne och i forskargrupperna får många goda vitsord på de öppna 
frågorna och också på den fasta frågan ges många positiva svar. 4 av 10 instämmer 
helt i påståendet att det funnits goda möjligheter till diskussioner med andra 
forskare/lärare eller doktorander under utbildningen. Även här ger doktoranderna inom 
samhällsvetenskap något mer positiva svar. Skillnaderna är dock inte stora. 

I Doktorandspegeln 2008 fanns en fråga kring diskussionsklimatet inom 
forskarutbildningen. Resultaten låg här för Karlstads universitet ganska nära 
genomsnittet för samtliga lärosäten. 

 

I vilken utsträckning har du i dina forskarstudier under läsåret 2006/2007 haft tillfälle 
till allmänna diskussioner inom ämnesområdet med handledare och övriga forskare? 

Doktorandspegeln 
2008 

Mycket liten 
grad/Inte alls 

Liten grad Hög grad Mycket 
hög grad 

Karlstads universitet 10,1 % 34,1 % 39,9 % 15,9 % 

Samtliga lärosäten 9,5 % 31,8 % 42,7 % 16,0 % 
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Åsikter om kontakter med andra lärosäten, företag, myndigheter och 
internationellt 

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

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap 5 % 33 % 33 % 29 % 

Teknik och 
naturvetenskap - 

24 % 24 % 53 % 

Övriga områden - 25 % 50 % 25 % 

Totalt 2 % 29 % 31 % 39 % 

 

När det gäller kontakter med andra lärosäten tycker drygt en tredjedel av 
doktoranderna att detta fungerar mycket väl. En tredjedel tycker att det fungerar delvis 
bra och resterande tycker inte att vi har väl fungerade kontakter med andra lärosäten. 
Mest nöjda med kontakterna verkar doktoranderna inom teknik och naturvetenskap 
vara. 

 

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

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap 14 % 43 % 24 % 19 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

12 % 41 % 29 % 18 % 

Övriga områden 50 % 50 % - - 

Totalt 17 % 43 % 24 % 17 % 

 

Karlstads universitet prioriterar öppenhet och samverkan med näringsliv och 
myndigheter. Doktoranderna är dock inte helt nöjda här. Mer än hälften av alumnerna 
tycker inte att de i sin utbildning givits goda möjligheter att knyta kontakter med 
företag och myndigheter. Doktorander som är mycket nöjda med kontakterna finns 
enbart inom områdena teknik och samhällsvetenskap. Mest nöjda har 
teknikdoktoranderna varit där mer än var tredje instämmer helt i påståendet. 
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Åsikter om kurserna och studieplaner inom forskarutbildningen 

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

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap - 14 % 62 % 24 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

- 35 % 53 % 12 % 

Övriga områden - - 100 % - 

Totalt - 21 % 62 % 17 % 

 

Ungefär 2 av 3 doktorander anger att de varit delvis nöjda med 
forskarutbildningskursernas kvalitet. Helt nöjda är omkring 15 procent och övriga 20 
procent är delvis missnöjda. I de öppna svaren nedan ges en hel del, både positiva och 
negativa kommentarer kring kurserna. Mest nöjda med kurserna är doktorer inom 
samhällsvetenskap. 

På frågan i Doktorandspegeln 2008 svarade 80,8 procent av Karlstaddoktoranderna att 
de instämde i hög grad eller i mycket hög grad i påståendet att ”kvaliteten på kurserna 
är genomgående god”. Motsvarande andel för alla lärosäten var 72,2 procent. I 
Doktorandspegeln fick doktorandkurserna alltså ganska goda vitsord av doktoranderna 
om vi jämför med andra forskarutbildningar i Sverige. 

Bland doktorer från utbildningen i Karlstad som ingick i den första alumnstudien 2008 
var svaren olika mellan generella forskarutbildningskurser och de gemensamma 
kurserna. 

 

Hur bidrar kunskaper och färdigheter inhämtade genom forskarutbildningskurser till 
den kompens som behövs för nuvarande arbetsuppgifter? 

DoktorandAlumn 2008 1=lite 2 3 4 5=mycket 

Forskarutbildningskurser 8,3 % 11,9 % 29,8 % 36,9 % 13,1 % 

Obligatoriska 
universitetsgemensamma 
forskarutbildningskurser 

37,8 % 22,0 % 28,0 % 8,5 % 3,7 % 

 

Doktoranderna var mer tveksamma till värdet av de universitetsgemensamma kurserna 
än till ämneskurser. 
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Åsikter om den individuella studieplanen 

Den individuella studieplanen fungerade som stöd under min studietid. 

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap 5 % 52 % 38 % 5 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

13 % 40 % 47 % 
- 

Övriga områden - - 100 % - 

Totalt 8 % 43 % 48 % 3 % 

 

Något över hälften har upplevt den Individuella Studieplanen som stödjande, medan 
den andra halvan av doktoranderna inte gjort detta.  

 

Åsikter om introduktionen till forskarutbildningen 

Introduktionen till doktorandstudierna gav en god bild av utbildningen. 

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap 6 % 22 % 67 % 6 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

25 % 31 % 38 % 6 % 

Övriga områden - 50 % 50 % - 

Totalt 13 % 29 % 53 % 5 % 

 

Några enstaka doktorander tycker att introduktionen till doktorandstudierna fungerade 
mycket bra. 4 av 10 tycker inte att introduktionen fungerat väl. Doktoranderna i 
samhällsvetenskap är något mer nöjda än övriga. 

 

På frågan i Doktorandspegeln 2008 svarade 35,2 procent av Karlstaddoktoranderna att 
de instämde i hög grad eller i mycket hög grad i påståendet att ”introduktionen för 
nyantagna till forskarutbildningen var tillfredsställande”. Motsvarande andel för alla 
lärosäten var 29,3  procent. I Doktorandspegeln fick introduktionen alltså ganska goda 
vitsord av doktoranderna om vi jämför med andra forskarutbildningar i Sverige. 



18 

 

 

 

Åsikter om karriärvägledning inom forskarutbildningen 

Karriärvägledningen på universitetet fungerade bra för mig 

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap 50 % 39 % 11 % - 

Teknik och 
naturvetenskap 

73 % 20 % 7 % - 

Övriga områden - 100 %  - 

Totalt 54 % 38 % 8 % - 

 

Några få doktorander tycker att karriärvägledningen inom forskarutbildningen fungerat 
delvis, medan övriga inte tycker så. Några har inte ens besvarat frågan utan har skrivit 
i kanten ”vilken karriärvägledning?”. 

