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Förord 
 
Den enkätundersökning av växjödoktoranderna och deras forskarutbildningar som vi genomförde 
under mars och april 2003 resulterade i ett mycket omfattande material. Materialet har sedan utökas 
ytterligare genom kommentarer och förtydliganden framförda vid muntliga presentationer av 
enkätresultaten på personalmöten och doktorandträffar runt om på Växjö universitet under 
senvåren och hösten. Dessutom har Högskoleverkets nationella doktorandspegel som publicerades i 
september 2003 kunnat utnyttjas som bakgrund och referens. 
 
En svårighet i arbetet har varit att få in det liv i rapporten som materialet förtjänar och som behövs 
för att intressera och engagera alla dem som på olika sätt har makten och förmågan att påverka 
forskarutbildningarna. Doktorandernas betydelse för ett ungt universitet kan inte överskattas och 
det är viktigt att deras villkor blir uppmärksammade på alla nivåer i organisationen. 
 
En annan svårighet har varit att låta det som är mindre bra bli tydligt och synligt utan att allt 
därmed felaktigt framstår som ett enda elände. Antagligen har vi inte lyckats helt på den punkten, 
då personer som vi bett läsa och ge synpunkter på rapporten påpekar att rapporten inte i tillräcklig 
grad förmår lyfta fram att majoriteten av dem som genomgår forskarutbildning vid Växjö 
universitet är nöjd! Orsaken till detta tillkortakommande är att vi när vi skrev rapporten var helt 
inriktade på att den, för att kunna användas i kvalitetsarbetet, borde söka efter problemen och 
fokusera på sådant som ska åtgärdas och förbättras. För att i någon mån dämpa den negativa 
grundtonen vill vi därför redan här i förordet slå fast att majoriteten av dem som genomgår 
forskarutbildning i Växjö är nöjd och att forskarutbildningen för de flesta är ett stimulerande 
äventyr som man inte alls ångrar att man gav sig in på. 
 
Slutligen medför löftet till doktoranderna om att ingen ska kunna identifieras genom rapporten att 
vi endast i undantagsfall kan presentera resultat på institutions- eller ämnesnivå. I de flesta fall får 
vi nöja oss med fakultetsnivån och allmänna påpekanden om att viktiga skillnaderna finns på andra 
nivåer. Detta kan göra att bilden av doktoranden, doktorandlivet och doktorandutbildningarna blir 
mer genomsnittlig än den i verkligheten är. 
 
Av vårt material framgår det tydligt att det vid Växjö universitet år 2003 finns olika sorters 
doktorander som genomgår olika sorters forskarutbildningar och som upplever sina 
forskarutbildningar på mycket olika sätt. Och det som spelar stor roll är som alltid kön, ålder och 
social bakgrund. Men dessutom beror mycket på vilken institution och vilket ämne man arbetar 
inom, eftersom detta bestämmer de materiella villkoren och det kulturella värdesystemet.  
 
Stort tack till alla doktorander vid Växjö universitet som fyllde i det tjocka frågeformuläret med 
sådan omsorg, trots att många hade fyllt i Högskoleverkets stora nationella formulär strax före. 
 
Stort tack också till alla som i diskussioner gav extra kött och tolkningshjälp. 
 
 
Växjö i december 
 
Författarna  
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Sammanfattning 
Rapporten presenterar resultatet av en totalundersökning av växjödoktoranderna våren 2003. 
Studien initierades av personalavdelningen, bekostades av fakultetsnämnden HUMSAM och 
genomfördes inom ramen för det s k HERE-projektet (Higher Education, Research and Evaluation) 
vid Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet. 
Syftet med studien var beskriva doktoranderna och deras situation med särskilt fokus på 
handledning och arbetsmiljö och materialet samlades in genom via postenkät (svarsfrekvens 82%). 
För att bevara respondenternas anonymitet redovisas resultaten huvudsakligen utifrån 
fakultetstillhörighet. 
 
De viktigaste resultaten är följande: 
 
Fler män än kvinnor genomgår forskarutbildning vid Växjö universitet våren 2003, 60% respektive 
40%. I riket var fördelningen läsåret 2001-2002 50/50. 
Medelåldern är 37 år. 
Ca 25% har arbetarklassbakgrund och drygt 50% har s k icke-traditionell bakgrund, d  v s de har 
växt upp i familjer som saknar akademiska erfarenheter. Vid jämförelser med riket är andelen 
högre än genomsnittet. 
Hälften har växt upp på landet eller i småorter. 
 
Ca 75% av doktoranderna antogs perioden 1999-2002.  
Mer än hälften hade någon form ar erfarenhet av akademiskt arbete innan de påbörjade sina 
forskarstudier.  
Hälften är inte nöjda med den introduktion de fått till forskarutbildningen 
Främsta motivet för forskarutbildning är ett brinnande intresse för ämnet, följt av en önskan att få 
ett bra arbete 
 
Kurserna upplevs hålla god kvalitet, men inte alltid vara direkt relevanta för det egna 
avhandlingsarbetet. Många läser kurser utanför ämnet och/eller vid andra lärosäten. 
Kursdelen är större på MNT-sidan än på HUMSAM. 
 
Seminariekulturen varierar med fakultet, institution och ämne: I vissa miljöer har man många 
seminarier som beskrivs som opretentiösa, trevliga och inte särskilt krävande. I andra miljöer 
karaktäriseras seminariet med ord som allvarligt, angeläget och belastande.  
70% anser att seminarierna är konstruktiva. 
 
80% har valt sitt avhandlingsämne själv och en majoritet av växjödoktoranderna skriver 
monografier. 
 
Handledaren är i de allra flesta fall en man, bihandledaren något oftare en kvinna.  
Förmågan att ge konstruktiv kritik värderas högst av doktoranderna inom HUMSAM, hög specifik 
ämneskompetens inom MNT. Bland de allra yngsta doktoranderna värderas förmågan att lyssna 
och ge stöd högst. 
MNT-doktoranderna har fler och längre handledningstillfällen än HUMSAM-doktoranderna. Trots 
detta är det bland MNT-doktoranderna som man upplever att man inte fått handledning i önskad 
utsträckning (38%) och att handledningen har brister som är till hinder för doktoranden (37%) 

 2



75% av växjödoktoranderna har fått konstruktiv kritik på sitt arbete och lika många har fått stöd när 
man kört fast. 
 
75% har undervisat under 2002 och 90% av dessa känner sig trygga i lärarrollen. 
Men 40% får inte tillräckligt med tid för förberedelser och 45% får sällan eller aldrig extratimmar 
för nya kurser. 
40% har arbetat mer med undervisning och annat institutionsarbete än som är överenskommet i 
anställningen och lika många tycker inte att det tas hänsyn till forskarutbildningen när 
undervisningen planeras. 
En tredjedel tycker inte att proportionerna mellan egen forskning och undervisning är bra och lika 
många anser inte att de kan inflyta över detta. 
Genomgående är HUMSAM-doktoranderna de mest missnöjda, men skillnaderna är stora på 
institutionsnivån. 
 
50% känner sig dåligt insatta i sina skyldigheter och rättigheter. 
 
75% har en doktorandtjänst. Doktorander med adjunktstjänst är vanligast på HUMSAM. 
Ca 60% arbetar mer än 40 timmar per vecka. Män arbetar mer än kvinnor och HUMSAMs 
doktorander något mer än MNTs 
Män på MNT tjänar mest och missnöjet med lönen är störst bland kvinnor och på HUMSAM. 
46% har eget arbetsrum på universitetet.  
 
80% känner sig som anställda, 70% känner sig som accepterade medlemmar av forskarkollektivet 
och 50% känner sig delaktiga i institutionens arbete som helhet. 
Manligt kön, MNT-tillhörighet och tillgång till eget arbetsrum gör att man känner sig mer tillhörig 
och delaktig. 
21% känner sig främmande i den akademiska miljön. 
Kvinnligt kön, HUMSAM-tillhörighet och arbetarklassbakgrund gör att man känner sig mer 
främmande. 
 
Få personer anger i denna studie att de blivit negativt särbehandlade p g a kön, social bakgrund 
eller etnisk tillhörighet. (I Högskoleverkets undersökning anger däremot en tredjedel av 
doktoranderna i riket att de blivit särbehandlade p g a kön.) 
 
85% tycker att de har ett roligt och stimulerande arbete. 75% tycker att forskarutbildningen är 
positiv och att stämningen är god på arbetsplatsen. Skillnaderna är här stora på institutionsnivån. 
 
60% har upplevt stress som givit negativa erfarenheter, 84% känner ofta en press att prestera mera, 
58% tycker att de har svårt att koncentrera sig  p g a att ”alla rycker i en” 
Generellt är HUMSAMs doktorander här mera utsatta än MNTs. Männen är mera stressade medan 
kvinnorna känner prestationspress och koncentrationssvårigheter i högre grad. Skillnaderna är även 
här stora på institutionsnivån. 
 
14% eller 20 personer var sjukskrivna mer än 14 dagar under 2002. 
 
70% kan tänka sig att arbeta på Växjö universitet efter avslutad forskarutbildning. 
Drygt 50% känner att de har institutionens stöd för en fortsatt forskarkarriär, 30% känner inte något 
sådant stöd. 22% oroar sig för att bli arbetslösa. 
 
80% skulle välja forskarutbildning igen, men 25% skulle då inte välja Växjö. 
58% anser att forskarutbildningen i Växjö är lika bra som vid andra universitet, knappt 20% tycker 
att den ligger under medel och lika många vet inte. 4% tycker att den ligger över medel. 
Skillnaderna mellan institutionerna är här mycket stora. 
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Genomgående är majoriteten av Växjös doktorander - mellan 60 och 80% - glada och nöjda och 
tillfreds med det mesta, medan 20-30 % inte är det:  
 
Kön och social bakgrund spelar roll för upplevelsen på så sätt att kvinnor och doktorander med 
icke-traditionell bakgrund upplever sin doktorandtillvaro som något tuffare än andra grupper 
 
Synen på utbildningens kvalité i förhållande till vad som uppfattas vara det genomsnittliga i riket 
samt graden av oro inför framtiden är andra viktiga faktorer. 
 
Sist men inte minst betyder de olika handlednings- och seminariekulturer som råder ute i 
forskarutbildningsmiljöerna mycket. Och dessa verkar i sin tur vara kopplade till såväl materiella 
villkor som ämnestraditioner.  
 
För att förbättra doktorandernas möjligheter att genomföra forskarutbildning på ett bra sätt föreslår 
vi bl a att doktorandgrupperna lyfts fram som särskilt prioriterade grupper i arbetsmiljö- och annat 
arbete vid institutionerna, att betydelsen av kön och social bakgrund diskuteras i förhållande till 
handlednings- och seminariekultur i de olika forskningsmiljöerna och att den adjunktskultur som 
fortfarande präglar Växjö universitet diskuteras, ifrågasätts och ibland bekämpas. 
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1. INLEDNING 
 
Denna rapport redovisar resultatet av en undersökning av samtliga doktorander vid Växjö 
universitet, genomförd under vårterminen år 2003. Genom ett omfattande frågeformulär och genom 
diskussioner med olika doktorandgrupper av de svar som formuläret gav har vi försökt fånga en 
mängd aspekter av vardagen och på så sätt belysa den aktuella situationen för doktorander på 
Växjö universitet.  
 
 
1.1  Bakgrund och syfte med undersökningen 
 
Under hösten 2002 inkom till personalsektionen signaler som tyder på att antalet sjukskrivningar 
bland doktorander har ökat de senaste åren. Även andra problem med forskarutbildningen har vid 
olika tillfällen rapporterats till fakultetsnämnderna. Som exempel kan vi nämna problem kring 
handledarskapet samt olika typer av konflikter, som på vissa institutioner påverkat den 
psykosociala miljön på ett negativt sätt. Ett första syfte med undersökningen är därför att ta reda på 
hur doktoranderna vid Växjö universitet upplever sin vardag med avseende på stress och tidspress, 
krav och förväntningar. Men där utöver vill vi också få en fyllig bild av hur växjödoktoranderna 
arbetar, av hur de ser på handledarskapet och andra viktiga relationer på arbetsplatsen samt av hur 
de i övrigt ser på sin utbildning. Dessutom vill vi genom undersökningen öka den allmänna 
kunskapen om den nya, viktiga och växande grupp på Växjö universitet som doktoranderna utgör: 
Varifrån kommer de geografiskt och utbildningsmässigt? Vilken social bakgrund har de och vilka 
motiv har de för att söka en forskarutbildning i Växjö? Hur ser situationen ut runt omkring dem 
med familj och vänner etc? Och hur ser de på framtiden? 
 
Rapporten är först och främst deskriptiv, då syftet med undersökningen är att skildra doktoranderna 
och deras situation idag. Men den ska även utgöra en första probleminventering, som kan ligga till 
grund för kvalitetsarbete vid Växjö universitet. Detta innebär att vi i stor utsträckning inriktar oss 
på att söka och redovisa sådant som är problematiskt, medan det som fungerar väl får mindre 
utrymme.  
 
 
1.2  Något om presentationen  
 
Studien baserar sig alltså på en enkät (se appendix 3, Frågeformuläret) och den är en 
totalundersökning då samtliga personer registrerade som doktorander i Växjö år 2002 har 
tillfrågats. Av 202 doktorander som ingick i vår population fick vi svar från 165 stycken, vilket 
motsvarar 82%. (I appendix 1, Den tekniska rapporten, finns en utförligare beskrivning av hur 
undersökningen har gått till samt uppgifter om och diskussion av svarsfrekvens, bortfall och 
representativitet.) 
 
Undersökningens resultat redovisas främst i löpande text. Där vi funnit det särskilt lämpligt och 
angeläget, har vi valt att presentera genom antingen en tabell eller ett diagram. Materialet redovisas 
i de flesta fall på fakultetsnivån. I fall där frågorna inte kan uppfattas som känsliga av de 
undersökta doktoranderna, har vi även angett hur svaren fördelar sig på institutionsnivån. I alla 
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andra fall talar vi om när det finns skillnader på institutionsnivån utan att nämna institutionerna vid 
namn. Vi vill dock starkt understryka att de stora och viktiga skillnaderna i sättet att besvara en 
fråga ofta återfinns på institutions- och ämnesnivån, men att vi med hänsyn till kravet på att bevara 
respondenternas anonymitet har valt att inte redovisa detta. (Se appendix 1, Den tekniska 
rapporten, för utförligare redogörelse av skäl för valet av presentationssätt)  
 
I rapporten redovisas också respondenternas egna kommentarer Detta för att levandegöra materialet 
och visa hur doktoranderna själva uttrycker sina upplevelser. 
 
På en forskarutbildningsdag vid Växjö universitet den 3 april 2003 presenterades och diskuterades 
delar av undersökningsresultatet muntligt för första gången. Därefter har materialet bearbetats och 
ett femtontal specialpresentationer med efterföljande diskussioner både i mindre doktorandgrupper 
och på institutionernas personalmöten har genomförts under senvåren och hösten 2003. Härigenom 
har mer information och många viktiga synpunkter tillförts undersökningen. Material från dessa 
tillfällen har arbetats in i rapportens resultatredovisning och slutkommentarer. 
 
Dessutom har resultaten från den Högskoleverkets nationella doktorandspegel1, som publicerades 
under hösten 2003 samt de omfattande studierna av växjöstudenter på grundutbildningsnivån2 
fungerat som referens vid analysarbetet. 
 

 
1.3 Rapportens disposition 
 
Rapporten följer i stora delar enkätens struktur, men för att underlätta för läsaren har vi skapat 
ytterligare rubriker. Nedan följer en kort redovisning över vad som står att finna under varje rubrik.  
 
• Doktorandens bakgrund - åldersfördelning, civilstånd, geografisk och social bakgrund, samt 

studiebakgrund m m  
• Motiv till att påbörja forskarutbildningen  
• Stöd från omgivningen - stöd från familj och andra personer i doktorandens närhet  
• Förberedelse, antagning och introduktion - information och antagningskrav inför 

forskarutbildningen, introduktion och mentorskap samt doktorandens tidigare erfarenhet av 
akademiskt arbete, antagningsår, aktivitetsgrad m m 

• Kurser - hur många poäng läskurserna omfattar, vad doktoranden anser om kursutbudet och 
kursernas kvalitet, vilken relevans kurserna har för avhandlingsarbetet m m  

• Interna ämnesseminarier - antal seminarier doktoranden har deltagit i, hur seminarierna 
fungerar och upplevs av doktoranden  

• Avhandlingen - hur många poäng avhandlingsdelen omfattar, vilken typ av avhandling de 
arbetar med och vilket språk de skriver på, osäkerhet vad gäller vilka krav som ställs på 
avhandlingen m m 

                                                           
1 Högskoleverket. Doktorandspegeln 2003  
2 Eriksson, M m fl. Växjöstudenterna.   
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• Handledning - hur doktoranden upplever handledningen och relationen med handledaren, hur 
ofta och på vilket sätt de kommunicerar med sin handledare, viktiga egenskaper hos en 
handledare m m 

• Den individuella studieplanen - om doktoranderna har en sådan och hur den följs upp 
• Undervisning - hur mycket doktoranderna har undervisat och hur de upplever undervisningen, 

om de får tillräckligt med förberedelsetid och känner sig trygga i lärarrollen, om de har 
genomgått pedagogisk utbildning 

• Annat institutionsarbete - vad detta består i, om de arbetar mer än vad som är överenskommet 
och hur de då ersätts för detta 

• Konferenser och nätverk - deltagande i olika konferenser, medlemskap i och önskemål om 
nätverk 

• Arbetets omfattning och inflytandet över arbetsuppgifterna - arbetad tid, hur relationen mellan 
institutionsarbete och avhandlingsarbete fungerar och i vilken mån doktoranden upplever att 
det går att påverka denna relation m m 

• Anställningsvillkor - typ av tjänst, inkomst 
• Materiella resurser - tillgång till eget rum, telefon, dator m m 
• Delaktighet och tillhörighet - hur pass delaktig doktoranderna känner sig i institutionens arbete 

som helhet, deltagande i personalmöten och fikapauser, hur de upplever att professorer och 
lärare ser på deras arbete, om de känner sig främmande i den akademiska miljön m m 

• Trivsel med arbetsuppgifter, arbetsplats och kollegor - stämning på arbetsplatsen, om de trivs 
med sitt arbete och hur de ser på miljön de befinner sig i, relation till andra doktorander och 
chefen  

• Negativ särbehandling - p g a kön och klass 
• Krav, stress och press - stress, press att prestera, koncentrationssvårigheter, tidspress, 

sjukskrivningar m m 
• Framtiden - om de skulle vilja arbeta på Växjö universitet eller något annat universitet efter 

examen, om de känner att de har stöd för en fortsatt karriär, oro för arbetslöshet 
• Betyg på Växjö universitets forskarutbildning - om de skulle påbörja en forskarutbildning om 

de fick välja nu och om de då skulle söka till samma universitet, hur de själva bedömer 
forskarutbildningen i Växjö samt hur de tror att den bedöms av arbetsgivare, hur de bedömer 
sin egen utveckling så här långt 

 
 
1.4 Korta fakta om doktoranderna i Växjö våren 2003 
 
Forskarutbildningen vid Växjö universitet startade formellt 1999, i samband med övergången från 
högskola till universitet. Vid undersökningstillfället i april 2003 finns ca 220 doktorander. Ett 
trettiotal av dessa är s k externa doktorander, d v s doktorander som är antagna vid ett annat 
universitet men som har sin arbetsplats på Växjö universitet. Det finns även en mindre grupp 
doktorander som är antagna i Växjö men som på motsvarande sätt har sin arbetsplats på ett annat 
universitet. 
 
Växjö universitet har våren 2003 åtta institutioner fördelade på två fakulteter, MNT (matematik, 
natur och teknik) och HUMSAM (humaniora och samhällsvetenskap). Doktorander finns på 
samtliga universitetets institutioner: 
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MNT 
IBP Institutionen för biovetenskaper och processteknik 
IPS Institutionen för industriella produktionssystem 
MSI Matematiska och systemtekniska institutionen 
 
HUMSAM 
EHV Ekonomihögskolan 
HUM Institutionen för humaniora 
IPED Institutionen för pedagogik 
IVOSA Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
SVI Samhällsvetenskapliga institutionen 

 
Cirka 60% av doktoranderna vid Växjö universitet är män, 40% är kvinnor. På MNT-fakulteten är 
andelen män betydligt högre än andelen kvinnor, 70% resp 30%. På HUMSAM är fördelningen i 
princip 50/50. 
 
På institutionsnivån återfinns de kvinnliga doktoranderna enligt följande: 
MNT IPS 45% 

IBP 62% 
MSI 17% 
 

HUMSAM EHV  40% kvinnor 
HUM  54% 
IPED 62% 
SVI  46% 
IVOSA 50% 

 
Enligt Högskoleverkets nationella doktorandspegel var andelen kvinnor i forskarutbildning i riket 
2001/2002 49%.3  
 

 

                                                           
3 Högskoleverket. Doktorandspegeln 2003, s 13  
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2.  VÄXJÖDOKTORANDERNA OCH DERAS 
FORSKARUTBILDNINGAR 
 
Av de 151 respondenter som fyllt i enkäten är 69 stycken kvinnor och 82 män (46 respektive 54%). 
Vi har 108 respondenter från HUMSAM vilket innebär att ca 72% av doktoranderna som besvarade 
enkäten tillhör denna fakultet. Här är kvinnorna lika många som männen. Från MNT har vi 42 
respondenter vilket motsvarar ca 28% av doktoranderna. Av dessa är 28 män (67%) och 14 kvinnor 
(33%). En respondent har inte besvarat frågan om institution och därmed kan vi inte bestämma 
dennes fakultetstillhörighet. Utöver dessa 151 har vi fått in 14 ”svar” bestående av enkäter som 
returnerats med kommentarer eller meddelanden via e-post. Dessa svar kommer från personer som 
angivit skäl för varför de inte vill eller kan besvara enkäten. Vi betraktar även dessa personer (som 
utgör 7%) som aktivt svarande. Sammantaget har vi därmed fått in svar från 165 respondenter, 
vilket motsvarar 82%. (I appendix 1 redovisas alternativa sätt att betrakta denna grupp).  
 
 

2.1 Doktorandernas bakgrund 
 
Hälften av våra respondenter är födda mellan 1965-1974. Medelåldern ligger på 37 år och 
medianåldern på 35 år. MNT har en något lägre medelålder än HUMSAM. Men skillnaden mellan 
institutionerna är stor; från klart över 40 år till knappt 30 år. 75% av respondenterna är gifta eller 
sambor och av dessa har 6 av 10 en sambo/make/maka som är tjänsteman på mellannivå eller hög 
nivå. 16% har en partner som är doktorand. 43% av respondenterna har hemmavarande barn under 
18 år.  
 
2.1.1 Social bakgrund 
Ca en fjärdedel av doktoranderna hade i 15-årsåldern någon förälder som på basis av sitt yrke kan 
definieras som tillhörande arbetarklass. Samma andel gäller även för kategorin högre tjänstemän. 
På fakultetsnivå skiljer sig dock förhållandena markant åt. På HUMSAM finner vi att 30% av 
doktorandernas fäder tillhör arbetarklass i jämförelse med MNTs 16%. MNT-doktorandernas fäder 
tillhör istället till största delen kategorin högre tjänstemän.  
 
Det finns dock mycket stora skillnader vid båda fakulteterna om vi jämför på institutions- eller 
ämnesnivån. I vissa miljöer ligger andelen doktorander med arbetarklassbakgrund runt 50%, 
medan den i andra ligger under 15%.    
 

 Tabell 1 - Fråga 12 
Faderns yrke när respondenten var i 15-årsåldern.  
Yrket kategoriserat med hjälp av SEI 

 
 

Faders yrke klassificerat, SEI Fakultet 
 MNT HUMSAM Total 
Arbetarklass 15 31 26 
Lägre tjänstemän 10 11 11 
Tjänstemän på mellannivå 31 19 22 
Tjänstemän på högre nivå 34 23 26 
Företagare 10 16 14 
Ej klassificerbart - 1 1 
 100 101 100 

n 39 101 140 
Kommentarer: Bortfall 7% 
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För vi samman kategorierna arbetarklass, lägre tjänstemän samt företagare, som i Växjö ofta 
innebär jordbrukare, får vi sammanlagt drygt 50%. Detta innebär att en stor del av Växjös 
doktorander har s k icke-traditionell bakgrund, d v s de har växt upp i familjer som saknar 
erfarenhet av högre utbildning. 60% uppger också på direkt fråga att de inte hade någon i sin 
närmaste omgivning med erfarenhet av akademiskt arbete när de påbörjade sin forskarutbildning.  
 
Högskoleverkets doktorandspegel visar att hälften av Sveriges doktorander har föräldrar med 
högskoleutbildning motsvarande 120 p4. I Växjö är andelen föräldrar med högskoleutbildning en 
tredjedel. Men då är även högskoleutbildningar under 120 p medräknade. 
 
 
2.1.2 Geografisk bakgrund 
64% av doktoranderna bor i april 2003 i Växjö kommun, övriga bor i något av de närliggande 
länen. Några få lever i storstadsregionerna eller i andra områden i Sverige. Av doktoranderna på 
Växjö universitet är en stor andel uppväxta i småorter eller på landsbygd, då 52% har angett att den 
ort där de tillbringat större delen av sin uppväxt har mindre än 24.000 invånare. 33% av 
doktoranderna är uppväxta i Kronobergs län och 30% i län som angränsar till Kronoberg. Endast 
11% är uppväxta i städer i Sverige eller utomlands med minst 200.000 invånare. Förhållandena är i 
princip desamma oavsett fakultetstillhörighet.   
 
8% är födda utanför Sverige och 15% har minst en förälder som är född utanför Sverige. Främst 
kommer dessa från länder inom Europa. 
 
2.1.3 Studiebakgrund 
Av doktoranderna har 72% skaffat sig behörighet till högskolestudier genom gymnasium. 17% har 
tagit vägen via Komvux och resterande andel har sin behörighet genom folkhögskoleutbildning, 
utländsk utbildning på gymnasienivå eller annat (3-6%). 65% av doktoranderna har därefter för att 
kvalificera sig för forskarutbildningen läst program eller en kombination av program och fristående 
kurser. Övriga 35% har enbart läst fristående kurser. 4 av 10 HUMSAM-doktorander kvalificerade 
sig genom enbart fristående kurser medan MNT-doktoranderna oftare gick vägen via ett program; 
66% har här läst program eller kombinationer av program och fristående kurser, 24% enbart 
fristående kurser.  
 
Men på båda fakulteterna finner vi stora variationer på både institutions- och ämnesnivå, då t ex 
79% av respondenterna från ämnet företagsekonomi har läst program eller en kombination av 
program och fristående kurs, medan andelen f d programstudenter är låg på hela MSI. 
 
 

2.2 Motiv till att vilja påbörja en forskarutbildning 
 
På frågan ”Varför har du valt att satsa på en forskarutbildning?” kunde respondenten välja 
mellan åtta givna alternativ samt ett öppet alternativ. De fick rangordna de tre främsta alternativen 
och alternativet ”Jag brinner för mitt ämne” fick 32% av förstahandsvalen följt av ”Jag vill ha ett 
intressant och utvecklande arbete i framtiden” med 22%. Detta alternativ har dessutom första-
platsen på listan över de näst viktigaste motiven för forskarutbildning (28%). 
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Mellan fakulteterna finns vissa skillnader:  MNT-doktoranderna är relativt spridda över de olika 
alternativen. HUMSAM-doktoranderna är däremot en mer homogen grupp som i hög utsträckning 
följer mönstret ovan när det gäller förstahandsvalet, d v s de har ”Jag brinner för mitt ämne” i topp 
med 36% och ”Intressant och utvecklande arbete i framtiden” med 24% på andra plats. Även på 
MNT ligger ”Jag brinner för mitt ämne” i topp (24%), men sedan finner vi fler alternativ mellan 
14-17%. 
 

 Tabell 2 - Fråga 25 
Skäl till varför man valt att satsa på en forskarutbildning. 
Tabellen visar vad respondenten rangordnat som nummer 1

 
 

Motiv  Fakultet 

  MNT HUMSAM Total 
Jag brinner för mitt ämne 24 36 32 
Jag vill göra forskarkarriär inom universitet/högskola 5 4 4 
Jag vill göra forskarkarriär utanför universitet/högskola 0 0 0 
Jag vill göra annan yrkeskarriär 5 1 2 
Jag tycker miljön på universitetet är inspirerande och utvecklande 14 7 9 
Jag tycker det är intressant med forskning i största allmänhet 17 15 16 
Jag vill ha ett intressant och utvecklande arbete i framtiden 17 25 22 
Jag vill få ett välbetalt arbete som intresserar mig 5 2 3 
Annat 14 10 11 

Totalt  101 100 99 
Antal  42 98 140 
Kommentarer: Bortall 7% 

 
Några av de svar som det öppna alternativet gav (oavsett fakultet och rangordning) är att ”det är ett 
fritt arbete”, att man ”har möjlighet att själv planera sina arbetstider”, att man” är road av att 
skriva”. Men vi finner här också svar som ”Enda jobbet som fanns tillgängligt”, ”Först och främst 
en försörjningsfråga”, ”Ett måste för att få undervisa på universitetet” och ”Fick inget annat jobb”. 
 
Kvinnor har i högre utsträckning än män markerat ”Ett intressant och utvecklande arbete i 
framtiden” som val nummer ett (29% av kvinnorna, 16% av männen) medan männens 
förstahandsval oftast är ”Jag brinner för mitt ämne” (35% för män, 28% för kvinnor). Inom de olika 
ålderskategorierna ligger ”Jag brinner för mitt ämne” i topp bland dem som är födda 1960 eller 
senare. De som är födda 1950-1959 anger oftast att ”Forskning är intressant i största allmänhet”. 
 
 

2.3 Stöd från omgivningen 
 
Hur personer i den närmaste omgivningen/familjen förhåller sig till doktorandens forskarstudier har 
vi försökt fånga genom att doktoranden får beskriva detta på skalor uppbyggda kring positiva och 
negativa adjektiv. Vi har inte definierat ”närmaste omgivningen” eller ”familj” utan överlåtit till 
varje respondent att själv bestämma var som avses. Men då en hög andel av doktoranderna är 
sambo eller gifta är det troligt att det ofta är partner och barn som man syftar på. Men det är också 
möjligt att föräldrar ingår i denna krets. De närmaste är enligt doktoranderna mycket positiva och 
förstående, men mindre intresserade av och ganska okunniga om vad forskarstudier innebär 
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Tabell 3 - Fråga 26 
Hur förhåller sig de närmaste till forskarstudierna  
Tabellen visar vad respondenten rangordnat som nummer 1 

 

Ordpar  
 Positiva Neutrala Negativa Total n 
Intresserade/ointresserade 64 12 24 100 150 
Kunniga/okunniga 32 41 27 100 148 
Förstående/oförstående 75 5 20 100 148 
Positiva/negativa 87 2 11 100 150 
Kommentarer: Respondenten har markerat på en femgradig skala. De två positiva och negativa svarsalternativen är  
dikotomiserade. Bortfall max 2% 

 
4 av 10 doktorander hade när de påbörjade sin forskarutbildning någon person i sin närmaste 
omgivning med erfarenhet av akademiskt arbete och av dessa är det knappt 60% som anser att 
denna person har varit i ett stöd i deras forskarstudier (ganska mycket/mycket). En något högre 
andel av MNT-doktoranderna hade en sådan person i sin närhet jämfört med HUMSAM-
doktoranderna, 45% respektive 40%. 66% av MNT-doktoranderna respektive 55% av HUMSAM-
doktoranderna anser att dessa personer varit ett stöd i deras forskarstudier (ganska mycket/mycket). 
 
64% av respondenterna anser att de i hög grad fick stöd och stimulans från sina lärare på 
grundutbildningen att gå vidare till forskarutbildningen. En markant skillnad finns här mellan 
fakulteterna då 70% av HUMSAM-doktoranderna instämmer i hög grad, i jämförelse med MNTs 
blygsammare 52%. Det finns här viktiga skillnader även mellan institutionerna, men förhållandet 
som gäller på fakultetsnivå består.  
 
De som har läst program (eller både program/fristående kurser) anser i något högre grad i att de 
fick stöd och stimulans från lärare på grundutbildningen jämfört med dem som har läst fristående 
kurser, 65-67% respektive 60%. 
 
 

2.4 Förberedelse, antagning och introduktion 
 
På frågan ”Anser du att din grundutbildning gjorde dig väl förberedd för forskarstudier?” 
svarar 7 av 10 respondenter ”Ja, mycket väl eller ja, ganska väl”. Om doktoranden har läst program 
eller fristående kurser påverkar inte svaret. På fakultetsnivå finns dock en liten skillnad, då 
HUMSAM-doktorander är något mera negativa.  
 
En nedbrytning av svaren på institutionsnivå visar däremot större skillnader då grupperna som har 
svarat ”Nej, knappast/inte alls” här varierar mellan 20 och 50%. 
 