I Doktorandspegeln 2008 finns en fråga om man diskuterar framtiden med 
handledarna. 

 

I vilken utsträckning har din/dina handledare diskuterat dina framtidsplaner med dig? 

Doktorandspegeln 
2008 

Mycket liten 
grad/Inte alls 

Liten grad Hög grad Mycket 
hög grad 

Karlstads universitet 26,6 % 40,3 % 23,7 % 9,4 % 

Samtliga lärosäten 24,3 % 37,5 % 26,2 % 12,0 % 

 

En majoritet av doktoranderna tyckte alltså inte att handledaren tar upp planeringen för 
doktorandens verksamhet efter disputationen.   
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Åsikt om arbetsbelastningen i forskarutbildningen 

Vad tycker du om arbetsinsatsen under forskarstudierna? 

DoktorandAlumn 
2012 

Jag hade kapacitet för 
större arbetsinsats än 
den som faktiskt blev 

genomförd 

Kraven på 
arbetsinsats 
var ganska 

lagom för mig 

Arbetsbelastningen 
var ofta alltför hög 

under 
forskarutbildningen  

Samhällsvetenskap 20 % 70 % 10 % 

Teknik och 
naturvetenskap - 

94 % 6 % 

Övriga områden 25 % 25 % 50 % 

Totalt 12 % 76 % 12 % 

 

En stor majoritet av alumnerna, 3 av 4 tycker att arbetsbelastningen i 
forskarutbildningen varit lagom. Resterande fördelar sig mellan de som tycker att 
belastningen varit för hög eller låg. Något fler anser att man kunde arbetat hårdare 
inom utbildningen. Bland dessa hittar vi doktorer i samhällsvetenskap och 
medicin/vård. Inom dessa områden anger nästan en av fyra att de hade kunnat arbeta 
hårdare i forskarutbildningen. Bland doktorer som disputerat i teknik och 
naturvetenskap finns det ingen som tycker att de kunnat arbeta hårdare i sin 
forskarutbildning. 

I Doktorandspegeln 2008 ingick en fråga om kravnivån i utbildningen. I 
undersökningen svarade 77,4 procent av doktoranderna i Karlstad att kravnivån var 
”varken för låga eller för höga”. Motsvarande för alla lärosäten var 73,0 procent. 
Bland resterande doktorander fördelade sig svaren ganska jämnt mellan de som tyckte 
att det var för låga och för höga krav, med några fler som ansåg att kravnivån var för 
hög. Det var alltså samma tendens i Karlstad som i hela riket här. 
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Vad har man lärt sig genom forskarutbildningen 
 

Påstående  Instämmer helt  

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

57 % 

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

48 %  

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

45 %  

 

Omkring hälften av alumnerna anger att de helt instämmer i påståenden kring vad de 
lärt sig inom utbildningen. Det man mest anser att man lärt sig är att hantera nya och 
komplexa frågeställningar. Det är alltså den generella kompetensen som man anger 
som det man lärt sig mest genom forskarutbildningen. Den mer snäva 
ämneskompetensen kommer i andra hand. Det är ingen doktor som helt tar avstånd för 
något av dessa påstående. 

 

Förmåga att bedöma och hantera nya och komplexa frågeställningar 

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

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap - 10 % 33 % 57 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

- 12 % 35 % 53 % 

Övriga områden - - 25 % 75 % 

Totalt - 10 % 33 % 57 % 

 

Denna mer generellt problemlösande kompetensen anger 9 av 10 att de fått helt eller 
delvis genom sin forskarutbildning. En klar majoritet av alumnerna instämmer helt i 
påståendet. Den grupp av doktorander som ligger lägst här är de som studerat 
naturvetenskapliga ämnen. I den gruppen är det 1 av 4 som instämmer helt i 
påståendet. 
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Förmåga att kommunicera forskningsresultat 

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

DoktorandAlumn 
2012 

Tar helt 
avstånd från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap - 19 % 48 % 33 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

- 6 % 35 % 59 % 

Övriga områden - - 25 % 75 % 

Totalt - 12 % 41 % 48 % 

 

Även när det gäller att kommunicera forskningsresultat anger 9 av 10 att de helt eller 
delvis fått kompetens inom området genom sin forskarutbildning. Något mindre nöjd 
med detta är de som studerat samhällsvetenskap. 

 

Kunskaper inom utbildningens ämnesområde 

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

DoktorandAlumn 2012 Tar helt 
avstånd 

från 

Tar delvis 
avstånd från 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Samhällsvetenskap - 5 % 52 % 43 % 

Teknik och naturvetenskap - - 53 % 47 % 

Övriga områden - - 50 % 50 % 

Totalt - 2 % 52 % 45 % 

 

Alla utom en av doktorerna instämmer helt eller delvis i påståendet att de fått goda 
kunskaper i sitt ämnesområde genom studierna.  
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Sysselsättning efter utbildningen 
Typ av anställning 

Som helhet visar våra studier att en stor majoritet av doktorerna snart efter sin examen 
har en anställning tillsvidare. Andelen som är arbetssökande nu 2012 ligger i 
genomsnitt på några få procent. Möjligen kan det vara så att vi har en högre andel 
arbetslösa bland de som inte besvarar vår enkät.  

 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 
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Samhällsvetenskap 76 % 14 % 5 % - - - 5 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

71 % 12 % 
- 

6 % 12 % 
- - 

Övriga områden 100 % - - - - - - 

Totalt 76 % 12 % 2 % 2 % 5 % - 2 % 

 

En klar majoritet av doktorerna har fått tillsvidareanställningar efter examen. En del 
finns i projektanställningar och några fåtal är egenföretagare. Några få är 
arbetssökande. 
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Tid från utbildning till arbete 

Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

DoktorandAlumn 
2012 

Innan 
avslutad 

utbildning  

Mindre än 
en månad 

2 till 3 
månader 

4 månader 
eller mer 

Har ännu 
inte fått 
arbete 

Samhällsvetenskap 70 % 15 % 5 % 5 % - 

Teknik och 
naturvetenskap 

47 % 12 % 18 % 18 % 6 % 

Övriga områden 75 % 25 % - - - 

Totalt 61 % 15 % 10 % 12 % 2 % 

 

En majoritet av doktorerna har arbete innan disputationen och 3 av 4 har arbete inom 
en månad efter examen. Samhällsvetare har snabbast till arbetsmarknaden. I gruppen 
teknik och naturvetenskap är det teknikerna som får arbete först. I den gruppen har 
omkring 2 av 3 arbete före disputationen. 