Respondenterna är mer kritiska till påståendet ”Förhandsinformationen du hade om 
forskarutbildningen gjorde att du kände dig väl förberedd”, då endast 34% instämmer i hög 
grad. Detta kan vara ett uttryck för att den information som universitetet bistår med inte är 
tillräckligt bra, att doktoranden inte har tagit till sig den information som givits eller att 
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doktoranden inte fick någon information m m. I påståendet ”Antagningskraven till 
forskarutbildningen var tydliga” instämmer 61% i hög grad.  
 
På frågan om doktoranden tycker att institutionens introduktion för nyantagna till 
forskarutbildningen var givande svarar 30% ”Nej, inte särskilt”. Halva svarsgruppen uppger att 
de inte har fått någon introduktion och 20% anser att introduktionen var ganska givande/mycket 
givande. Delar vi upp svaren per fakultet finner vi att 67% av MNT-doktoranderna uppger att de 
inte har fått någon introduktion , 43% av HUMSAM-doktoranderna uppger detsamma. Frågan ger i 
sig inte svar på om det finns behov av eller önskemål om introduktion bland doktoranderna som 
inte har fått någon sådan, men detta har påtalats av flera doktorander i kommentarer vi har fått 
genom enkätens öppna frågor och samtal i samband med de muntliga presentationerna av 
enkätresultatet. Här redovisas några doktoranders tankar kring förberedelser och introduktion; 
• Introducera forskarutbildningen och vad forskning innebär på ett tidigare stadium i 

grundutbildningen 
• Sammanför nya doktorander från olika ämnen med varandra 
• ”Välkommen-brev från ledningen till nya doktorander - enkel uppmuntran” tycker en av 

respondenterna. En doktorand efterfrågar även kontakt med doktorandförening och 
fackförbund 

• Några uttalar kritik mot såväl introduktionen som den första tiden som doktorand; dålig 
information om kurser som måste läsas, oklara regler om vad som gäller, brist på datorer och 
lokaler 

• Mer stöd och hjälp för att anpassa sig i den nya miljön; ”Att man från anställningens början 
har en mentor/bollplank utöver handledare och bihandledare på praktiska frågor, t ex gällande 
administration, rutiner för undervisning” 

 
Genom samtal ute på institutionerna vet vi att introduktionen till de nyantagna har förbättrats det 
senaste året även om mer återstår att göra. Och frågetecknen kring det som här kallas 
förhandsinformation kvarstår. Vad är förhandsinformation? Hur kan även den förbättras?  
 
En fråga om mentor finns med i enkäten. 17% av respondenterna har idag tillgång till en mentor 
och 34% svarar att de skulle vilja ha tillgång till en sådan. Av dem som redan har en mentor (23 st) 
anser samtliga att det fungerar ganska bra eller mycket bra. Vilken uppgift mentorn har, på vilket 
sätt denne fungerar och hur denne väljs ut ger enkäten inget svar på. Behovet av en mentor verkar 
dock inte hänga ihop med nybörjarens insocialisering. Snarare är det så att behovet ökar något 
bland dem som har något eller några år bakom sig som forskarstuderande. 
 
Strax över hälften av alla respondenter hade någon form av erfarenhet av arbete inom den 
akademiska världen innan de påbörjade sina forskarstudier, med en marginell skillnad mellan 
män och kvinnor, 57% respektive 54%. Erfarenheterna kan bestå av arbete som lärare, 
administratör, forskningsbiträde, lab-assistent, amanuens eller av arbete i olika projekt. 
Lärarerfarenhet är den vanligast förekommande erfarenheten (33%). MNT-doktoranderna har i 
genomsnitt oftare någon form av sådan erfarenhet, 63% i jämförelse med HUMSAM 53%, men det 
finns här stora skillnader mellan institutionerna.  
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Tabell 4 - Fråga 27 
Erfarenheter av akademiskt arbete innan man påbörjade forskarutbildningen   

 
 

Erfarenhet Fakultet 
 MNT HUMSAM Total 
Nej 36 47 44 
Ja, som administratör 7 8 8 
Ja, som lärare 38 31 33 
Ja, annat 19 14 15 
 100 100 100 

n 42 108 150 

 
Inom MNT har 43% av de kvinnliga doktoranderna och hela 75% av de manliga med sig den här 
typen av erfarenhet in i forskarutbildningen! På HUMSAM är fördelningen 57% för kvinnorna och 
48% för männen. 
 
 
64% av respondenterna har antagits direkt till en forskarutbildning vid Växjö universitet. Av 
de respondenter som har antagits till något annat universitet är det 64% som har valt att senare 
flytta över till Växjö. En mindre grupp av det totala antalet respondenter (13%) tillhör fortfarande 
ett annat universitet men har sin arbetsplats i Växjö. Det finns också ett par procent som är antagna 
i Växjö, men som har sin arbetsplats på något annat universitet.  
 
65% av doktoranderna angav för år 2002 en aktivitetsgrad på forskarutbildningen motsvarande 
80-100% och 26% angav aktivitetsgrad 40-79%. 
 
9% av respondenterna tillhör en grupp som har varit doktorander länge, d v s de antogs någon gång 
mellan 1980-1994. Under åren 1999, 2000 och 2001 antogs 18-22% per år. Något färre (14%) 
antogs 2002. På MNT-fakulteten finner vi att 60% av doktoranderna anställts de två senaste åren. 
Motsvarande andel för HUMSAM är endast 28%. 

 
Tabell 5 - Fråga 16 
Antagningsår till forskarutbildningen 

Antagningsår Fakultet 
 MNT HUMSAM Total 
1980-1994 2 11 9 
1995-1998 12 21 18 
1999 9 22 19 
2000 17 18 17 
2001 41 16 23 
2002 19 12 14 
 100 100 100 

n 42 107 149 
Kommentarer: Bortfall 1% 
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2.5 Kurser 
 
För 4 doktorander av 10 omfattar kursdelen i deras forskarutbildning mellan 41och 60 
kurspoäng, för lika många omfattar den 61-80 poäng. På HUMSAM läser 50% mellan 41och 60 
kurspoäng under sin forskarutbildning medan 32% läser 61-80 poäng.(Övriga läser mindre än 40 
eller mer än 80 poäng). MNT-doktorander läser i högre utsträckning fler kurspoäng då hela 66% 
anger att kursdelen för dem omfattar 61-80 kurspoäng. 
 
47% har någon gång under sin forskarutbildning läst kurser utanför det egna ämnet och 
skillnaden mellan fakulteterna är här liten. 75% av doktoranderna har läst kurser vid något annat 
lärosäte än det de är registrerade vid. 45% har läst högst 10 poäng. Att läsa kurser vid ett annat 
lärosäte är något vanligare inom HUMSAM, där 78% jämfört med MNTs 67% har gjort detta. 2 av 
10 doktorander har även skaffat sig kurspoäng genom studier på lärosäten utomlands och det är 
främst HUMSAM-doktoranderna som har skaffat sig denna erfarenhet (25% HUMSAM, 10% 
MNT). 
 
Vi bad de doktorander som har läst doktorandkurser vid Växjö universitet att ta ställning till 
påståenden som berör kursutbudet, kursernas kvalitet och relevansen för avhandlingsarbetet. 75% 
instämmer5 i hög grad i påståendet att ”Kvaliteten på kurserna är genomgående god”, med en 
marginell skillnad mellan fakulteterna. Däremot är de mer kritiska till kursernas relevans; 47% 
instämmer i låg grad i påståendet att ”Kurserna som erbjuds har relevans för mitt 
avhandlingsarbete”. På fakultetsnivå skiljer det sig något. 51% av MNT-doktoranderna är 
negativa och för HUMSAM är andelen 45%. De mycket stora skillnaderna finner vi istället på 
institutionsnivån där mellan 33-75% är negativa. Samma resultat gäller för påståendet 
”Kursutbudet överensstämmer med mina behov och önskemål”, där 47% är negativt inställda. 
Återigen är skillnaden marginell mellan fakulteterna men stor mellan institutionerna, mellan 17 
och 75% är här negativa.  
 
När det gäller påståendet ”Proportionerna mellan kurspoäng och avhandlingsarbete är bra” är 
3 av 10 negativa. HUMSAM-doktoranderna ligger något högre med 33% jämfört med MNT 26%, 
och återigen är det stora skillnader mellan institutionerna. Mellan 22 och 53% instämmer i låg 
grad i påstående att proportionerna är bra.. 
 
En fråga som återfinns längre fram i enkäten men som likväl berör detta tema, är hur 
doktoranderna upplever lärarna på de kurser de har gått. Mycket få är här negativt inställda, 
men på frågorna om de upplever lärarna som stödjande och tillgängliga är det 21-27% som har 
markerat det neutrala alternativet. 88% anser att deras lärare är kunniga. 
 
 
 

                                                           
5 Antal respondenter på dessa frågor är mellan 121-124 stycken, vilket beror på  att ca 20% av respondenterna ej har läst kurser vid Växjö universitet ännu 
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 Tabell 6 - Fråga 98 

Uppfattningen om lärare på kurser som doktoranden har gått   
Ordpar  
 Negativa Neutrala Positiva Total n 
Otillgängliga/tillgängliga 6 21 73 100 146 
Icke stödjande/stödjande 5 27 68 100 146 
Okunniga/kunniga 2 10 88 100 145 
Kommentarer: Respondenten har markerat på en femgradig skala. De två positiva och negativa svarsalternativen är  
dikotomiserade. Bortfall max 4%. 

 
Många doktorander har gett sina synpunkter på den öppna fråga som avslutar varje avdelning i 
enkäten. När det gäller kurser finns det några punkter som återkommer: 
• Kursutbudet är för snävt - fler kurser efterfrågas. Kanske som en konsekvens av detta skriver 

en doktorand ”Anser att jag i onödan kommer att läsa flera kurser som institutionen ger bara 
för att jag ska ha samma kunskapsbas, inte för att jag egentligen behöver den”. 

• Det är svårt att hitta information om kurser och bättre samverkan med andra universitet 
efterfrågas 

• Man uttrycker en önskan om en större flexibilitet när det gäller att få välja kurser och man vill 
ha fler fria kurspoäng 

• Att kursdelen är för stor i förhållande till den tid som ges till avhandlingsarbete, samt att 
kursdelen borde sänkas för att ge mer tid till avhandlingen påpekas liksom 

• Att arbetsinsatsen för kurspoäng kan variera mycket samt att arbetsinsats och krav är för stora i 
förhållande till antal poäng; ”Tiden som det tar att läsa in och tentera står inte i proportion till 
antalet poäng. Det tar alltid minst dubbelt så lång tid som vad det ger poäng” 

 
Dessa punkter kan vi koppla samman med påståendet att doktoranden har ”Känt sig osäker på 
vilka krav som ställs på kurserna”. Men här finner vi att hela 78% endast instämmer i låg grad i 
detta och skillnaden mellan fakulteterna är högst ett par procent.  
 

 
2.6 Interna ämnesseminarier 
 
Hur ofta doktoranderna deltar i seminarier är mycket varierande. 30% har under år 2002 deltagit i 
upp till fem seminarier, 26% i mellan 6 och10 stycken, 25% i mellan 11och15 stycken. 19% har 
deltagit i ännu fler. Seminarierna har vanligen 6-10 deltagare (62%) och 34% anger att det 
oftast/alltid används opponenter. 75% av respondenterna har angivit att seniorforskare oftast/alltid 
deltar i seminarierna. Detta är något vanligare på MNT-fakulteten där 82% av respondenterna 
anger att så är fallet (HUMSAM 72%). 8 av 10 har lagt fram delar av sin forskning vid ett 
ämnesseminarium På HUMSAM har detta skett i högre utsträckning än på MNT (85% jämfört med 
68%).  
 
För att försöka fånga hur doktoranderna upplever seminarierna bad vi dem att bedöma dem 
med hjälp av tio adjektiv. 
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Diagram 
Doktorandernas upplevelser av seminarierna 
I vilken utsträckning respondenten instämmer i ganska hög grad/hög grad i nedanstående 
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Som synes finns flera likheter mellan fakulteterna beträffande hur doktoranden upplever 
seminarierna, men även markanta skillnader. 7 av 10 respondenter tycker att seminarierna är 
konstruktiva, men ändå är det endast hälften av MNT-doktoranderna som tycker att de är 
angelägna. Doktoranderna på HUMSAM upplever i högre utsträckning jämfört med sina kollegor 
på MNT seminarierna som prestigefyllda (34% jämfört med 9%), kravfyllda och belastande. 
Samtidigt ser vi även att HUMSAM-doktoranden upplever seminarierna som mer angelägna och 
mer stimulerande än vad MNT-doktoranden gör, medan MNT-doktoranden i högre grad upplever 
dem som trevliga men överflödiga. 
 
38% av de kvinnliga respondenterna jämfört med 19% av de manliga upplever seminarierna som 
prestigefyllda. Männen upplever i högre grad än kvinnorna att de är belastande (33% jämfört med 
23%). Inom HUMSAM-fakulteten finns det här variationer mellan institutionerna. På en av 
institutionerna anser 43% av männen att seminarierna är prestigefyllda (kvinnorna 40%). På samma 
institution anger 57% av männen att de även är belastande (kvinnorna 36%). På övriga HUMSAM-
institutioner bibehålls dock förhållandet så att fler kvinnor upplever dem som mer prestigefyllda 
och mindre belastande, medan männen tycker tvärt om. 
 
Var tredje respondent har deltagit i andra ämnens högre seminarier/forskningsseminarier under 
år 2002, med endast en marginell skillnad mellan fakulteterna.  
 
De reflektioner som vi har fått in från våra respondenter via de öppna svaren när det gäller 
seminarier kommer från samtliga institutioner och det är tydligt att seminarierna ett ämne som 
engagerar. Vi återfinner här konkreta påpekanden om behovet av fler seminarier och större 
medverkan av de seniora forskarna. Men vi finner också tecken på mer subtila och svårgripbara 
problem som berör maktförhållanden, gruppdynamik och attityder: 
• - ”Jag trivs inte med attityder vid seminarier. Alldeles för mycket negativ kritik som framförs 

på ett hårt sätt. Man tappar lusten totalt.” 
- ”Det förefaller som om deltagarna ”fastnar” i specifika roller och positioner i hög grad, 
vilket kan försvåra nytänkande/nyorientering rent vetenskapligt.” 
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- ”Doktorander s k kvinnliga har blivit tystare och tystare enligt ’bättre vara tyst än att riskera 
att säga något dumt’”. 
- ”Det finns en tendens till att det främst handlar om att positionera/hävda sig – av egen 
intresse framför att ge förf. konstruktiv kritik. Befästa/stelnade roller bland deltagarna.” 
- ”…retorisk, prestigefylld teater.” 

• Andra pekar på avsaknaden av seminarier, avsaknaden av en god seminariekultur och 
efterfrågar mer konstruktiv och ämnesöverskridande verksamhet:  
- ”Seminarieverksamheten är i praktiken ett skämt, vi är flera doktorander som finner 
situationen otillfredsställande.” 
- ”Seminarierna har ofta fel fokus. Konstruktiva synpunkter som kan användas är sällsynta.” 
- ”Alltför ofta är det ett stendött forum.” 
- ”Lider en enormt stor brist på stimulerande, konstruktiva seminarier som utvecklar kritiskt 
tänkande. Dessa seminarier skulle jag också önska utgå från en större ämnesbredd. Bristen på 
seminarier upplever jag som mycket hindrande i min forskarutbildning och min intellektuella 
utveckling.” 
- ”Vad som behövs är seminarier över ämnesgränserna.” 

• Närvaron eller frånvaron av seniora forskare: 
- ”Våra seminarier tas inte på allvar av de seniora forskarna här. De har så mycket andra 
viktiga saker att göra.” 
- ”Borde vara obligatoriskt för seniora forskare att delta. Än så länge finns ingen 
seminariekultur i Växjö.” 
- ”Ibland pratar professorn på seminarierna för mycket och då kan det hämma övriga.” 

 
Även i samband med de olika muntliga presentationerna har den s k seminariekulturen livligt 
diskuterats. Här framtonar bilden av ett antal sins emellan mycket olika seminarietyper, där den ena 
ytterligheten kan beskrivas som pratig, trivsam, ofarlig och lite småslapp och den andra som tung, 
pretentiös, farlig och kvävande. Och däremellan finner vi även exempel på goda, spännande och för 
doktoranden verkligt närande seminarietyper. Skillnaderna återfinns på ämnesnivå.   
 
 

2.7 Avhandlingen 
 
Hur många poäng avhandlingsdelen omfattar beror på vilket ämne man verkar inom. För 46% av 
doktoranderna gäller 80 poäng, för  38% 100 poäng. Av MNT-doktoranderna anger 3 av 4 
doktorander 80 poäng, medan cirka hälften inom HUMSAM anger 100 poäng och bara var tredje 
80 poäng. På frågan hur långt doktoranderna har kommit i sitt avhandlingsarbete ser svaren ut på 
följande sätt: 
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Tabell 7 - Fråga 55 
Hur långt doktoranden har kommit  
i sitt avhandlingsarbete 

 

 % Kumulativ % 
Jag har inte kommit igång än 20 20 
Ca 25% är gjort 32 52 
Halvvägs 23 75 
Ca två tredjedelar 18 93 
Jag är i princip klar 7 100 
 100 100 

n 143  
Kommentarer: Bortfall 5% 

 
8 av 10 har valt sitt avhandlingsämne själv, medan resten har fått sitt ämne från institutionen eller 
handledaren. 53% skriver sin avhandling på svenska, 40% skriver på engelska och övriga på något 
annat språk eller på en blandning av engelska och svenska. Inom MNT används engelskan till 
nästan 100%. På HUMSAM skriver bara 2 av 10 på engelska och vanligast här är det bland 
ekonomerna där ca hälften skriver avhandling på engelska.  
 
En mycket liten grupp doktorander inom universitetet arbetar i en forskningsgrupp, men det 
absolut vanligaste är annars att man arbetar individuellt med sin avhandling (96%). 61% tänker 
lägga fram en monografi medan 26% arbetar med en sammanläggningsavhandling. (12% hade 
vid tiden för enkäten inte bestämt sig för vilket.) Att lägga fram en sammanläggningsavhandling är 
det vanligaste inom MNT-fakulteten där 6 av 10 tänker sig detta, medan det på HUMSAM är 1 av 
10. 77% inom HUMSAM skriver monografier (MNT 22%).  
Även mellan institutionerna är skillnaderna stora: Bland HUMSAMs ekonomer, pedagoger och 
vårdvetare förekommer sammanläggningsavhandlingar lika ofta som monografier förekommer på 
MSI (ca 30%) 
 
Den ”blandning” av avhandlingstyper som återfinns inom en institution eller ett ämne förefaller 
hänga samman med den syn man har på vad forskarutbildningen bör syfta till och den påverkar 
såväl handledning som seminarieverksamhet.  
 
  

 
Tabell 8 - Fråga 59 
Typ av avhandling doktoranden tänker lägga fram 

 
 

Typ av avhandling Institution 

 EHV HUM PED SVI IVOSA IPS IBP MSI Total 
Monografi 58 89 69 85 67 9 14 30 62 
Sammanläggningsavhandling 29 3 25 - 33 91 86 40 26 
Har ej bestämt ännu 13 8 6 15 - - - 30 12 
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n 24 36 16 26 3 11 7 23 146 
Kommentarer: Bortfall 3% 

 
7% tänker avlägga enbart en licentiatexamen och 42% enbart en doktorsexamen. 45% har gjort 
eller ska göra en licentiatavhandling och därefter också en doktorsavhandling. Denna siffra är för 
MNT-fakulteten 58% och för HUMSAM 39%. Däremot är det en större andel inom HUMSAM 
som tänker avlägga enbart doktorsexamen (50% jämfört med 24% för MNT).  
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Av våra respondenter är det ett 30-tal som avser att avlägga licentiatexamen och ett tiotal som 
räknar med att avlägga doktorsexamen under 2003. Under perioden fram till och med år 2006 
planerar ett trettiotal per år att doktorera. 
 
När det gäller kraven på avhandlingen är osäkerheten betydligt mer utbredd än vad som var fallet 
med kurserna som ingår i forskarutbildningen; 6 av 10 doktorander instämmer i hög grad i 
påståendet att man ”Känt sig osäker på vilka krav som ställs på avhandlingen”. På fakultetsnivå 
är skillnaden marginell. På institutionsnivå är skillnaden däremot mycket stor då mellan 25 och 
82% beroende på institutionstillhörighet säger att de instämmer i hög grad i påståendet. 
 
Vi ställer oss frågan om denna osäkerhet ökar eller minskar beroende på hur långt doktoranden har 
kommit i sitt avhandlingsarbete. Mönstret som framträder är inte helt klart, men bland dem som 
ännu inte har kommit igång med sin avhandling finns den högsta andelen osäkra, 69%. Sedan 
sjunker siffran och bland dem som har gjort ca 2/3-delar av sin avhandling finns den lägsta 
noteringen, 42% instämmer här i hög grad. Sedan ökar osäkerheten igen (till 67%) i den grupp som 
anser sig vara i princip klar med sin avhandling. Vad denna osäkerhet består i kan vi inte utröna 
genom enkätens frågor. Eventuellt hänger den samman med de faser som doktorander enligt 
Hessle6 passerar under sin utbildningstid och som innebär att den initiala perioden av förvirring och 
inkompetenskänsla ersätts av en smekmånadsperiod, som i sin tur ersätts av en period 
kännetecknad av ”tvivel på om detta är mödan värt” innan projektet når sin avslutning.  
 
 

2.8 Handledning 
 
87% av respondenterna har en manlig huvudhandledare. 8 av 10 har även en biträdande 
handledare och av dessa är 23%  kvinnor. På MNT fakulteten har endast fyra (10%) doktorander en 
kvinnlig huvudhandledare, men även på HUMSAM finner vi en låg andel med kvinnlig 
huvudhandledare, 14%. HUMSAM har dock en jämnare fördelning mellan kvinnliga och manliga 
biträdande handledare, då 44% av respondenterna har en kvinnlig sådan (MNT 22%). 80% av de 
biträdande handledarna kommer från det egna ämnet. 
 
Av våra respondenter säger 16% att de i hög grad allvarligt har övervägt att byta handledare 
under år 2002. 34% säger att de har bytt huvudhandledare.  I 50% av fallen har bytet skett främst 
på eget initiativ, medan det i 14% av fallen skett på handledarens initiativ och i 14% på 
ämneskollegiets initiativ. När det gäller biträdande handledare har 20% bytt sådan och även här har 
bytet skett på eget initiativ i mer än hälften av fallen. 
På frågan vem doktoranden i praktiken har fått mest handledning av svarar 55% 
huvudhandledaren medan 18% anger att de har fått mest handledning av biträdande handledare. 
21% har fått lika mycket från båda. HUMSAM verkar i större utsträckning praktisera, vad man kan 
kalla, delat handledarskap, då 28% här menar att båda deras handledare är lika aktiva. MNT-
doktorander har däremot mest kontakt med antingen den ene eller den andre.  
 
Det vanligaste sättet att kommunicera med handledare på är genom personlig kontakt ofta i 
kombination med e-post (82%). Övriga använder enbart e-post. Alternativet telefon anges inte av 
någon som det vanligaste sättet, men det förekommer givetvis och vissa har markerat telefon i 
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kombination med e-post och personlig kontakt (Frågan var utformad ”Hur kommunicerar du 
vanligen med din handledare?”). De doktorander som är antagna vid ett annat universitet men har 
sin arbetsplats i Växjö, använder inte oväntat oftare enbart e-post. Mellan manliga och kvinnliga 
doktorander finns det endast marginella skillnader i valet av kommunikationskanal. 
 
På frågan ”Hur ofta har du kontakt med din huvudhandledare angående din 
forskarutbildning?” svarar 22% att de har kontakt en eller flera gånger i veckan, 54% 1-3 gånger i 
månaden, 18% 2-3 gånger per termin och resterande 6% 1-2 gånger per år. Av MNT-doktoranderna 
uppger 50% att de har  kontakt med sin handledare en eller flera gånger i veckan. På HUMSAM är 
1-3 gånger i månaden det vanligast förekommande (63%). Frågan är brett formulerad och behöver 
inte enbart innebära direkt handledning, men den visar att MNTs doktorander har betydligt tätare 
kontakter med sin handledare än HUMSAMs.  
 
45% har haft mellan 5-10 timmars handledning under höstterminen 2002. Här ser vi dock stora 
skillnader mellan fakulteterna då nära 60% av MNT-doktoranderna anger att de har fått minst 11 
timmars handledning. Av HUMSAM-doktoranderna anger 48% att de har fått handledning i 5-10 
timmar och 29% i 1-4 timmar.  
 

 
 Tabell 9 - Fråga 71 

Antalet handledningstimmar under ht 2002  
Antal timmars handledning Fakultet 
 MNT HUMSAM Total 
0-4 timmar 6 29 22 
5-10 timmar 36 48 45 
11-20 timmar 28 16 20 
Mer än 20 timmar 30 7 13 
 100 100 100 

n 36 91 127 
Kommentarer: Kategorierna skapade i efterhand. Internt bortfall på frågan om antal timmar är 14%, och  
det förefaller som om flera som ej har fyllt i, inte har uppmärksammat frågan  

 
Men trots att MNT-doktoranderna har betydligt mera handledning är det hela 38% av dem som i 
låg grad instämmer i påståendet att de har fått handledning i den omfattning de önskat jämfört 
med HUMSAMs 17%.  
 
74% av växjödoktoranderna upplever att handledaren har gett konstruktiv kritik på deras 
forskningsarbete; 80% av HUMSAM-doktoranderna instämmer här i hög grad, medan andelen för 
MNT är 60%.  
 
Men var fjärde respondent säger sig i hög grad ha upplevt brister i handledningen som varit till 
hinder i deras forskningsarbete. På fakultetsnivå ser vi en markant skillnad då 37% av MNT-
doktoranderna anger detta (HUMSAM under 15%). Noteras bör dock att det på institutionsnivån 
inom HUMSAM  finns stora skillnader. 
 
På frågan om handledaren har diskuterat teori med doktoranden är det 64% som upplever att så är 
fallet i hög grad. 54% anser att handledaren i hög grad har diskuterat metod. När det gäller 
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teoridiskussionerna är det inga skillnader mellan fakulteterna. Däremot är det bara 43% av MNT-
doktoranderna som i hög grad diskuterat metod med sin handledare. 
 
4 av 10 doktorander anger att de sällan träffar sin handledare utanför handledningssituationen. 
På HUMSAM är det dock något vanligare än på MNT att man träffas utanför 
handledningssituationen.    
 
16% anger att de befunnit sig i en beroendesituation till sin handledare som har känts 
besvärande. Även här är andelen något högre för MNT vid en jämförelse mellan fakulteterna.  
 
Var fjärde upplever i låg grad att de har fått stöd och uppmuntran av handledaren när de har 
”kört fast”. Skillnaden på fakultetsnivå är här bara några få procent, men mycket stor på 
institutionsnivå (upp till 48%). Hela 86% av doktoranderna upplever dock att handledaren i hög 
grad visar intresse för deras forskarstudier och här finns inga större skillnader mellan fakulteter 
eller institutioner. 
 
 
2.8.1 De viktigaste egenskaperna hos handledaren 
Hälften av doktoranderna menar att ”god förmåga att ge konstruktiv kritik” är den viktigaste 
egenskapen hos huvudhandledare (40%). Därefter följer ”god förmåga att lyssna och ge stöd” 
(25%) och ”hög specifik ämneskompetens” (21%). Det samma gäller för biträdande handledare. 
 
Här finner vi skillnader mellan fakulteterna. Av HUMSAM-doktoranderna är det hela 57% som 
anser att en ”god förmåga att ge konstruktiv kritik” är det viktigaste, följt av en ”god förmåga att 
lyssna och ge stöd” med 25%. (I andra hand - det alternativ som har fått flest 2or i undersökningen 
- får båda dessa alternativ drygt 30%). ”Hög specifik ämneskompetens” kommer på HUMSAM 
först i tredje hand med blygsammare 14%. 
 
För MNT-doktoranderna är förstahandsvalet ”hög specifik ämneskompetens” (38%). En ”god 
förmåga att ge konstruktiv kritik” ligger här på andra plats tätt följt av en ”god förmåga att lyssna 
och ge stöd” (28% respektive 26%). I andra hand värderas en ”god förmåga att ge konstruktiv 
kritik” (33%), ”hög specifik ämneskompetens” och ”god förmåga att lyssna och ge stöd” i stort sätt 
lika; 33%, 28% resp 28%. 
 
HUMSAM-doktoranderna vill att biträdande handledare ska ha samma egenskaper som 
huvudhandledare; En ”god förmåga att ge konstruktiv kritik” ligger i topp även här med 48%. 
MNT-doktorander anger däremot ”god förmåga att lyssna och ge stöd” som biträdande handledares 
viktigaste egenskap (38%). En ”god förmåga att ge konstruktiv kritik” är dock den viktigaste 
”andrahandsegenskapen” för den biträdande handledaren (47%). 
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Diagram 2 
”Vilka egenskaper/kvalifikationer är viktigast hos en huvudhandledare?”  Fördelat per fakultet, i procent 
Kommentarer: Bortfall 13% 
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Handledarnas olika egenskaper värderas i princip lika av kvinnor och män. När det gäller ålder 
värderar samtliga åldersgrupper ”god förmåga att ge konstruktiv kritik” högst utom den yngsta 
gruppen, födda 1975-1979, som sätter ”god förmåga att lyssna och ge stöd” främst. Hur länge 
doktoranden varit antagen till forskarutbildningen påverkar inte. I denna fråga är det främst 
fakultetstillhörigheten som bestämmer synen på vad som ska karaktärisera en bra handledare.  
 
I de öppna svaren som givits i anslutning till frågorna om handledning och handledare kan vi 
urskilja följande problemområden; 
• Handledningssituationen;  

- ”Skulle önska en mer planerad handledningssituation, nu är det alltid på mitt initiativ. Fler 
möten i verkliga livet. Som doktorand kan man inte be om detta om det inte kommer från 
handledarens initiativ pga den ojämlika relationen doktorand - handledare” 
- ”Det vore bra att bestämma att man skulle ha handledning på fasta tider t ex 2 ggr/månad. 
Det blir ofta så att det går för lång tid mellan handledningsträffarna, beroende på att jag inte 
alls träffar min handledare och kan bestämma ny tid”. 

• Byte av handledare. Som vi såg i svaren ovan är det en relativt stor andel som har bytt 
handledare eller funderar på att byta. 
- ”Svårt att byta handledare, låst situation” 
- ”Jag har bytt handledare eftersom min första handledare och jag fungerade mycket dåligt 
ihop. Det var det bästa jag har gjort under forskarutbildningen och har inneburit en enorm 
skillnad för mig. Nackdelen med Växjö universitet är att institutionerna är små och 
handledarna få. Man tilldelas en handledare som kan ha en helt annan uppfattning om 
teori/metod än vad man själv har, något som kan skapa enorma problem för både doktorand 
och handledare” 

• Externa doktoranders situation; 
- ”Haltande handledning när man är extern doktorand” 
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- ”Skulle gärna se att det fanns biträdande handledare i Växjö för oss som är antagna till 
andra universitet än Växjö. För mycket ensamarbete. Skulle behöva mer struktur/uppstyrning” 

 
Någon påpekar att ”handledning finns inte”, en annan att ”vi måste göra något för att förbättra 
handledningen”. 
Men det finns även kommentarer från doktorander som är mycket nöjda med sin handledning.  
 
Synpunkterna på handledningen kommer nästan uteslutande från HUMSAM-doktorander, vilket 
ytterligare förstärker bilden av det finns vissa grundläggande skillnader mellan de olika 
fakulteternas forskarutbildningar.  
 

 
2.9 Den individuella studieplanen 
 
95% av våra respondenter har en individuell studieplan och cirka hälften av dem som inte har det 
har en adjunktstjänst eller en annan typ av anställning som inte är en doktorandanställning. 48% 
anger att deras studieplan följs upp en gång per år, 34% anger en gång per termin. 12% har aldrig 
haft någon uppföljning. Men av dessa har över hälften antagits till forskarutbildningen under 2002, 
varför uppföljning ännu inte varit aktuell.  
 
15% är däremot inte nöjda med uppföljningen av studieplanen och dessa doktorander återfinns 
främst på HUMSAM-fakulteten. 
 
Doktoranden hade i enkäten möjlighet att ange skäl till varför man inte är nöjd; 
• Studieplanen är endast en formell och byråkratisk handling; ”Inte fråga om egentlig 

uppföljning. En sekreterare såg till att allt var ifyllt. Punkt.”, ”Studieplanen verkar främst ha 
rituell karaktär”, ”Studieplanen säger inget! Bara formellt!” 

• Studieplanens syfte är oklart; ”Svårt att förstå betydelsen av studieplanen”, ”Studieplanen är 
oklar avseende betydelse. Fylls i slentrianmässigt och fungerar inte som styrmedel” 

 
För den stora majoriteten, 85% fungerar den individuella studieplanen väl. 
 