 

Arbetsmarknadssektor 

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande? 

DoktorandAlumn 
2012 
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Samhällsvetenskap 10 % - 76 % 5 % - 10 % - 

Teknik och 
naturvetenskap 

53 % - 29 % 6 % 
- 

- 12 % 

Övriga områden - - 100 % - - - - 

Totalt 26% - 60 % 5 % - 5 % 5  % 

 

Ungefär 6 av 10 går vidare till anställningar inom universitet och högskolor. Gruppen 
doktorer i naturvetenskap och teknik går i högst utsträckning till näringsliv. Här är det 
hälften av doktorerna som går till anställning inom industrin. 

I alumnstudien vid Uppsala universitet 2006 var det 66 procent av doktorerna i 
samhällsvetenskap och 41 procent av doktorerna i teknik-naturvenskap som arbetade 
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vid högskola/universitet efter disputationen. Bland doktorerna inom samhällsvetenskap 
var 6 procent och bland doktorer i teknik-naturvetenskap var 40 procent verksamma i 
privat sektor 
 

Bosättning 

DoktorandAlumn 2012 Bosatta i 
Värmland 

Samhällsvetenskap 71 % 

Teknik och naturvetenskap 35 % 

Övriga områden 50 % 

Totalt 55 % 

 
Något över hälften av doktorerna är bosatta i Värmland. Drygt 10 procent återfinns i 
Stockholm och övriga är spridda över Sverige och några få hittar vi utomlands. Bland dessa 
återfinns de som doktorerat på distans från Norge och Finland. 
 

Typ av befattning  

DoktorandAlumn 2012 Universitets-
lektorer 

Samhällsvetenskap 62 % 

Teknik och naturvetenskap 18 % 

Övriga områden 100 % 

Totalt 48 % 

 

Den vanligaste befattningen som doktorerna går till är lektorstjänster. I underkant av 
var annan doktor har efter examen fått en lektorstjänst på högskola eller universitet. 
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Ansvarsområden inom arbetet 

Vilka av nedanstående ansvarsområden ingår i ditt nuvarande arbete (kan vara fler än 
ett) 
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Samhälls-
vetenskap 

71 % 71 % 43 % 48 % 14 % 14 % 10 % 

Teknik och 
natur-
vetenskap 

53 % 18 % 53 % 47 % 29 % 12 % 24 % 

Övriga 
områden 

100 % 75 % 50 % 25 % 
- - - 

Totalt 67 % 50 % 48 % 45 % 19 % 12 % 14 % 

 

2 av 3 av doktorerna går vidare till forskningsverksamhet. Omkring hälften undervisar 
parallellt med detta. Drygt var tionde har fått Chefsuppgifter i sin roll efter 
disputationen. En på tio har både personal- och ekonomiansvar i sin roll som chef. 

Bland doktorerna från Uppsala universitet som svarat på enkät 2006 hade 
samhällsvetarna till 66 procent och doktorerna inom Teknik-natuvetenskap till 72 
procent forskning i sin tjänst.  

 

Inriktning och kvalifikationsgrad 

Ligger ditt nuvarande arbete inom den inriktning du valde för dina studier? 

DoktorandAlumn 
2012 

Helt eller till största 
delen inom samma 
ämnesområde 

Till viss del inom 
samma 
ämnesområde 

Inom ett annat 
ämnesområde 

Samhällsvetenskap 81 % 19 % - 

Teknik och 
naturvetenskap 

53 % 40 % 7 % 

Övriga områden 100 % - - 

Totalt 73 % 25 % 3 % 
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Alla utom en doktor anger att de helt eller delvis har ett arbete inom den inriktning där 
de genomfört sina doktorandstudier. Omkring 3 av 4 arbetar helt eller till största delen 
inom ämnet för forskarstudierna. 

Samma fråga har ställts till doktorer från Uppsala universitet 2006. 

 

Hur väl överensstämmer ditt nuvarande arbete med ämnesområdet inom din 
forskarutbildning? 

DoktorandAlumn 
Uppsala universitet 
2006 

Helt eller till största 
delen inom samma 
ämnesområde 

Till viss del inom 
samma 
ämnesområde 

Inom ett annat 
ämnesområde 

Samhällsvetenskap 66 % 27 % 7 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

47 % 32 % 21 % 

 

Hur väl stämmer dina arbetsuppgifter med din utbildningsnivå? 

DoktorandAlumn 
2012 

Alltför 
okvalificerade 

Något för 
okvalificerade 

Motsvarar min 
utbildningsnivå 

Något för 
kvalificerade 

Alltför 
kvalificerade 

Samhällsvetenskap - 10 % 86 % 5 % - 

Teknik och 
naturvetenskap 

- 14 % 79 % 
- 

7 % 

Övriga områden - 50 % 50 %  - 

Totalt - 15 % 80 % 3 % 3 % 

 

En stor majoritet av doktorerna anser att de fått arbetsuppgifter som minst motsvarar 
den kompetens de fått genom sin doktorsexamen.  

Samma fråga ingick i studien av Uppsaladoktorer 2006. 

 

Hur väl stämmer dina arbetsuppgifter med din utbildningsnivå? 

DoktorandAlumn 
Uppsala universitet 
2006 

Alltför 
okvalificerade 

Något för 
okvalificerade 

Motsvarar min 
utbildningsnivå 

Något för 
kvalificerade 

Alltför 
kvalificerade 

Samhällsvetenskap 1 % 10% 86% 2 % 1 % 

Teknik och 
naturvetenskap 

2 % 25% 71% 
1 % 

1 % 
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Kommentarer på öppna frågor 
Det är många alumner som skriver på de öppna frågorna i enkäten. Svaren redovisas i 
bilaga 2 uppdelade efter vetenskapsområden. Här ett axplock med typiska och 
intressanta kommentarer: 

Plus 

• Fantastiska doktorandkollegor och väldigt bra och konstruktiv stämning på 
avdelningen.  

• Vi hade ett öppet klimat på ämnet och en mångfald av olika projekt som var 
spännande. 

• Närhet till handledare. Alltid tillgängliga för hjälp. 
• Bra kontakt och dialog med handledare och övrig personal på avdelningen gav 

god forskarmiljö. 
• Högt i tak i diskussioner. Konstruktiv kritik 
• Gemenskap, sammanhållning och stöd från doktorandkollegor. Stödet från 

avdelningens ledning i samband med problem veckorna före disputation.  
• Möjligheten att fördjupa mig i en forskningsfråga jag själv var djupt engagerad 

i. 
• Goda möjligheter att arbete med projektutveckling och skriva artiklar som låg 

vid sidan av doktorandstudierna. 
• Möjligheten att delta i internationella konferenser. Möjligheterna att delta i 

forskarskola vid annat lärosäte 

Minus 

• Forskarutbildningen blev ett soloprojekt och jag var utlämnad åt en handledare 
(bytte sedan handledare anm.). Jag saknade ett sammanhang och en 
forskningsmiljö 

• Ej vara så beroende av relationen doktorand-handledare. Större grupp av 
biträdande handledare m.m. omkring sig. 

• Första generationens doktorander = Trial and Error. Ovanan handledare som 
säkert fått mer rutin nu. Handledare som styr åt olika håll. 

• Delvis saknades "experter" inom mitt forskningsområde 
• De universitetsgemensamma doktorandkurserna var något av ett gisslandrama. 

De gav mig ingenting. 
• De kurser som var gemensamma för alla doktorander som man var tvungen att 

gå. Kvaliteten var inte tillräckligt bra. Man önskade sig mer frihet.  
• En känsla av samhörighet med doktorander från andra ämnen på universitetet 

saknades.  
• Mer respekt och bättre bemötande av distansdoktorander. 
• Min handledning var bristfällig då det var en miljö under uppbyggnad. 
• Bättre planering för doktorander efter disputationen, att de inte lämnas "vind för 

våg". 
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Jämförelser mellan män och kvinnor 
Vi har hållit nere antalet frågor i enkäten för att underlätta för respondenterna att svara. 
Dessutom har vi strävat att göra svaren helt anonyma, vilket inte är helt lätt i en ganska 
begränsad krets av respondenter. En följd av detta är att vi har mycket få 
bakgrundsvariabler i enkäten. Inriktning på vetenskapsområde och kön är egentligen 
de två variablerna. Ovan har vi i grupper analyserat skillnader mellan doktorer inom 
olika vetenskapsfält. Nu ser vi om det finns några viktiga skillnader mellan kvinnliga 
och manliga doktorander/doktorer? 

 
Fördelningen av män och kvinnor är relativt jämn inom huvudgrupperna 
samhällsvetenskap och teknik/naturvetenskap. I de mindre grupperna humanister och 
de som doktorerat inom medicin/vård är kvinnorna helt dominerande. Intressant är att 
några valt att inte svara på frågor om kön liksom bostadsort och vetenskapsområde. 
Kanske är det så att det varit känsligt att framföra kritik mot utbildningen. Inte minst 
kan detta gälla de som arbetar kvar på universitetet.  

 

Doktorer 2007-2009  

Svar  

Män  Kvinnor   

Humaniora  0  2  

Teknik och naturvetenskap inkl 
biomedicin  

8  9  

Samhällsvetenskap  11  9  

Medicin inkl vård  0  2 

Ej svar  1  2  

Totalt 20  24  

 

Bland grundutbildningsstudenter är den normala tendensen att kvinnor är mer nöjda 
med sina studier. De lägger också lite mer tid på studierna och är mer stressade 
(Haglund, 2012). 

 

Tar helt eller delvis avstånd från påståendet                                   Män  Kvinnor  

Min/mina handledare har varit tillräckligt kunniga i 
forskningsområdet.  

5 %  26 % 
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Något förvånande hittar vi en helt annan tendens bland doktorerna. Kvinnor är mer 
kritiska till den handledning de fått. Detta gäller handledarnas sakkunskap där en av 
fyra kvinnliga doktorer sett brister i denna, medan bara en på tjugo män gör samma 
värdering. 

 

Tar delvis avstånd från påståendet                    Män  Kvinnor  

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

10 %  30 % 

 

Kvinnorna är inte bara kritiska mot handledarnas kunskaper utan har också synpunkter 
på handledarnas stöd under forskarutbildningen.  

 

Tar delvis avstånd från påståendet            Män  Kvinnor  

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

5 %  29 % 

 

Även diskussionsmiljön inom ämnet/forskargruppen är kvinnor mer kritiska till. 
Skillnaderna är här ganska stora. 

 

Instämmer helt i påståendet                            Män  Kvinnor  

Arbetsbelastningen var ofta alltför hög under 
forskarutbildningen 

5 %  17 %  

 

När det gäller arbetsbelastning och stress finner vi en tendens som överensstämmer 
med den vi ser inom grundutbildningen. Kvinnorna anger i något högre grad att de 
känt att arbetsbelastningen varit alltför hög under forskarutbildningen.  

 

Instämmer helt i påståendet                            Män  Kvinnor  

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

60 %  33 %  
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Det kritiska synsättet finns vi också när det gäller vad man tycker man fått genom sin 
forskarutbildning. Kvinnor är mer kritiska till vad man lärt sig inom ämnesområdet. 

 

Instämmer helt i påståendet                              Män  Kvinnor  

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

60 %  50 %  

 

När det gäller kompetens att hantera nya och komplexa frågeställningar anger kvinnor 
att de inte fått med sig lika mycket som de manliga kollegorna. 

 

Arbetsmarknadssektor  Högskola  Näringsliv  

Kvinnor  54 %  29 %  

Män  65 %  20 %  

 

I något större utsträckning har kvinnor gått vidare till tjänster inom Industrin, medan 
männen något mer ofta finns kvar inom högskolesektorn.  

 

Bosatt efter examen Värmland  

Kvinnor  46 %  

Män  60 %  

 

Män stannar oftare kvar i Värmland jämfört med kvinnorna. 

 

Arbetsuppgifter efter examen Forskar  Chef med 
resultatansvar  

Kvinnor  58 %  21 %  

Män  75 %  5 %  

 

Män stannar kvar alltså inom högskolan och forskar då också i större utsträckning efter 
examen. Kvinnorna å andra sidan har oftare gått vidare till Chefsjobb med 
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resultatansvar. Drygt var femte kvinna med doktorsexamen har ett sådant jobb. Bland 
de manliga kollegorna är motsvarande andel en på tjugo. 