 

2.10 Undervisning 
 
75% av doktoranderna har undervisat under år 2002. Av dessa har 7 av 10 undervisat upp till 20%. 
På MNT har 8 av 10 doktorander undervisat upp till 20%, men på HUMSAM ser vi att en större 
andel undervisar i högre utsträckning. Nästan 4 av 10 har här undervisat över 20%. 
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Tabell 10 - Fråga 39 
”I vilken utsträckning undervisade du under år 2002?” Fördelat per fakultet, angivet i procent 
 
Undervisning i procent Fakultet 
 MNT HUMSAM Total 
1-20 81 64 68 
21-40 10 17 15 
41-60 - 12 9 
61 och däröver 9 7 8 
 100 100 100 

n 32 82 114 
Kommentarer:  Kategorierna är gjorda i efterhand 

 
36% anser i hög grad att de sällan eller aldrig får tillräckligt med förberedelsetid för sina 
föreläsningar och ytterligare några  ”Tycker att det sällan eller aldrig tas hänsyn till 
forskarstudierna när undervisningen planeras? 4 av 10 HUMSAM-doktorander och 3 av 10 MNT-
doktorander anser detta.  Men vi finner här mycket stora variationer mellan institutioner och 
ämnen! 
 
Nästan 9 av 10 doktorander på Växjö universitet känner sig trygga i sin roll som lärare och hela 
96% kan tänka sig att fortsätta undervisa efter sina doktorandstudier. En del doktorander har 
innan de påbörjade sin utbildning skaffat sig erfarenhet av arbete inom den akademiska världen. En 
jämförelse mellan dem som har och dem som inte har någon erfarenhet av arbete inom den 
akademiska världen, visar att 91% av de erfarna känner sig oftast/alltid trygga. Andelen av dem 
utan erfarenhet är 83%. 
 
Samtidigt kan vi begrunda följande påpekanden som inkommit via de öppna svaren. 
• Vikten av introduktion in i rollen som lärare 
• Vikten av god planering så att kurserna kan förberedas väl 
• Flera påpekar att undervisning tar för mycket tid, mer tid än de 20% som är avtalat; 

”Arbetsgivaren borde ta ett ansvar för att tiden för FU verkligen blir den avtalade” och 
”Undervisning/annat arbete är nästan det enda jag gör…” 

• Växjö universitet har en undervisningstradition på gott och ont. En doktorand är mycket kritisk 
och skriver ”Ledningen är mer intresserad av att undervisningen fungerar än att jag 
disputerar. Högskoleattityd!” och åter en annan ”Att vara doktorand är paradoxalt…du ska 
vara en forskare, MEN du skapar din kollegiala identitet genom undervisning” 

• Att kunna få mer tid för undervisning i början när man är ovan och inför kurser som man inte 
har undervisat på tidigare känns angeläget för flera doktorander 

 
För att belysa den sista punkten ovan kan vi redovisa frågan som lyder ”Får du extra timmar när 
du undervisar på kurser där du inte har undervisat tidigare?”. 45% svarar här sällan/aldrig 
och 15% svarar oftast/alltid  (För 30% är frågan inte relevant.) Av MNTs doktorander svarar 24% 
att de oftast/alltid får sådana extratimmar. För HUMSAM är motsvarande andel 12%. 
 
Av den fjärdedel som inte har undervisat under år 2002 svarar hälften nej på frågan om de skulle ha 
velat undervisa. Påföljande fråga som lyder ”Vad anser du vara det viktigaste skälet till att du 
inte har undervisat?” visar att 28% velat koncentrera sig på sin avhandling. Några har angivit 
egna svarsalternativ såsom att de är externfinansierade, antagna till ett annat universitet eller har 
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haft andra uppgifter. Ett par stycken har skrivit att det finns för många doktorander och för få 
grundutbildningsstudenter och att de därför inte haft möjlighet att undervisa.  
 
2.10.1 Pedagogisk utbildning 
Som nämndes ovan, anger 9 av 10 doktorander att de känner sig trygga i sin roll som lärare. På 
frågan om doktoranden har deltagit i någon pedagogisk utbildning för forskarstuderande/lärare 
svarar 4 av 10 att de har deltagit i en sådan. Bland dem som har gått en pedagogisk utbildning är 
det knappt 80% som känner sig trygga i rollen som lärare. Detta är en lägre andel än bland dem 
som inte har gått sådan utbildning. (Här känner sig 93% trygga). Att gå en pedagogisk utbildning 
innebär alltså inte automatiskt att man känner sig trygg i sin roll som lärare. Å andra sidan vet vi 
inte hur ”trygg” gruppen som genomgått utbildning skulle ha känt om de inte hade gjort detta.   
 
Av dem som inte har gått någon pedagogisk utbildning är det 6 av 10 som eventuellt eller absolut 
skulle vilja göra detta. Denna önskan är lika stark på båda fakulteterna. Av dem som har genomgått 
utbildningen är det 34% som anser att den inte var särskilt värdefull eller inte alls värdefull. 
 
Även den pedagogiska utbildningen har kommenterats i öppna svar och en doktorand påpekar; 
”Pedagogisk vidareutbildning borde integreras fortlöpande med undervisningsarbetet. Tillgång till 
pedagogisk handledning löpande”. 
 
 

2.11 Annat institutionsarbete 
 
Knappt hälften av doktoranderna har utfört annat institutionsarbete än undervisning under år 
2002. Av dessa har 7 av 10 arbetat upp till 20% med sådant arbete. På den öppna frågan vad arbetet 
bestod i finner vi en stor variation i svaren; administration, studievägledning, projektledning, arbete 
i kommittéer, handledning, konferens- och seminarieverksamhet m m. 
 
4 av 10 doktorander har arbetat mer med både undervisning och annat institutionsarbete än vad 
som är överenskommet i anställningen. (Förhållandena är de samma vid båda fakulteterna.) Av 
dem anger 21%  att detta extraarbete ersätts genom prolongering. 23% får nedsatt 
institutionstjänstgöring längre fram och 16% ersätts med pengar. Det förekommer förstås att en 
doktorand ersätts på fler än ett sätt, vilket några också har markerat. 16% vet inte hur de ersätts och 
de som har svarat ”annat” har t ex angett ”inte alls”, ”får ingen ersättning” eller ”ideelt arbete”. 
 
När det gäller om doktoranden får ersättning för arbete i kommittéer och styrelser svarar ca 
40% att de oftast eller alltid får ersättning, övriga att de sällan eller aldrig får det. (52% av 
doktoranderna har utfört sådant arbete.) För arbete med administration utgår ersättning i ungefär 
samma utsträckning.(62% har utfört sådant arbete)  
Hälften av doktoranderna upplever att de är dåligt insatta i vilka rättigheter och skyldigheter de 
har som forskarstuderande, och i de öppna svaren finns önskemål om upplysning om vad som 
gäller för ekonomiska ersättningar och arbete; 
- ”Vill ha möte om ekonomiska rättigheter/skyldigheter. Traktamenten, övertid, mötesdeltagande   

m m. Har en bra bild nu men det tog lite tid att snappa upp allt sådant där praktiskt 
pappersarbete” 
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- ”Jag vill absolut undervisa på någon kurs i ett senare skede av forskarutbildningen. Detta är 
väl en rättighet? 

 
Ett flertal säger sig inte veta om de alls får någon ersättning och andra vill ha mer förberedelsetid 
för nya kurser ”men vet inte vad som gäller.” Någon påpekar också att det är stora skillnader 
mellan institutionerna när det gäller ersättning. 
 
I de öppna svaren som gäller annat institutionsarbete framtonar samma typ av problem som i de 
öppna svaren i samband med undervisning. Det är många som påtalar att institutionsarbete tar mer 
tid i verkligheten än på pappret, att detta arbete inte ”syns” någonstans, att ingen har kontroll över 
det och att det därför inte heller räknas doktoranden tillgodo; 
- ”Mycket tid går åt till institutionsarbete kopplad till undervisningen för att organisationen är 

så dålig. Istället för 80/20 (forskning/undervisning) ligger det snarare på 60/30 (10% 
frustration). Men denna extra institutionstid är osynlig avräkningsmässigt sett” 

- ”Det största problemet för mig med 50/50-tjänst är att ingen har kontroll över mina 
arbetsuppgifter i relation till arbetstiden. Det innebär att institutionsarbete och ämnesarbete 
som inte direkt har med undervisningen att göra ”äter upp” forskningstiden. Undervisningens 
omfattning finns det inte heller någon ordentlig kontroll av, t ex påverkas olika 
examinationsformer inte av timräkningen, vilket är absurt. Ju bättre jobb man gör som lärare, 
desto mindre tid blir det över för forskning” 
”Tidsmässigt är jag 5/8 in i min FU, prestationsmässigt kanske ¼. Ansvaret för detta 
förhållande måste vara både arbetsgivarens och mitt eget. Idag tar arbetsgivaren inget ansvar 
alls för detta. 

 
 

2.12 Konferenser och nätverk 
 
Varannan respondent har under år 2002 någon gång deltagit i en nationell konferens med relevans 
för deras forskarutbildning. Doktoranderna på MNT har gjort detta i högre utsträckning än de på 
HUMSAM (65% jämfört med 47%). Totalt har 45% har deltagit i internationella konferenser 
men även här har  MNT ett högre deltagande (52% jämfört med 42%). 
 
4 av 10 respondenter har presenterat sin forskning i  populärvetenskapligt sammanhang och 6 
av 10 i publikation och/eller på konferens, För MNT är andelen här 68%, för HUMSAM 57%.  
4 av 10 har ingått i någon form av doktorandgrupp eller doktorandnätverk. 3 av 10 har deltagit i 
forskarskola, vilket är vanligast bland MNT-doktoranderna (41% jämfört med 25% för 
HUMSAM). HUMSAM-doktoranderna har däremot i något högre utsträckning ”haft egna 
kontakter med betydelsefulla representanter för forskarsamhället” (74% jämfört med 62%). 
 
På frågan om doktoranden anser att det finns ett behov av andra nätverk svarar 41% Ja. 
Respondenterna har själva kunnat ange vilken typ av nätverk de önskar och vi kan urskönja några 
kategorier: 
• Geografiska - internationella, nationella, inom universitetet 
• Ämnesbaserade - nätverk inom ett visst ämne för doktorander eller doktorander/forskare 
• Nätverk för smala, specifika intresseområden eller riktningar inom ett ämne 
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• Personbaserade - för kvinnliga doktorander/forskare, doktorander med barn, nätverk för 
doktorandsamverkan eller för doktoranders psykosociala miljöfrågor 

• Tvärvetenskapliga nätverk - t ex inom etik, professionsforskning, genus 
 
Uppfattningarna om hur ett nätverk bör se ut varierar; vissa önskar ett kvinnligt nätverk för 
doktorander inom ett specifikt ämne, andra har en mer allmän önskan om ett nätverk för kvinnliga 
doktorander med anledning av som en doktorand skriver ” deras speciella situation utifrån 
strukturella/samhälleliga faktorer”. Forskarnätverk önskas av en doktorand för att ”inlemmas i 
nätverk med nya och gamla forskare för stöd i en ny roll” 
 
Nätverk är klart och tydligt något som efterfrågas och ett par respondenter önskar ”alla tänkbara, 
hellre ett för mycket än ett för litet”, ”Alla nätverk är positiva”. Samtidigt finns det en viss 
tveksamhet hos ett par av de svarande; de är visserligen positiva till nätverk men menar att det är 
svårt att få tiden att räcka till. 
 
 

2.13 Arbetets omfattning och inflytandet över arbetsuppgifterna 
 
Många doktorander arbetar mycket. På frågan ”Hur många timmar arbetade du sammanlagt i 
genomsnitt per vecka under år 2002 (forskarstudier plus institutionsarbete)?” angav 34% att 
de arbetade 41-50 timmar i veckan. 25% arbetade mer än 51 timmar. 20% av de kvinnliga 
doktoranderna och 28 % av de manliga uppskattade att de arbetade mer än 51 timmar per vecka. 
Ser vi fördelningen fakultetsvis visar den att 37% av HUMSAM-doktoranderna arbetade mellan 
41-50 timmar jämfört med 28% på MNT. Sammantaget har nära 6 av 10 doktorander arbetat mer 
än 41 timmar per vecka i genomsnitt under 2002. 
 
På frågan om doktoranderna anser att proportionerna mellan den egna forskningen och 
institutionsarbetet är väl balanserade menar två tredjedelar att så är fallet i hög grad. En 
tredjedel håller inte med om detta. Även svaren på frågan om de upplever att de kan påverka 
relationen mellan forskarstudierna och institutionsarbetet visar samma resultat, d v s två av tre 
anser i hög grad att de kan inflyta över detta, en av tre anser inte det. Mellan fakulteterna skiljer det 
sig något, 35% av HUMSAM-doktoranderna anser sig i låg grad ha möjlighet att påverka 
förhållandet, på MNT är motsvarande andel 28%.  
 
Svaren mellan institutionerna varierar kraftigt. Mellan 15-52% anser att de i låg grad kan 
påverka. På följdfrågan om hur man skulle vilja ha det om man hade möjlighet att påverka 
redovisas följande önskemål; 
• Koncentrerade perioder av undervisning respektive avhandlingsarbete 
• Ett mindre ansvar för undervisning för att kunna koncentrera sig på avhandlingsarbetet 
• Mer tid för forskning 
• Att 80/20-fördelningen hålls 
 
Det är dock hela 92% som instämmer i hög grad i påståendet ”har arbetat så självständigt som 
jag har önskat” Så även om alla doktorander inte har möjlighet att påverka relationen mellan 
forskarstudier och institutionsarbete i önskad utsträckning, känner de ändå oftast att de har har 
möjlighet att styra när arbetet väl ska läggas upp. 
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2.14 Anställningsvillkor  
 
71% av doktoranderna har en doktorandanställning och 15% innehar en adjunktstjänst. 4% har en 
anställning utanför universitetet med tid för forskning inom sin tjänst. Övriga doktorander har 
studiemedel, utbildningsbidrag, stipendium, anställning utanför universitetet utan tid för egen 
forskning eller annan finansiering. Adjunktsanställningarna finns främst på HUMSAM-fakulteten, 
där 19% av doktoranderna har en sådan. Endast 2% på MNT har adjunktstjänst. 
 
På frågan om vilken inkomst doktoranden har per månad, får vi ett medelvärde på 19.335 kr och 
en median på 18.550 kr. På fakultetsnivå blir motsvarande värden för HUMSAM 18.850 kr (medel) 
respektive 17.860 kr (median) och för MNT 20.580 kr respektive 19.300 kr. Dessa siffror gäller 
alltså alla doktorander oavsett vilken anställning de har angett. 
 
Hur ser då inkomst ut i förhållande till kön? För att få en rättvisare jämförelse väljer vi ut de 
doktorander som innehar en doktorandanställning. Kvinnliga doktorander som innehar en 
doktorandanställning har en medelinkomst på 18.500 kr och för män är motsvarande siffra något 
över 20.000 kr. Medianen är dock nästan densamma, 18.500 kr för kvinnor och 18.700 för män. 
Lägger vi på en fördelning per fakultet, d v s kvinnor respektive män som innehar en 
doktorandanställning på antingen MNT- eller HUMSAM-fakulteten blir resultatet följande; 

 
Tabell 12 - Fråga 23 
Inkomst per månad  
Tabellen visar endast doktorander som har en doktorandanställning.   

 
 

Fakultet Kön 
 Kvinnor n Män n 
MNT Medelvärde 18.700 (12) 19.700 (21)
 Median 18.700  19.300  
HUMSAM Medelvärde 17.600 (36) 18.000 (36)
 Median 17.700  17.700  
 

 
Kvinnor med en doktorandanställning inom MNT-fakulteten har i genomsnitt 1.000 kr mindre i 
inkomst än sina manliga doktorandkollegor. Noteras bör dock att vi inte har frågat efter lön utan 
efter inkomst per månad. Vi vet därför inte om någon person till sin doktorandlön har adderat även 
andra inkomster. Det kan också finnas skillnader betingade av hur långt doktoranden har kommit 
på den s k ”doktorandtrappan” som kan förklara resultatet.  
 
Men det kan också vara så att män inom MNT har bättre ekonomiska förutsättningar än övriga 
doktorander, och att detta inte kan förklaras på annat sätt än att de är män och tillhör MNT-
fakulteten. 
 
Doktoranderna fick ta ställning till påståendet ”Min försörjningssituation under 2002 har varit 
tillfredsställande” 1 av 3 instämmer i låg grad till detta. Missnöjet med försörjningen är betydligt 
större på HUMSAM där 40% är negativa jämfört med 17% på MNT. Av kvinnorna är 38% 
negativa i jämförelse med 30% av männen.  
 
I de öppna svaren är det flera som uttrycker sitt missnöje över lönen som man tycker är för låg. Ett 
fåtal finner lönesättningen direkt orättvis och menar att den s k doktorandtrappan inte följs. 