 

Hur väl överensstämmer ditt nuvarande 
arbete med ämnesområdet inom din 
forskarutbildning? 

Inom ämnet  Delvis inom 
ämnet  

Kvinnor  65 %  30 %  

Män  79 %  21 %  

 

Män stannar ofta kvar i verksamheter inom sitt ämne medan kvinnorna något mer ofta 
öppnar för verksamhet inom nya områden. 

 

Hur väl stämmer dina 
arbetsuppgifter med din 
utbildningsnivå? 

Okvalificerade  Kvalificerade  För 
kvalificerade  

Kvinnor  29 %  62 %  10 %  

Män  5 %  95 %  -  

 

Männen anser mycket ofta att de arbetsuppgifter de fått efter doktorsexamen är 
kvalificerade i nivå med sin utbildningsnivå. Kvinnor känner sig mer osäkra. Ganska 
många kvinnor, nästan var tredje, tycker att arbetsuppgifterna är okvalificerade och 
inte mindre än var tionde kvinna anser att de arbetsuppgifter man fått efter 
disputationen är alltför kvalificerade.   
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Sammanfattning och slutsatser  

Gemensamma slutsatser 

Forskarutbildningen 

Den öppna forskarmiljön vid ämnena får genomgående goda vitsord av doktorerna, 
och likaså de kunniga handledarna i forskarutbildningen. Den konstruktiva och goda 
diskussionen värdesätts högt. Alumnerna också ganska nöjda med de möjligheter man 
haft att knyta kontakter med forskare vid andra lärosäten.  

Kontakter med företag och myndigheter värderas lägre av doktorerna. Det finns många 
synpunkter kring kvaliteten i kursutbudet i forskarutbildningen, inte minst gäller det de 
gemensamma obligatoriska kurserna. Introduktionen till forskarutbildningen får inte 
högt betyg av alumnerna. Någon karriärvägledning värd namnet har man inte fått ta 
del av.  

Arbetsbelastningen under forskarutbildningen tycker de allra flesta doktorerna har 
varit ganska lagom. Några anser att man kunde arbetat hårdare och några tycker att det 
varit en alltför hög belastning under forskarutbildningen. 

På frågan vad man lärt sig under forskarutbildningen svarar doktorerna att de tränat sin 
förmåga att bedöma och hantera nya och komplexa frågeställning högt, men också 
förmåga att kommunicera och givetvis har doktorerna tillägnat sig ämneskunskaper. 
När det gäller ämneskunskaperna anger samtliga doktorer att de helt eller delvis fått 
dessa genom forskarutbildning. Det vore illa annars! 

Kvinnliga doktorer är generellt mer kritiska till handledning och miljön inom 
forskarutbildningen. Kvinnorna är också mer kritiska till vad man lärt sig genom 
utbildningen. 

 

Arbete efter disputationen 

En stor majoritet av doktorerna har gått vidare till arbete inom högskolesektorn. 
Många har direkt efter examen gått in i en Universitetslektorstjänst och de allra flesta 
finns i en tillsvidaretjänst. En del har gått till anställningar inom företag. Ett fåtal har 
startat eget. Några är fortfarande efter examen arbetssökande. Ganska få har gått direkt 
till Chefspositioner med personal- och resultatansvar.  

Många av doktorerna har arbete som ligger helt eller till största delen inom det 
ämnesområde man disputerat i. Någon enstaka har bytt verksamhetsfält helt och hållet. 
En mycket stor majoritet av doktorerna värderar sina arbetsuppgifter att motsvara sin 
utbildningsnivå.  

Kvinnliga doktorer går mer ofta än männen vidare till arbeten inom Industrin, och de 
tar också mer ofta positioner som chef. Männen stannar relativt ofta kvar inom 
akademin och forskar.  
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Alumnundersökningarnas metod 

Undersökningsmodellen med postala enkla enkäter fungerar relativt bra. Med en 
rimlig arbetsinsats får vi svar från ganska många alumner. I enkätsvaren får vi många 
intressanta och utförliga svar på de öppna frågorna. Dessa svar är mycket viktiga för 
tolkningen av undersökningarna. Vi får en över tiden något ökande andel som inte 
svarar på våra enkäter. 

De jämförelser mellan olika vetenskapsområden som vi kan göra i denna studie kan ge 
underlag till intressanta erfarenhetsutbyten mellan de olika forskarämnenas 
utbildningar.  

 

Slutsatser om forskarutbildningen inom olika 
vetenskapsområden 

Samhällsvetenskap 

Doktorerna i samhällsvetenskap är något mer än genomsnittligt nöjda med sin 
handledning, både med avseende på kunskapsnivån och också det stöd de fått i sin 
forskning. På motsvarande sätt värderar man också forskarmiljön inom ämnet som 
god. De flesta av doktorerna inom samhällsvetenskap tycker att arbetsbelastningen i 
forskarutbildningen varit lagom. Dock är det ganska många som ändå anger att de 
hade haft kapacitet för en större arbetsinsats i utbildningen.  

Doktorerna i samhällsvetenskap har i något större omfattning än genomsnittligt fått 
arbete innan disputationen och många av dessa finns inom högskolesektorn. En 
majoritet av doktorerna har fått tjänster som Universitetslektor och många finns kvar 
vid lärosätet i Karlstad. 

 

Teknik och naturvetenskap 

Doktorerna i naturvetenskap är mycket nöjda med sina handledare när det gäller 
kunskapsnivån. Doktorerna i teknik är mindre nöjda än genomsnittet här. 
Handledarnas stöd till doktoranderna upplevs av båda grupperna av doktorer som 
under genomsnittet för lärosätet. Här är skillnaderna mellan naturvetenskap och teknik 
inte så stora. Även när det gäller forskarmiljön och diskussionen på ämnet värderar 
doktoranderna denna något lägre än inom andra vetenskapsområden. Möjligheterna att 
knyta kontakter med andra lärosäten är god inom området. Doktoranderna är mest 
missnöjda med doktorandkurser, karriärvägledning och introduktionen till 
forskarutbildningen. Arbetsinsatser tycker doktoranderna är lagom och inga av 
teknikerna och naturvetarna tycker att insatsen varit för låg! 

Ett stort antal av doktorerna i teknik och naturvetenskap går vidare till anställningar 
inom industrin. Det kan då gå ett par månader från disputation till anställning. Något 
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färre av doktorerna inom teknik och naturvetenskap kan fortsätta helt inom samma 
ämnesområde som man disputerat i. 

 

Förslag 

Baserat på svaren från enkäten kan vi finna ett antal områden inom 
forskarutbildningen som behöver analyseras ytterligare: 

• Utveckla introduktionen till doktorandstudierna. 
• Se över om man på något sätt kan få den individuella studieplanen att fungera 

bättre som stöd för doktoranderna. 
• Se över doktorandkurserna, och då inte minst de obligatoriska 

universitetsgemensamma kurserna. 
• Behåll den goda och öppna forskarmiljön med möjligheter till diskussioner med 

andra lärare/forskare eller doktorander.  
• Se över arbetsbelastningen i studierna. Detta gäller främst inom 

samhällsvetenskapen där nästan var fjärde doktor ansåg att man kunnat arbeta mer 
under doktorandstudierna. 

• Undersök om det finns möjlighet att hitta några enkla former för samverkan mellan 
olika forskningsfält på tvären i forskarutbildningen. Detta för att bygga en känsla 
av sammanhållning inom hela forskarutbildningen. 

• Analysera hur industridoktorander/distansdoktorander kan integreras i 
forskarutbildningen. 

• Inom mindre forskarmiljöer kan det vara helt centralt att hitta mer aktiva 
samverkansformer med närliggande forskningsområden så att forskarmiljön kan bli 
större, vitaliseras och öppnas upp. 

• Utveckla handledarna. Visst missnöje visar här doktorer i teknik. Det är oklart var 
orsaken finns. Kanske är det en ”historisk” företeelse. Ta reda på bakgrunden 
genom några kompletterande intervjuer och/eller fokusgrupper med alumner. 
Använd kommande doktorandundersökning för analyser. 

• Behåll och utveckla möjligheterna för doktoranderna att knyta kontakter med 
forskare vid andra lärosäten, inte minst internationellt. 

• Utveckla möjligheterna att knyta kontakter med företag. Detta gäller inte minst 
inom området teknik och naturvetenskap.  

• Se över karriärvägledningen på universitetet. Detta gäller generellt, men kanske 
speciellt för doktorander i teknik och naturvetenskap vilka många lämnar 
högskolemiljön efter examen.  

Den forskarutbildning som vi analyserat har några år på nacken. De flesta av 
respondenterna har startat sin forskarutbildning ett par år efter millenniumskiftet. 
Kanske är dagens forskarutbildning förändrad, förhoppningsvis till det bättre. Några av 
svaren på de öppna frågorna antyder detta. Trots det tror jag att det i enkäten finns 
viktiga synpunkter att hämta från doktorernas erfarenhet. En del slutsatser ovan är 
tämligen givna och baserade på flera olika svar från enkäten. Andra funderingar 
bygger på några kommentarer på de öppna frågorna och är då givetvis mer osäkra. 
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Förhoppningsvis kan alumnenkäten bidra till en utveckling av forskarutbildningen vid 
Karlstads universitet.  
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Bilaga 1: Enkätformulär

Vi genomför nu under våren en undersökning där de som tagit sin doktorsexamen 2007 till 2009 
får svara på frågor om hur de upplevt sin utbildning. Resultaten från undersökningen skall användas i 
arbetet med att utveckla vår forskarutbildning. Dina svar redovisas helt anonymt. 
 

Anders Arnqvist             Curt Räftegård           
Text i påminnelse: 
(Vi genomför nu under våren en undersökning där de som tagit sin doktorsexamen 2007 till 2009 får svara 
på frågor om hur de upplevt sin utbildning. 
snälla sätt av de 5-10 minuter som behövs för det.
arbetet med att utveckla vår forskarutbildning. Dina svar redovisas helt anonymt.)
 
1. Inom vilket vetenskapsområde genomförde du dina studier
Humaniora Samhälls-

vetenskap 
Naturvetenskap 
inkl Biomedicin

1 2 

����  ����  

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   Två till tre månader 
����  4 Fyra månader eller mer 
����  5  Jag har ännu inte fått arbete 
 
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 
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nkätformulär 

Vi genomför nu under våren en undersökning där de som tagit sin doktorsexamen 2007 till 2009 
frågor om hur de upplevt sin utbildning. Resultaten från undersökningen skall användas i 

arbetet med att utveckla vår forskarutbildning. Dina svar redovisas helt anonymt.  

Dekanerna på universitetet 
 

Anders Arnqvist             Curt Räftegård           John-Sören Pettersson           Jan van Stam

(Vi genomför nu under våren en undersökning där de som tagit sin doktorsexamen 2007 till 2009 får svara 
på frågor om hur de upplevt sin utbildning. Har du redan svarat så tack för det! Om du 

10 minuter som behövs för det. Resultaten från undersökningen skall användas i 
arbetet med att utveckla vår forskarutbildning. Dina svar redovisas helt anonymt.) 

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

Teknik Medicin inkl 
vård 

3 4 5 

����  ����  ����  

2. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning idag? 

Tidsbegränsad anställning/Projektanställning 

3. Hur snabbt efter examen fick du arbete? 
Fick arbete redan innan jag avslutade min utbildning 

4. Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande? 

Statlig sektor/Universitet eller Högskola 

Vi genomför nu under våren en undersökning där de som tagit sin doktorsexamen 2007 till 2009 
frågor om hur de upplevt sin utbildning. Resultaten från undersökningen skall användas i 

Sören Pettersson           Jan van Stam 

(Vi genomför nu under våren en undersökning där de som tagit sin doktorsexamen 2007 till 2009 får svara 
Har du redan svarat så tack för det! Om du inte svarat så 

Resultaten från undersökningen skall användas i 
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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 
����  1  Undervisning 
����  1  Utvecklingsarbete 
����  1  Utredningsarbete 
����  1  Projektledning/projektansvar 
����  1  Chef/Personalansvar 
����  1  Chef/ Ekonomi- och resultatansvar 
����  1  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 

 

10. I hur hög grad instämmer du i  
nedanstående påståenden? 

Tar helt 
avstånd 

från 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Instämmer 
delvis i 

Instämmer 
helt i 

 1 2 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. 

����  ����  ����  ����  

     



39 

 

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. 