 30



 

2.15 Materiella resurser 
 
Många doktorander delar idag arbetsrum med en eller flera andra doktorander och trångboddheten 
kan göra att det är svårt att arbeta ostört och koncentrerat. Vi frågade doktoranderna om deras 
tillgång till arbetsrum, telefon och dator på universitetet: 
  
Vi finner här att 46% av respondenterna har eget arbetsrum, 50% delar rum med en eller flera andra 
och 5% har inte tillgång till något arbetsrum alls. (Samma förhållande gäller tillgång till telefon.) 
Av de sju personer som inte har tillgång till arbetsrum på universitetet angav nästan alla att de har 
sin arbetsplats hos en annan arbetsgivare.  
När det gäller dator så har 91% tillgång till en egen sådan. 3% delar dator. På frågan om det är 
någon annan teknisk utrustning som man saknar och återkom önskemålen om scanner, cd-brännare, 
bärbar dator, bandspelare, färgskrivare och olika programvaror. 
 
Om vi tittar närmare på tillgången till rum på de olika fakulteterna finner vi att MNT-
doktoranderna har eget rum i högre utsträckning än HUMSAM-doktoranderna, 60% jämfört med 
41%. Mellan HUMSAMs institutioner varierar det dock väldigt mycket: På SVI har hela 81% eget 
arbetsrum. Bäst på hela universitetet! Klart sämst är däremot förhållandena på EHV och HUM där 
endast 20% av respondenterna har ett eget arbetsrum.  
56% av alla män och 34% av alla kvinnor har ett eget arbetsrum. Att kvinnor i större utsträckning 
delar rum gäller både på HUMSAM där 30% av kvinnorna har eget rum jämfört med 51% av 
männen och på MNT där 50% av kvinnorna eget rum jämfört med 64% av männen. 
 
Att trångboddheten är besvärande inom vissa institutioner har också kommenterats i de öppna 
svaren.  För även om de flesta åtminstone har tillgång till ett delat arbetsrum på universitetet, så 
betyder det inte att man anser sig kunna arbetar där. Så här skriver en respondent; - ”Jag jobbar 
hemma, då jag ej får arbetsro på jobbet - vi delar ett rum på fyra doktorander. ” Men det finns 
också problem relaterat till den fysiska miljön i arbetsrummet; 
- ”Jag anser att min direkta arbetsmiljö är under all kritik avseende lokaliteterna. Kallt 
vintertid/vidrigt varmt sommartid i rummet + LYHÖRT och därmed svårt att koncentrera sig på 
skrivandet. Sitter därför mycket hemma, känner mig ensam, isolerad och upplever - rent fysiskt - 
ingen kreativ forskningsmiljö som det så fint heter. Många andra doktorander föredrar också 
hemmet p g a den dåliga miljön”. 
 
En annan fråga som kan kopplas samman med rumssituationen är den om hur många av 
doktorandens arbetade timmar som genomförs på universitetet. 22% av doktoranderna uppger 
att de har tillbringat högst tio timmar i veckan på universitetet, 20% mellan 11-20 timmar, 17% 
mellan 21-30 timmar, 30% mellan 31-40 timmar och resterande 11% däröver. En korstabell byggd 
av ”tillgång till eget eller delat arbetsrum” och ”antal timmar på universitetet” visar att de som har 
ett delat arbetsrum tillbringar betydligt mindre tid på universitetet. 
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Tabell 13 
Tillgång till eget eller delat arbetsrum i relation till antal timmar på universitetet.   
 

Timmar  Tillgång till arbetsrum 
 Eget Delat Inte alls Total 
0-10 8 28 100 22 
11-20 17 25  20 
21-30 22 14  17 
31-40 36 26  30 
41-50 14 6  9 
51-60 - 1  1 
61 och däröver 3   1 
 3 100 100 100 

n 64 69 6 139 
Kommentarer: Bortfall 8% 

 
Av dem som har ett delat arbetsrum är det 53% som har befunnit sig på universitetet 20 timmar 
eller mindre (För dem som har eget rum är andelen 25%). Med tanke på att många doktorander 
(59%) arbetar mer än 40 timmar i veckan, är det tydligt att de som delar ett arbetsrum tar sin 
tillflykt till hemmet e dyl  i mycket större utsträckning än de som har ett eget rum.  
Genom att välja att arbeta hemifrån får doktoranden i bästa fall arbetsro, men samtidigt ökar risken 
för isolering och utanförskap.  

 
 
2.16 Delaktighet och tillhörighet 
 
Att känna att vi ingår i ett större sammanhang och är en viktig del av detta och att det vi gör har 
betydelse även för andra, påverkar vår motivation. Detta tillsammans med hur vi ser på oss själva 
påverkar hur väl vi finner oss tillrätta. Med tanke på doktorandens speciella situation - att befinna 
sig i en något oklar position mittemellan anställd och student - ställde vi frågan vad doktoranden 
själv anser sig vara. 8 av 10 respondenter instämmer i hög grad i påståendet ”Jag ser mig själv 
mer som anställd än som student”. Fördelat per fakultet har MNT något högre siffror än 
HUMSAM på frågan (88% jämfört med 78%). Att antagningsår, d v s att antalet år som doktorand 
skulle förändra synen på sig själv från student till anställd kan dementeras; samtliga 
antagningsgrupper är i detta mycket lika med undantag för den grupp som antogs före 1994, där 
samtliga ser sig själva som anställda. Om vi återvänder till frågan om eget eller delat arbetsrum, 
finner vi att 27% av dem som har ett delat rum instämmer i låg grad i påståendet, jämfört med 8% 
av dem som har eget rum. 
 
På frågan om doktoranden har känt sig delaktig i institutionens arbete som helhet är det hälften 
av respondenterna som här instämmer i hög grad. Antagningsår medför inga större skillnader, 
förutom för den grupp som är antagen före 1994, där 67% instämmer i hög grad. MNT-
doktoranderna instämmer i högre utsträckning;62% jämfört med HUMSAMs 47%, men 
variationerna på institutionsnivån är stora.  
 
Om vi relaterar påståendet till frågan om man har eget arbetsrum eller inte, finner vi att 54% av 
dem som har delat rum i låg grad instämmer i påståendet, jämfört med 39% av dem som har eget 
rum. Doktorander som delar rum befinner sig i mindre utsträckning på universitetet, och lägre 
känsla av delaktighet kan vara en av trångboddhetens konsekvenser. 
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Det skulle kunna tänkas att doktorander med tidigare erfarenhet av akademiskt arbete lättare 
smälter in och känner sig hemma jämfört med dem som inte haft möjligheten att skaffa sig sådan 
erfarenhet. T ex kan den erfarne ha hunnit skaffa sig personliga kontakter på arbetsplatsen och 
kännedom om miljön och de rutiner, normer och regler som gäller. Även om doktoranden har 
skaffat denna erfarenhet vid något annat lärosäte, är det ändå möjligt att den kan underlätta 
insocialiseringen som doktorand i Växjö. 
  
Vi har tidigare visat att det totalt är ungefär lika många kvinnliga som manliga respondenterna har 
med sig någon form av erfarenhet av akademiskt arbete när de påbörjar sin forskarutbildning. 
Undersöker vi hur ”erfarenhet” och ”delaktighet” hänger ihop finner vi följande: Av dem som har 
erfarenhet av att arbeta som lärare instämmer 65% i hög grad i påståendet ”Känt dig delaktig i 
institutionens arbete som helhet” jämfört med dem som inte har någon erfarenhet alls, där 44% 
instämmer i hög grad.  
 
I påståendet har känt sig som en accepterad medlem av forskarkollektivet instämmer 28% i låg 
grad. Här skiljer sig svaren åt på fakultetsnivå, då 13% av MNT-doktoranderna instämmer i låg 
grad jämfört med 34% av HUMSAM-doktoranderna. Vi ser här också relativt stora könsskillnader 
då 38% av kvinnorna här instämmer i låg grad, jämfört med 20% av männen. Om vi åter anknyter 
till faktorn ”tidigare erfarenhet av akademiskt arbete”, finner vi att de som har någon form av 
erfarenhet instämmer i hög grad till 64-81%, medan de utan erfarenhet ligger på 71%. Intressant 
nog upplever sig de kvinnliga doktoranderna med erfarenhet i mindre grad än sina systrar utan 
erfarenhet som accepterade medlemmar av forskarkollektivet; (70% utan erfarenhet instämmer i 
hög grad, men för dem med erfarenhet varierar andelen mellan 43 och 68%.) För männen är 
emellertid mönstret det som man kunde förvänta sig; de utan erfarenhet instämmer i hög grad till 
72%, de med erfarenhet instämmer i hög grad  mellan 73 och 100%. 
 
Ytterligare ett påstående på temat insocialisering lyder ”Jag känner mig främmande/obekväm i 
den akademiska miljön”. 21% instämmer i hög grad i detta påstående. För MNT är siffran 10% 
och för HUMSAM 26%. Skillnaden mellan könen är obetydlig. Även här finner vi att tidigare 
akademisk erfarenhet spelar roll: Av de doktorander som saknar sådan erfarenhet och av dem som 
har erfarenhet som administratörer eller annat instämmer 25% i hög grad i påståendet, medan 
andelen för dem med lärarerfarenhet är 12%.  
Se vi till kön uppstår samma fenomen som vi sett tidigare; kvinnliga doktorander utan erfarenhet 
känner sig något lite mindre främmande än de som har erfarenhet! (20% av dem utan erfarenhet 
instämmer i hög grad i påståendet, jämfört med 24% av dem med någon form av erfarenhet) För 
män är förhållandet det omvända, av män utan erfarenhet är det 30% som i hög grad känner sig 
främmande den akademiska miljön, för män med erfarenhet är siffran 13%. 
 
Vi har tidigare redovisat att en stor grupp av våra doktorander har s k icke-traditionell bakgrund 
och det kan tänkas att en doktorand med sådan bakgrund kan har svårare att finna sig till rätta och 
”känna sig hemma” i den akademiska miljön. Närmare undersökningar antyder att så kan vara 
fallet. Doktorander med arbetarklassbakgrund och doktorander som är barn till egna företagare 
känner sig till 67 respektive 57% i hög grad accepterade av forskarkollektivet. För övriga grupper 
är andelarna högre - mellan 73 och 86%. Vidare uppger 36% av doktoranderna med 
arbetarklassbakgrund att de i hög grad känner sig främmande och obekväma i den akademiska 
miljön jämfört med övriga grupper som ligger på mellan 10-27%. 
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Tabell 14 
Bakgrund och känsla av främlingskap i den akademiska miljön 
 
 
Påstående  Klass (faders SEI) 

  Arbetar-
klass 

Tjm lägre 
nivå 

Tjm 
mellan 

Tjm hög 
nivå 

Egna 
företagare Övrig Total 

Instämmer i låg grad 64 73 90 84 85 100 109 Jag känner mig främmande 
i den akademiska miljön Instämmer i hög grad 36 27 10 16 15  29 
 Totalt 100 100 100 100 100 100  
 n 36 15 29 37 20 1 138 
Kommentarer: Bortfall 9% 

 
33% anser i låg grad ”att lärare och professorer ser mitt arbete som viktigt”.  Skillnaden mellan 
fakulteterna är några få procent, men mellan institutionerna varierar andelen från 20 till 58%. 
Något fler kvinnor än män instämmer i låg grad i påståendet ; 36% jämfört med 30%. 
 
Deltagandet i personalmöten kan ses som en indikator på hur integrerad man känner sig i 
verksamheten. När det gäller personalmöten deltar 62% av respondenterna oftast/alltid i dessa, 
vilket är en relativt låg andel med tanke på att 8 av 10 ser sig själva mera som anställda än som 
studenter. 74% av MNT-doktoranderna deltar i personalmöten medan andelen är lägre för 
HUMSAM, (56%). Kvinnor och män deltar i samma utsträckning. De som har delat arbetsrum 
deltar däremot i mindre utsträckning än de som har ett eget rum (53% som deltar oftast/alltid 
jämfört med 75%). 
 
Deltagande i fikapauser kan säga något om hur väl man trivs på sin arbetsplats och med sina 
kollegor. Här förmedlas och utbyts information och här skapas och upprätthålls relationer och den 
som för att få arbetsro har valt att arbeta hemifrån kan gå miste om viktig informell kunskap, 
socialt stöd och gemenskap. 55% av våra respondenter deltar oftast/alltid i fikapauser. MNT-
doktorandernas fikakultur är mer utbredd, då 72% här deltar oftast eller alltid, jämfört med 
HUMSAM där motsvarande andel är 48%. Inte oväntat finner vi att doktorander med delat 
arbetsrum är ”sällan/aldrig-fikare” till 57%. Motsvarande andel för dem med eget rum är 27%.  Att 
rumsfrågan har betydelse ser vi gång på gång, men självklart är det inte enbart den som är 
avgörande för om man deltar i fikapauser eller inte. Faktorer som t ex stress, stämning på 
arbetsplatsen, miljön i fikarummet m m inverkar givetvis. På MNT-fakulteten spelar  
t ex  eget rum eller inte mycket liten roll för fikandet. På HUMSAM däremot är skillnaden stor; 
71% med eget rum fikar oftast/alltid jämfört med 36% med delat rum. 
 
Ovanstående sifferexercis bör givetvis tolkas med försiktighet. Anledningen till att vi väljer att 
utföra den är den upplevelse vi fått i samband med de olika specialpresentationerna som 
genomförde under maj, juni och augusti: Arbetsplatsens fysiska beskaffenhet är utan tvekan viktig 
för doktorandens möjlighet att utföra sitt arbete på ett praktiskt och effektivt sätt. Men arbetsplatsen 
har framför allt en viktig symbolisk betydelse: Den som blir förvisad till en iskall skrubb långt 
borta från vimlets yra uppfattar sig inte som betydelsefull och delaktig. 
 
 

2.17 Trivsel med arbetsuppgifter, arbetsplats och kollegor 
 
De allra flesta tycker att de har ett roligt och stimulerande arbete. 84% instämmer i hög grad i 
påståendet ”Jag tycker oftast att mitt jobb känns roligt och stimulerande”. Mellan fakulteterna 
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skiljer det sig mycket lite åt, men på institutionsnivån utmärker sig två  institutioner med resultat 
under 70%, medan övriga ligger på över 80%. Kvinnliga doktorander är något mindre positiva, då 
80% av dem instämmer i hög grad jämfört med 86% av männen. 3 av 4 doktorander har ”Upplevt 
forskarutbildningen som positiv och stimulerande”. Resultatet gäller oberoende av fakultet och 
kön. Däremot varierar det med institution. Även här är doktoranderna vid de två institutionerna 
mera negativa; 38% respektive 52%  instämmer i hög grad, övriga institutioner ligger på 74% och 
däröver. 
 
Att det i hög grad råder en god stämning på arbetsplatsen menar 75% av våra respondenter. 
Skillnaden mellan fakulteterna är liten, men även här utmärker sig samma två institutioner, då 
endast 38 respektive 48% av doktoranderna vid dessa  i hög grad instämmer i påståendet. Vid 
övriga institutioner menar från 74% och ända upp till 100% att stämningen i hög grad kan 
betecknas som god. Mellan kvinnor och män är skillnaden marginell, medan doktorander med 
arbetarklassbakgrund i jämförelse med övriga grupper förhåller sig något mer negativa; endast 65% 
i denna grupp instämmer i hög grad i påståendet, medan vi för övriga kan redovisa 72-92%. 
 
Endast varannan doktorand har upplevt miljön på institutionen som kreativ. Något förvånande 
upplever här MNT-doktoranderna, som i många liknande frågor är de mest positiva, i lägre 
omfattning än HUMSAM-doktorander att så är fallet; 42% jämfört med 52% på HUMSAM 
instämmer i hög grad i påståendet. Och här noterar vi de verkligt stora skillnaderna på 
institutionsnivån - från 0% till 100%.. Även i denna fråga visar sig doktorander med 
arbetarklassbakgrund vara mer negativa, då endast 38% av dessa instämmer i hög grad. För övriga 
grupper varierar andelen mellan 46 och 71%. 
 
Vi bad även våra doktorander att bedöma andra doktorander, lärare, den administrativa personalen 
och institutionernas chefer genom en serie skalor uppbyggda med hjälp av positivt/negativt laddade 
adjektivpar. En mycket liten andel (max 10%) uppfattar andra doktorander som ovänliga, icke 
stödjande och ohjälpsamma. Doktoranderna på HUMSAM-fakulteten är här genomgående något 
mera negativa i sin bedömning. I övrigt är respondenterna övervägande positiva eller neutrala i sin 
bedömning av samtliga ovan nämnda grupper.  
 