����  ����  ����  ����  

Karriärvägledningen på universitetet fungerade bra för 
mig 

 

����  ����  ����  ����  

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? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

13. Vad anser du var mindre bra eller saknades i din forskarutbildning vid Karlstads universitet?  
Vad skulle du förslå för förändringar i forskarutbi ldningen? 
Mindre bra:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Saknades:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Förslag till förändringar:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
14. Kön  
�  1  Man 
�  1  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. 
_______________________________________________________________________________ 
Om du har några frågor om undersökningen så kontaktar du mig, Lars Haglund, på Karlstads 
universitet. Det är jag som sammanställer studien. Du når mig på 054-157909 (hem), 054/7001518 (på 
Kau) eller på lars.haglund@kau.se.  
 

Stort tack för Dina svar och synpunkter!  
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Bilaga 2: Öppna svar 
 

Doktorer i Samhällsvetenskap 

Totalt 21 doktorer  

Vad var särskilt bra? 

6 Ej svar 

Den öppna forskningsmiljön 

• Forskningsmiljön vid Centrum för tjänsteforskning. 
• Fantastiska doktorandkollegor och väldigt bra och konstruktiv stämning på 

avdelningen.  
• Handledning och doktorandkollegor 
• Högt i tak i diskussioner. Konstruktiv kritik 
• Mötet doktorander emellan. 
• Närhet till handledare. Alltid tillgängliga för hjälp. 
• Närheten och kontakterna med handledare och andra doktorander 
• Närheten till mina handledare 
• Seminarieverksamheten och relationerna med handledarna.  
• Vi hade ett öppet klimat på ämnet och en mångfald av olika projekt som var 

spännande. 
• Goda möjligheter att arbete med projektutveckling och skriva artiklar som låg vid 

sidan av doktorandstudierna. 

Forskarkurserna 

• Kursen i Multivariat Dataanalys var bra! 
• Några av forskarkurserna. 
• Vetenskapsfilosofin med Poppers och Kuhns teorier.                                                                                                                             

Övriga kommentarer 

• Möjligheten att fördjupa mig i en forskningsfråga jag själv var djupt engagerad i. 
• Möjligheten att delta i internationella konferenser. 
• Det är så länge sedan och utbildningen har ändrats radikalt sedan dess.  

 

Vad var mindre bra? 

8 Ej svar 
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Handledningen 

• Handledningen och stöd från ledningen var mindre bra. 
• Forskarutbildningen blev ett soloprojekt och jag var utlämnad åt en handledare 

(bytte sedan handledare anm.). Jag saknade ett sammanhang och en forskningsmiljö 
• Första generationens doktorander = Trial and Error. Ovana handledare som säkert 

fått mer rutin nu. Handledare som styr åt olika håll. 
• Kontakten med professor var inte bra. 
• Stöd från ledningen på lägre nivå saknades. 

Kurserna 

• De universitetsgemensamma doktorandkurserna var något av ett gisslandrama. De 
gav mig ingenting. 

• Interna kurserna var inte relevanta. 
• Föreläsningarna, fragmentariska, och lite genomtänkta i förhållandet till kursernas 

mål.                                                                                                                                                                                                                                                

Övriga kommentarer 

• För mycket tid ägnades åt institutionstjänstgöring. 
• Det tog för lång tid att landa i ett avhandlingsämne. 
• En känsla av samhörighet med doktorander från andra ämnen på universitetet 

saknades. 
• Ibland var jag helt ensam i mitt område. 
• För låga krav på doktorander. Bättre struktur i uppföljning och coachning. Högre 

förväntningar på prestationer. Jag fick ta ansvar för min egen handledning och det 
saknades systematik. 

• Liten doktorandmiljö, före forskarskolan. Mer konkret samarbete i projekt som ger 
naturliga kontakter för framtiden. 

• Svårt att disponera tiden.  
• Svårt att säga. Jag har haft det väl förspänt med god ekonomi och tydligt 

uppdragsämne.  

 

Vad saknades? 

11 ej svar 

Större forskarmiljö och ökad profilering önskas 

• Delvis saknades "experter" inom mitt forskningsområde 
• En doktorandkurs som berörde hållbar utveckling saknades. Detta trots att 

högskolelagen kräver att hållbar utveckling integreras i studierna. 
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• Ett synsätt där doktorander förväntas leverera sin avhandling i tid eller tidigare 
saknades. För mycket låt gå mentalitet. 

• Förståelsen att man vill läsa PhD-kurser på andra lärosäten/sommarkurser saknades. 
• Vi borde få möjlighet att förbättra engelskan på forskarnivå. 
• Träning i att presentera sina resultat på ett mer populärvetenskapligt sätt saknades. 
• Konkret utbildning i skrivande, artikelskrivande (jag skrev monografi) saknades.  
• Brister i progression i utbildningen.  
• Förberedelse för tillvaron efter examen saknades. 
• Större fokus på forskningens och vetenskapens relevans i samhället från ett 

praktiskt och normativt perspektiv.                                                                                                                      

 

Förslag till förändringar 

14 ej svar 

• Bättre och meningsfulla gemensamma doktorandkurser. 
• Bättre planering för doktorander efter disputationen, att de inte lämnas "vind för 

våg". 
• Ett mer tydligt och systematiskt stöd att balansera ambitioner mot förutsättningar. 
• Mer flexibilitet i kurserna.  
• Mer internationell prägel. 
• Mer respekt och bättre bemötande av distansdoktorander. 
• Planera studier utifrån doktoranders kapacitet och ställ högre förväntningar och krav 

på doktorander. 
• Ökade samarbeten.  
• It-stöd för forsknings- och handledningsprocessen borde finnas. 
• En kurs som utmanar doktoranderna: Varför forskar vi? Vad är viktig metodik i 

vetenskap? Vilken nytta får samhället av detta?                                                                                                                                                                  
 
 

Teknik och Naturvetenskap 

Totalt 17 doktorer 

Vad var särskilt bra? 

2 Ej svar 

Den goda forskarmiljön 

• Arbetsmiljön bra. 
• Bra gemenskap och hjälpsam anda. 
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• Bra kontakt och dialog med handledare och övrig personal på avdelningen gav god 
forskarmiljö. 

• Den goda forskarmiljön på avdelningen 
• Gemenskapen och stöttningen från mina närmaste kollegor. Handledarens 

erfarenhet av att kommunicera och skriva bra. 
• Kontakten med handledare och allmänt bra forskarmiljö på avdelningen. 
• God arbetsatmosfär. Många doktorander. 
• Sammanhållning/samarbete/gemenskap mellan doktorander. 
• Jag hade turen att komma in samtidigt som ett större forskningsprogram. Viktigt 

med många andra doktorander inom liknande forskningsområden. 

Kontakter med industri och andra lärosäten 

• Handledning och deltagande i forskarskolan MIT fungerade bra. 
• Referensgrupp inom Industrin var bra.  
• Tydligt fokus på industrinytta bra. 
• Var industridoktorand. Fick lära sig att ta eget ansvar.  
• Handledaren och möjlighet att göra delar av utbildningen utomlands för att utöka 

kontakterna var bra. 
• Möjligheten att skapa kontakter med forskare på Karlstads universitet och andra 

lärosäten. Bra att det fanns resurser för detta. Väldigt viktigt för den fortsatta 
karriären. 

Övriga kommentarer 

• Goda ekonomiska villkor. Bra anställningsvillkor. 
• Jag var industridoktorand och ej placerad vid Karlstads universitet. Kan därför inte 

ge något svar. 

 

Vad var mindre bra? 

6 Ej svar 

Handledningen  

• Skulle önska mig tydligare handledning i början av utbildningen.  
• Det vore bra om vi blev lite mer insatta i fortsatt arbete efter forskarutbildningen 

utanför universitetsvärlden, inom industri och näringsliv.  
• Ej vara så beroende av relationen doktorand-handledare. Vi borde ha en större 

grupp av biträdande handledare m.m. omkring oss. 
• Min handledning var bristfällig då det var en miljö under uppbyggnad. 

Kurserna 

• Bättre och fler doktorandkurser (ämnesspecifika) saknades. 
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• Forskarutbildningskursutbudet var mindre bra med få valmöjligheter.  
• De kurser som var gemensamma för alla doktorander som man var tvungen att gå. 

Kvaliteten var inte tillräckligt bra. Man önskade sig mer frihet. 
• Gemensamma forskarkurserna mindre bra. 
• Kurserna var mindre bra. 
• Kurser i mentorskap, ledarskap och projektledning vore bra att ha. 
• Mer kunskaper i projektledning/presentationsteknik/argumentationsteknik kan vara 

nyttiga. 

Övriga kommentarer 

• Forskarmiljöernas storlek var för liten. 
• Introduktion till doktorandstudierna mindre bra.  
• Ojämn könsfördelning. Mansdominerat. 
• Kommer faktiskt inte på något som var mindre bra. 

 

Vad saknades? 

9 Ej svar 

Handledningen 

• Forskningserfarenhet och forskningskännedom bland vissa chefer och allmänt inom 
administrationen saknades. 

• Kompetens hos handledare saknades. 

Kurserna 

• Kurser borde varit mer anpassade för mitt specifika ämnesområde. 
• Kanske borde man fått bättre introduktion på vad det innebär att vara doktorand. 

Övriga kommentarer 

• God intern granskning av ens arbete saknades. 
• Kontakten med forskare utanför ämnesområdet var dålig. 
• Samarbete med företag saknades. 
• Fast anställda personer med kompetens att hantera alla instrument på Lab saknades. 

 

Förslag till förändringar 

11 ej svar 

Handledningen 
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• Forskningskompetensen var låg i handledarkollegiet. Detta varierar säkert och 
berodde i mitt fall på att det var en FOU-miljö under uppbyggnad, dvs 
"barnsjukdomar". 

• Fler kvinnliga handledare vore önskvärt. 
• Bättre/mer handledarsamarbete inom närliggande ämnen stärker små miljöer. 

Kurserna 

• Basutbud av kurser och sedan ett större utbud av kurser kopplade till de större 
forskningsmiljöerna borde finnas.  

• Fler kurser på andra lärosäten och bättre koppling till näringsliv. 

Övriga kommentarer 

• En grundläggande introduktion borde finnas. 
• Medarbetarsamtal är viktiga. Dessa skall dock inte bara ske med närmaste chef. 

 
 

Övriga ämnesområden 

Totalt 4 doktorer 

Vad var särskilt bra? 

1 Ej svar 

• Gemenskap, sammanhållning och stöd från doktorandkollegor. Stödet från 
avdelningens ledning i samband med problem veckorna före disputation.  

• Doktorandkurserna i "Att kommunicera vetenskap", "Kvalitativ design", 
"Epidemiologi o statistik" var bra. 

• Möjligheterna att delta i forskarskola vid annat lärosäte var bra. 
• Sammanläggningsavhandling med både kvalitativ och kvantitativ inriktning på 

aktuella delavsnitt var bra. 

 

Vad var mindre bra? 

Alla svarade 

• Att jag nekades att byta handledare, vilket jag sakligt framförde en önskan om år 3 i 
forskarutbildningen.  

• Att avdelningen har en utpräglad vinkling mot forskning med kvantitativ ansats. 
• En stödjande handledning saknades.  
• Stundtals en brist på konstruktiv forskarmiljö. 
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• Inget internationellt forskningssamarbete. Enbart möjlighet till konferensdeltagande. 
Problem att åka p g a kostnader som ej täcktes av universitetet. Det hjälpte till att 
jag var externt finansierad på halvtid. 

• Saknar planering för fortsatt forskning efter disputationen 

 

Vad saknades? 

Alla svarade 

• "Ryggsäck" för externa doktorander vid konferensdeltagande, resor, 
språkgranskning etc.  

• En "krattning" och hjälpande hand in i livet efter disputationen. 
• Mentorer, det finns idag, men jag hade önskat mig en mentor i en lektor de sista två 

åren.  
• Tydlig vägledning i karriärvägar efter disputationen saknades. 
• Mentorskap efter disputationen saknades. 

Förslag till förändringar 

2 Ej svar 

• Under andra halvan av doktorandtiden planera för forskning efter disputationen.  
• Mentor efter disputationen. 
• Vara mer öppna för att ta in annan expertis under utbildningen. Handledarna saknar 

kompetens i vissa metoder.  
• Uppmuntra till att syftet och frågeställningarna som skall styra metodvalet.  
• Ta till sig den kritik som flertalet opponenter och betygsnämnder riktar mot att 

avhandlingar vid avdelningen saknar tydlig teoretisk ram. 
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