I påståendet ”Jag diskuterar ofta tankar och idéer med andra doktorander” instämmer 53% i 
hög grad. Skillnaderna mellan män och kvinnor är små. Vilka tankar och idéer det rör sig om kan vi 
inte säkert veta, men då hela enkäten behandlar frågor om situationen som doktorand föreställer vi 
oss att svaren avser tankar och idéer om kurser, avhandlingsarbete, undervisning och annat 
institutionsarbete snarare än privata angelägenheter. Siffran förefaller dock ganska låg. Ett skäl kan 
vara att flera doktorander verkar i mycket små miljöer, vissa är t o m ensamma i sitt ämne, vilket 
gör det svårt att diskutera sin avhandling med andra. Ett annat skäl kan vara gruppen som arbetar i 
hemmet för att få arbetsro. En undersökning av huruvida eget eller delat arbetsrum spelar in visar 
dock att de med delat rum diskuterar tankar och idéer med andra doktorander i något högre 
omfattning; 59% jämfört med 51% för dem som har eget rum. 
 
Att diskutera tankar och idéer som berör avhandlingen med andra doktorander kan samtidigt vara 
känsligt; konkurrensen emellan doktorander kan göra kollegor till motståndare och att diskutera 
idéer kan upplevas som en risk. 2 av 10 upplever i hög grad att ”konkurrenssituationen mellan 
oss doktorander är påtaglig”. Skillnaden mellan fakulteterna är stor; på MNT upplever 
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doktoranderna detta i mycket liten utsträckning, endast ett par procent instämmer i hög grad 
jämfört med på HUMSAM, där motsvarande siffra är 29%. Och mellan HUMSAMs institutioner 
varierar upplevelsen av påtaglig konkurrensen från 20 till 40%. Kvinnor upplever i något högre 
grad än män att konkurrensen är påtaglig (26% jämfört med 18%). En liten grupp respondenter är 
dessutom oroliga över att deras avhandlingsmaterial ska hamna i orätta händer (12%).  
 
2.17.1 Relationen till chefen 
Chefernas roll för doktoranderna berörs mycket lite i enkäten, men i en fråga ges doktoranderna 
möjlighet att bedöma i vilken utsträckning de anser att chefen är tillgänglig, tillmötesgående, 
stödjande och kunnig. 
 

Tabell 15 - Fråga 98e 
Uppfattning om chefen  

Ordpar  
 Negativa Neutrala Positiva Total n 
Otillgänglig/tillgänglig 14 27 59 100 139 
Avvisande/tillmötesgående 10 22 68 100 138 
Icke stödjande/stödjande 20 25 55 100 137 
Okunnig/kunnig 14 24 62 100 136 
Kommentarer: Respondenten har markerat på en femgradig skala. De två positiva och negativa svarsalternativen är  
dikotomiserade. Bortfall max 10% 
 

Nästan 7 av 10 upplever chefer som tillmötesgående. Mellan 22-27% förhåller sig neutrala på 
samtliga punkter. Är cheferna ”osynliga” eller har doktoranderna helt enkelt sällan anledning att 
kontakta dem? 20% anser inte att chefen är stödjande. I detta kan ligga en önskan om att chefen 
gärna kunde ha större insyn i doktorandens totala situation vad gäller t ex arbetsbelastning och 
arbetsfördelning. Detta eftersom vi i tidigare stycken, som berör undervisning och annat 
institutionsarbete, har kunnat läsa om doktorander som påpekar att det ibland saknas kontroll över 
hur mycket arbete som läggs på doktoranden och om doktorander som ifrågasätter om de verkligen 
får den tid för att arbeta med avhandlingen som är överenskommen. 
 
Hur länge den svarande har varit doktorand kan ha betydelse för hur man värderar chefens stöd. De 
som är antagna år 2000-2002 är i något högre grad negativa, från 20 till 25%. Bland dem som 
antogs tidigare är andelen negativa lägre, 15-18%. När det gäller kön ser vi inga större skillnader 
vad gäller andelen negativa. Däremot är kvinnorna mer positiva än männen (64% jämfört med 
47%) medan männen är mer neutrala (32% jämfört med 18%). På fakultetsnivån är det inte heller 
där någon nämnvärd skillnad vad gäller andelen negativa. Andelen positiva är dock högre inom 
HUMSAM, 62% jämfört med 37% på MNT. På MNT finns en större andel män och därmed också 
en större andel neutrala, 45%. På institutionsnivå är variationerna större; andelen negativa 
varierar mellan 12-44%. 
 
I de öppna svaren finns några kommentarer som antyder otydlighet beträffande ledarskapet; 
- ”Vem är doktorandernas chef? Handledarna, avdelningschefen, prefekten, ämneskollegiet eller 

studierektorn för FU m fl?” 
- ”I mitt fall, kanske även andras, känns det som att jag har två chefer - min handledare och 

personen som är avdelningschef för mitt ämne. Inte helt okomplicerat” 
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2.18 Negativ särbehandling 
 
I enkäten finns frågor om negativ särbehandling på grund av kön, icke-traditionell bakgrund och 
annan etnisk tillhörighet. Doktoranderna tillfrågades om de upplever sig ha blivit negativt 
särbehandlad av andra doktorander, av lärare på kurser de har gått, av handledare, av administrativ 
personal och av sin chef. 
 
När det gäller särbehandling p g a kön är det 85-90% som i låg grad eller inte alls har upplevt att de 
har blivit negativt särbehandlade. Av dem som har angett särbehandling p g a kön i ”ganska låg 
grad” är ca 75% kvinnor. Inom kategorierna ”ganska hög grad” och ”hög grad” är samtliga 
kvinnor. 
 

Tabell 16 - Fråga 102  
Upplevd negativ särbehandling p g a könstillhörighet. 

Av… Svarsalternativ 

 
Inte alls/låg 

grad 
Ganska låg 

grad 
Ganska hög 

grad Hög grad n Total 

Andra doktorander 85 12 2 1 148 100 
Lärare på kurser du gått 86 12 1 1 148 100 
Handledare 90,5 8 1,5  147 100 
Administrativ personal 90 8 1 1 147 100 
Din chef 90 8 1 1 147 100 
Kommentarer: Bortfall max 3% 

 

Tabell 17 - Fråga 103 
Upplevd negativ särbehandling p g a icke-traditionell bakgrund (ej ”akademiker-familj”)  

Av… Svarsalternativ 

 
Inte alls/låg 

grad 
Ganska låg 

grad 
Ganska hög 

grad Hög grad n Total 

Andra doktorander 89 8 2 1 88 100 
Lärare på kurser du gått 85 14 1  87 100 
Handledare 92 7 1  87 100 
Administrativ personal 87 12 1  87 100 
Din chef 87 12 1  87 100 
Kommentarer: Det är doktoranden själv som har bedömt om de har en icke-traditionell bakgrund, och om de därmed 
ska besvara frågan eller ej.  

 
Gruppen som har besvarat frågan om särbehandling p g a annan etnisk tillhörighet är mycket liten 
(12 personer) och det är här endast någon enstaka som upplevt särbehandling i någon utsträckning. 
 
På direkta frågor om särbehandling anger en mycket liten andel att de upplever sig ha blivit 
särbehandlade i ganska hög eller hög utsträckning. Men även de som känt sig särbehandlade ”i 
ganska låg grad” bör uppmärksammas.  
 
I svaren på andra frågor finner vi spår av särbehandling p g a kön och social bakgrund, men dessa 
spår kan alltså inte göras tydliga och synliga med hjälp av våra direkta frågor.   
 
Av HSVs nationella doktorandspegel framgår det att en tredjedel av alla doktoranderna i riket 
upplevt någon grad av särbehandling p g a könstillhörighet. För växjödoktoranderna är andelen 
särbehandlade i den undersökningen något lägre än riksgenomsnittet.  
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2.19 Krav, press och stress 
 
6 av 10 respondenter har i hög grad ”upplevt stress som har gett negativa erfarenheter”. 
Andelen är något högre för HUMSAMs doktorander (62%) än för MNTs (55%). På 
institutionsnivån varierar dock andelen stort, mellan 36-77%. Männen känner sig stressade i något 
högre utsträckning än sina kvinnliga kollegor; 63% jämfört med 56% instämmer i hög grad i 
påståendet.  
 
Stress kan ha olika orsaker. En av dem kan vara den press man sätter på sig själv. I påståendet ”Jag 
känner ofta en press att prestera mer” är det hela 84% som instämmer i hög grad. På 
fakultetsnivå instämmer HUMSAM-doktorander till 88% och MNT-doktorander till 76% och  
kvinnorna upplever sådan press i något högre omfattning än männen (90% respektive 80%). En 
doktorand skriver så här; - ”Kraven är för höga. Du förväntas arbeta på semestern. Du förväntas 
arbeta mer än 8 timmar per dag. Du ska ta för dig och göra karriär. Du ska vara alert och 
intresserad jämt”.  
 
Även doktoranderna med arbetarklassbakgrund förefaller uppleva prestationspressen i högre 
utsträckning än andra då 92% här instämmer i hög grad  jämfört med tjänstemannagruppernas 73-
82%. 
 
Återvänder vi till frågan om ”tidigare erfarenhet av akademiskt arbete” med tanken att 
erfarenhet kan underlätta i situationer som innebär att doktoranden sätter press på sig själv eller 
som är allmänt stressande, finner vi följande: Tidigare erfarenheter verkar dämpa upplevelsen av 
stress och press för män. För kvinnor har sådan erfarenhet däremot inte ha någon gynnsam effekt 
alls. 
  
58% av doktoranderna anger att de  i hög grad ”haft svårt att koncentrera sig på sina 
forskarstudier p g a att det är många som rycker i en”. För MNT är andelen 50%, för 
HUMSAM 60%. På institutionsnivå varierar andelen mellan 46-76%.  
 
Kvinnorna instämmer i något högre utsträckning än männen, 61% jämfört med 56%. Om vi åter 
anknyter till frågan om doktoranden har eget eller delat arbetsrum, finner vi att de som har ett eget 
arbetsrum instämmer i hög grad med 69% både i påståendet om stress och i påståendet om 
svårigheterna att koncentrera sig, medan de som har ett delat rum instämmer i hög grad med 
blygsammare 51-56%. Den institution som erbjuder sina doktorander högst andel egna rum är SVI 
och det är också denna institution som innehar toppnoteringen när det gäller upplevd stress! 
Doktorander med eget rum befinner sig i större utsträckning på arbetsplatsen och blir därmed i 
högre utsträckning ombedda eller ålagda att göra olika arbetsuppgifter. Den som har ett delat 
arbetsrum och i större utsträckning arbetar hemifrån får däremot mer arbetsro och blir inte lika 
stressad, vilket är positivt Men samtidigt såg vi att den som har ett delat arbetsrum känner sig 
mindre delaktig i institutionens arbete. 
 
51% upplever att forskarutbildningen har inneburit för höga krav i förhållande till 
utbildningens längd. På fakultetsnivå finner vi här stora skillnader, då hela 61% av HUMSAM-
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doktoranderna instämmer i hög grad, medan motsvarande andel för MNT är betydligt lägre, 27%. 
Ser vi till hur långt doktoranderna har kommit i sitt avhandlingsarbete är det de som befinner sig 
halvvägs som i högst utsträckning känner att kraven är för höga; 75% av dem instämmer i hög grad 
i påståendet. Många doktorander har valt att med egna ord kommentera kraven och utbildningen 
längd; 
- ”För många kurspoäng i förhållande till den korta tid som ges för avhandlingsarbetet.” 
- ”Jag anser att det finns ett strukturellt problem. Det är inte rimligt att kurserna utgör hälften 

av den sammanlagda poängen. Avhandlingsarbetet är oändligt mycket mer krävande. Det är i 
praktiken omöjligt att skriva en avhandling på 2 år (vilket 80 poäng ger täckning för)” 

- ” Tiden för avhandlingsskrivande har tidsbestämts till fyra år, MEN kraven har ej anpassats. 
Din avhandling ska fortfarande vara ett livsverk” 

- ”Jag vågar inte ta ut lön i % som stämmer med min aktivitetsgrad för då kanske inte pengarna 
räcker tills jag är färdig. Därför arbetar jag 80-90% men tar ut 50-60% lön” (doktorand med 
barn, som påpekar att det är svårt att kombinera föräldraskapet med en doktorandtjänst) 

 
 
2.19.1 Sjukskrivningar 
20% av respondenterna har varit sjukskrivna någon gång under år 2002. Av dessa totalt 30 personer 
är det 26 personer som har angett hur många dagar de varit sjuka. Knappt 40% (10 personer) har 
varit sjuka i högst 15 dagar, 35% (9 personer) mellan 16 och 60 dagar och 27% (5 personer) från 61 
till 365 dagar. 
 
I HSVs nationella doktorandspegel redovisas sjukskrivningar över 14 dagar. I genomsnitt har då 
9% av doktoranderna varit sjuka under 2002. Siffran för Växjös kvinnliga doktorander är här hela 
25%, vilket beskrivs som uppseendeväckande högt.  
    
Enligt vår lokala undersökning har 14% (20 personer) av växjödoktoranderna uppgivit att varit 
sjukskrivna mer än 15 dagar. 
 
Av samtliga 30 personer som enligt vår undersökning varit sjukskrivna någon gång under 2002 
menar 15 att deras arbetssituation till viss del är orsaken till sjukskrivningen. 6 anser att 
arbetssituation är hela orsaken. (För 8 har arbetssituationen ingenting med sjukskrivningen att göra 
och en person har inte besvarat frågan) 
 
De som angivit arbetsrelaterad sjukskrivning använder ofta ordet stress när vi frågar efter orsaken 
till sjukskrivningen, men mer specifika svar ges i några fall; 
 
- Den psykosociala miljön, konflikter 
- Dåligt/otillräckligt ledarskap 
- Hög arbetsbelastning 
- Otydliga, höga, ouppnåeliga krav 
 

 
2.20 Framtiden 
 
Vi såg inledningsvis att ett av skälen till att doktorander väljer att läsa en forskarutbildning är att 
man vill få ett intressant och utvecklande arbete i framtiden. Hur tänker de sig då framtiden?  
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7 av 10 respondenter kan tänka sig att arbeta vid Växjö universitet i framtiden och en något 
mindre del, 65% kan också tänka sig att arbeta på något annat universitet. På fakultetsnivå 
skiljer det sig mycket lite åt. Men två institutioner skiljer ut sig då ca 60% där anger att de 
förmodligen inte eller absolut inte vill arbeta vid Växjö universitet i framtiden. Däremot kan 70% 
av doktoranderna vid den ena av dessa två institutioner tänka sig att arbeta vid något annat 
universitet.  
 
Något fler än hälften känner i stor utsträckning eller till viss del att de har stöd från institutionen 
för en fortsatt forskarkarriär inom universitetet, medan ca 30% uppger att de inte har något 
sådant stöd. 14% anger att frågan inte är aktuell för dem. I enkätavsnittet om handledning finns ett 
påstående om handledaren har diskuterat framtidsplaner med doktoranden. Här svarar 56% att 
det har gjorts i låg grad. På MNT har det gjorts i något högre grad, drygt 50%, än på HUMSAM, 
där andelen är 40%. På institutionsnivån varierar andelen som instämmer i låg grad mellan 33 och 
73%.  
 
Som sista punkt i enkäten bad vi doktoranderna att berätta vad de tror att de gör om fem år - i 
bästa fall, i värsta fall och troligtvis. Att få forska och undervisa är vad många hoppas på och det 
är även det som de flesta tror att de faktiskt kommer att göra om fem år. Dock misstänker de att 
undervisningen kommer att ta större plats än vad som är det önskvärda.  
 
I värsta fall befarar doktoranderna att de är arbetslösa, sjukskrivna eller har ett yrke de är 
överkvalificerade för. 22% svarar på en direkt fråga att de oroar sig mycket eller ganska mycket för 
bli arbetslösa efter sin forskarutbildning. På fakultetsnivå är det ingen större skillnad, men på 
institutionsnivå varierar svaren mycket; från 4% och ända upp till 37% oroar sig mycket eller 
ganska mycket för arbetslöshet. 
  

 
2.21 Doktorandernas bedömning av Växjö universitets 
forskarutbildningar 
 
Hur upplever då doktoranderna sin forskarutbildning som helhet så här långt? ”Om valet skulle 
ske nu, skulle man då välja att påbörja en forskarutbildning?”. 
8 av 10 svarar att de absolut eller förmodligen skulle göra detta. Skillnaden mellan fakulteterna är 
marginell men på institutionsnivån är den stor; från 37 till 100%.  
 
Den grupp som troligen inte skulle göra påbörja en forskarutbildning idag hade möjlighet att kort 
ange varför. Följande teman går att utläsa; 
• Forskarutbildningen ”kostar” för mycket i tid, pengar, stress och otillfredsställelse 

- ”Högt pris för låg framtida belöning. Kanske hade drömmen levt om jag hade gått till 
näringslivet.” 

• Familjeförhållanden; att det är svårt att kombinera en forskarutbildning med små barn 
- ”Mina barn är små - jag har gått miste om mycket under den senaste tiden” 

• En önskan om ett vanligt jobb eller en annan karriär. Någon skriver att det skulle gett mer 
pengar, men övriga anger inte anledningen till varför ett vanligt jobb lockar. 

• Man upplever stillastående eller negativ utveckling av kompetens och engagemang  
- ”Mitt engagemang för avhandlingsarbetet har urholkats p g a för hög undervisningsbörda, 
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dålig miljö/stämning/ekonomi” 
- ”För mycket slit i relation till graden av erkännande. Mådde bättre när jag upplevde mig 
själv som kompetent” 
- ”Jag arbetar deltid inom industrin. Jag hade trott att forskarstudierna skulle ge mer tid för 
fördjupning. Liknar mitt andra jobb, men sämre betalt”.  
- ”Känner inte att jag växer som människa - mer en negativ utveckling (mycket press)” 

 
Till punkten om utveckling kan vi koppla enkätens följande två påståenden ”Jag känner mig nöjd 
med min insats så här långt” och ”Jag känner att jag har utvecklats intellektuellt sedan jag 
påbörjade utbildningen”. Till det första påståendet ställer sig 1 av 3 avvisande, d v s de är i låg 
grad nöjda med sin insats så här långt. Majoriteten är dock nöjd och män är något mindre 
missnöjda än kvinnor, 25% jämfört med 33%. Att missnöjet skulle påverkas av hur länge personen 
varit doktorand går inte att bekräfta, då doktorander antagna de fyra senaste åren 1999-2002 
uppvisar mycket lika värden. Doktorander med arbetarklassbakgrund är jämfört med andra grupper 
mer missnöjda med sin egen insats; 33% instämmer i låg grad i påståendet. Övriga grupper ligger 
mellan 13 och 27%. 
För påståendet att doktoranderna känner att de har utvecklats intellektuellt, är siffrorna totalt sett 
positiva; 87% anser i hög grad att det har utvecklats intellektuellt. Fakulteterna skiljer det sig här åt 
då 7 av 10 MNT-doktorander instämmer i hög grad jämfört med 9 av 10 HUMSAM-doktorander. 
Varken kön eller social tillhörighet spelar här någon roll.  
 
Om vi så återgår till doktorandernas betyg på Växjö universitet kan följande fråga vara relevant; 
”Om du kunde börja om forskarutbildningen inom samma ämne skulle du då välja samma 
universitet?”. Här blir svaren något mindre uppmuntrande, 75% svarar visserligen att de absolut 
eller förmodligen skulle göra det, men 25% skulle absolut inte eller förmodligen inte göra det. 
Även här fick ”de kritiska” möjligheten att förklara sig. (I vissa fall finns synpunkter i denna fråga 
även i den allmänna kommentar som många doktorander givit allra sist i enkäten); 
 
• Kritik av ledning på både högre och lägre nivåer. Vilka bristerna är framgår däremot ganska 

vagt. Ex ”Otydlig ledning av institutionen skapar irritation. Anställda gör som de vill och det 
tar lång tid att få igenom beslut” 

• Sämre resurser i jämförelse med andra universitet; lön, rum, handledning 
• Växjö universitet har ingen forskartradition eller forskarkultur; för små miljöer, avsaknad av 

eller få forskare och doktorander inom det området man verkar inom, begränsat kursutbud, 
ingen tradition att ta hand om doktorander 

• Långvariga och djupgående konflikter som är påfrestande 
• Praktiska problem, t ex att bostadsorten ligger långt från Växjö vilket gör det dyrt och 

tidsödande att pendla, och/eller att familjen inte vill flytta Växjö 
 
Hur betraktar doktoranderna Växjö universitet och sin forskarutbildning i förhållande till andra 
orters utbildningar? För att försöka fånga detta, bad vi dem besvara tre frågor: Hur värderar de 
själva forskarutbildningen på Växjö universitet i jämförelse med andra universitet? Hur tror 
de att möjliga arbetsgivare bedömer en doktorsexamen från Växjö? och Vilket 
sammanfattande betyg ger de sin forskarutbildning så här långt? 
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Fördelat på fakultet är MNT-doktoranderna mer negativa då 31% tror att Växjös 
forskarutbildningar ligger under medel (HUMSAM 14%) i jämförelse med andra universitets. 
Alternativet ”Vare sig bättre eller sämre” får liknande värden på båda fakulteterna. Att Växjö 
universitet skulle vara bättre tror bara en mycket liten skara. 
 
 
 

Tabell 18 - Fråga 112 
Doktorandernas egen bedömning av Växjös forskarutbildningar jämförd  med andra universitets  
 

 
 
 
 
 
 

Svarsalternativ Fakultet 
 MNT HUMSAM Total 
Vxu ligger över medel 2 5 4 
Vxu ligger under medel 31 14 19 
Vxu är vare sig bättre eller sämre 55 59 58 
Vet ej 12 22 19 
 100 100 100 

n 42 104 146 
Kommentarer: Bortfall 3% 

 
 
På frågan hur doktoranderna tror att en doktorsexamen från Växjö universitet värderas av en möjlig 
arbetsgivare vid en jämförelse med andra universitet i Sverige tror ännu lite fler att Växjö  
universitet rankas under medel.  

Undersöker vi vidare hur svaret ”under medel” fördelar sig på institutionsnivån finner vi 
variationer mellan 7 och 75%.  
 
De öppna svaren ger här viss fördjupning: Växjö universitets forskarutbildningar har i jämförelse 
med många andra universitets i landet en relativt kort historia och flera doktorander påpekar just 
bristen på traditioner: 
- ”Det har väl framgått med all önskvärd tydlighet att jag tycker att Växjös s k  universitet inte    

håller måttet. Jag har erfarenhet från bl a Lund och xxx och av dessa tre ställen är Växjö utan 
konkurrens sämst. Här saknas akademisk tradition och tramset om ”regional anknytning” står 
mig upp i halsen. Att sedan VXU troligtvis kommer att kalla sig universitet trots att stora delar 
av naturvetenskapen läggs ner är ju löjligt!” 

- ”Växjö universitets pretendentbeteenden som nytt universitet är rent patetiska på sina håll. 
Men jag har hopp om bättre kunnigare och ”coolare” ledning i den meningen att man arbetar 
fram en ledningsorganisation som både fungerar och är trovärdig och som kan uppträda med 
självklarhet i relation till landets övriga universitet och högskolor. Det saknas nu.” 

 
Ett par doktorander talar om ”likriktning” som inte gynnar forskningen, men som kanske är en 
ofrånkomlig följd av små forskarmiljöer; 
- ”…en allt större likriktning i ämnesval och perspektiv…den här likriktningen är också orsaken 

till att jag tror att en examen från (ämnet) i Växjö inte kommer att bedömas så väl i 
framtiden.” 

- ”Har upplevt att man gärna vill ”muta in” doktoranderna mot speciella perspektiv vilket jag 
tycker är olyckligt.” 
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På frågan ”Vilket sammanfattande betyg skulle du ge forskarutbildningen vid Växjö 
universitet så här långt?” ger svaren en betydligt positivare bild. Totalt sett är något mer än var 
tionde negativ. Men hälften ger betygen bra eller mycket bra och knappt 40 % tycker att 
forskarutbildningen i Växjö är ”okey”. 
 
Vi har under arbetet med undersökningen funnit områden och förhållanden som behöver hanteras 
och åtgärdas och därför låtit sådant som är negativt få synas och ta mycket plats i den här 
rapporten. Men i kommentarerna som doktoranderna lämnat återfinns även många positiva 
omdömen och i rättvisans namn avslutar vi med ett par av dem. De får representera den majoritet 
som är nöjd och tillfreds med sin tillvaro som doktorand vid Växjö universitet 
- ”Växjö är bra då man är del av en mindre grupp. Närmre till lärare, en närmare kontakt tror 
    jag, Närmare till beslut om påverkan” 
- ”Positivt för Växjö är den friskhet jag upplever atmosfären ha. Detta trots alla akademiska 
    krämpor… Äldre lärosäten (av vilka jag har erfarenhet från) har mycket djupare strukturella 
    problem (hierarkiska betongfundament).” 
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3. SLUTKOMMENTARER OCH 
REKOMMENDATIONER 
 
Arbetet med undersökningen har inneburit att vi kunnat samla mycket information om de olika 
doktorandgrupperna vid Växjö universitet. Genom enkäten har vi data från de enskilda individerna 
och genom gruppdiskussionerna har vi fördjupningar och kommentarer från de olika 
forskarmiljöerna ute på institutioner och ämnen. Dessutom har Högskoleverkets nationella 
doktorandbarometer och data från studier av Växjös studenter i grundutbildning hjälpt oss att förstå 
vad vi fått veta.  
 
I slutkommentarer och rekommendationer försöker vi först samla intrycken och ge vår syn på 
växjödoktoranderna och deras forskarutbildningar. Därefter presenterar vi en lista över de 
problemområden vi funnit representerade vid Växjö universitet med tanken är att den kan fungera 
som utgångspunkt för diskussion ute i de olika doktorandmiljöerna. Vi avslutar med några 
allmänna rekommendationer, som vi menar kan riktas till samtliga inblandade.  
 
 
Växjödoktoranderna – olika kategorier och olika problem. 
Växjödoktoranderna är ingen enhetlig grupp: Genomsnittsdoktoranden i matematik är inte särskilt 
lik genomsnittsdoktoranden i historia och båda skiljer sig i sin tur från genomsnittsdoktoranden i 
nationalekonomi. Ålder, kön social- geografisk- och utbildningsmässig bakgrund har stor betydelse 
på ämnesnivån, då de i hög grad bidrar till att forma de olika lokala ”klimat” som blir dominerande 
på arbetsplatserna och som de enskilda doktoranderna dagligen arbetar i.  
 
Andelen doktorander med s k icke-traditionell bakgrund är stor i Växjö, men gruppen är inte jämnt 
fördelad i de olika miljöerna. I vissa ämnen är gruppen med arbetarklassbakgrund stor, men det 
finns också ämnen som nästan enbart rekryterar från övre medelklassen.  
 
Av doktoranderna med arbetarklassbakgrund, ca en fjärdedel, känner sig många främmande i den 
akademiska miljön och prestationsångest är inte så förvånande betydligt vanligare bland kvinnor 
med arbetarklassbakgrund än bland män från övre medelklassen. 
 
Två tredjedelar av växjödoktoranderna tillhör det unga gardet, d v s de har doktorandtjänst och de 
har antagits direkt till de nya fyraåriga forskarutbildningarna i Växjö. För många av dessa 
doktorander finns inga uttalade eller underförstådda löften från institutionen om fortsatt anställning 
efter examen. Detta är en källa till malande oro bland dem som arbetar inom ämnen med svag 
extern arbetsmarknad och bland dem som är fast rotade genom barn och familj. Oron för att bli 
arbetslös är förvånansvärt stor bland doktorander på de flesta av universitetets institutioner. 
  
För doktoranderna med adjunktstjänst är problemet inte den osäkra framtiden utan hur man kan få 
tid över för sin forskning och äntligen bli klar.  
 
För doktorander antagna vid annat lärosäte men verksamma i Växjö är oklar tillhörighet och gles 
handledning oftast det svåraste. 
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På olika sätt ser vi att doktorandernas bakgrund - och deras syn på hur framtiden kan komma att 
arta sig - spelar roll för hur de upplever sin forskarutbildning. Vi ser också hur vissa typer av 
problem beroende på detta är vanligare i vissa miljöer än i andra och därigenom bidrar till att 
prägla och dominera klimatet i dessa miljöer. 
 
Genom att bli medveten om vilka doktorander man har och vilka problem man därmed kan 
förvänta sig att få på köpet, kan man öka beredskapen vid de olika forskarutbildningarna. 
 
Men givetvis bestämmer inte bakgrund allt. De olika forskarutbildningarnas organisation, 
kursutbudet och kurskvalitén, seminariekulturerna och handledningen har minst lika stor betydelse 
för upplevelsen. 
 
 
Forskarutbildningarna i Växjö – barnsjukdomar och entusiasm  
För bara fyra år sedan var Växjö en högskola utan egen forskningsorganisation och i många ämnen 
har antagningen av doktorander och uppbyggnaden av forskarutbildningen gått mycket snabbt.  
Problem med dålig introduktion, allmän osäkerhet om rättigheter och skyldigheter och den ibland 
mycket usla fysiska arbetsmiljön kan troligen och förhoppningsvis främst skyllas på denna brådska.  
 
Problem av det här slaget har givetvis en viktig praktisk sida, då doktorander som arbetar under 
dåliga eller oklara villkor arbetar sämre än de annars hade gjort. Men bristerna har även en mera 
symbolisk sida, då de inte sällan uppfattas som tecken och bevis på att doktorandgruppen inte 
värderas särskilt högt av institutionens centrala grupper eller av universitetet i sin helhet. Detta 
skapar distans och känslor av främlingskap och utanförskap.   
 
I många miljöer finns en mycket stark känsla av entusiasm och nyfikenhet inför det nya projekt 
som forskarutbildningarna utgör. Dessutom har doktoranderna stor förståelse för att detta projekt 
inte kan genomföras utan att misstag sker: T ex märker vi i gruppdiskussionerna att såväl MNTs 
som HUMSAMs doktorander ofta förklarar olika problem genom att hänvisa till ”den ofärdiga 
strukturen” eller ”den allmänna bristen på forskningskultur”.  
 
Dock tryter tålamodet om inomhustemperaturen kryper under 15 grader Celsius, om 
koncentrationen ständigt bryts av ”brandkårsundervisning” och om ingenting händer trots ideliga 
påpekanden. 
 
 
Olika ämnen - olika forskarutbildningar 
Genom doktorandernas sätt att besvara, kommentera och diskutera blir det tydligt att de talar 
utifrån mycket olika verkligheter, också om vi bortser från att de arbetar inom olika ämnen och 
skriver om olika saker. Att genomgå forskarutbildning i historia och sociologi innebär på många 
sätt något kvalitativt annorlunda jämfört med att genomgå sådan i datalogi, biovetenskap – eller 
vårdvetenskap. 
Förenklat kan skillnaden beskrivas med hjälp av de båda fakulteterna: 
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Inom MNT har man i högre utsträckning valt att utforma forskarutbildningar som innebär att 
doktoranderna arbetar tillsammans med eller mycket nära intill sin handledare. Andelen kurser är 
ofta poängmässigt stor och avhandlingen är ofta av sammanläggningstyp. Detta arbetssätt kan 
innebära höga krav och stor arbetsbörda, men det verkar i mindre grad ge upphov till den 
”förlamande” osäkerhet som vi ibland finner på HUMSAM-sidan.  Istället verkar den ge 
doktoranden något större känsla av kontroll, då avhandlingsarbetet styckas upp i avgränsade 
projekt som delas med handledaren och ibland även med andra doktorander.  
 
Men modellen verkar å andra sidan göra doktoranden mera beroende av ständig handledning och 
av att handledaren verkligen behärskar just det område som doktoranden verkar inom. Och det kan 
bli problematiskt när miljöerna är små och handledarna få.7 
 
Inom HUMSAM härskar istället monografitraditionen,8 som innebär större åtskillnad mellan 
handledare och doktorand i det dagliga arbetet. Här är kursandelen mindre och en avhandling av 
hög kvalité har i högre utsträckning karaktären av ”verk”.  
 
Arbetssättet gör ofta doktoranden mindre beroende av handledaren rent kvantitativt, men det 
innebär samtidigt en större känsla av osäkerhet och risk för misslyckande, trots stor arbetsinsats.  
 
Handledningssituationen verkar också komplicerad på ett annat vis än den är på MNT-sidan: 
HUMSAM-handledarens viktigaste funktion är enligt doktoranderna att ge konstruktiv kritik och 
rent kommunikationsmässigt är konstruktiv kritik svår både att ge och att ta, då situationen oftare 
väcker känslor av utsatthet och vanmakt. 
 
I Växjö är HUMSAM-fakulteten stor. Det medför att monografitraditionen blir stark på hela 
universitetet. T ex är monografier mycket vanliga också på MSI, som är den största institutionen 
inom MNT-fakulteten. På övriga institutioner inom MNT dominerar däremot 
sammanläggningsavhandlingarna. 
 
Å andra sidan kan vi se hur sammanläggningsavhandlingarna kommer stort vid de institutioner 
inom HUMSAM, som har starka kopplingar till professionsutbildningarna, nämligen vid IPED, 
IVOSA och EHV. Vid HUM och SVI är de däremot mycket sällsynta. 
 
Enligt Högskoleverkets nationella doktorandspegel var sammanläggningsavhandlingen vanligast i 
Sverige år 2003.  
 
På samma sätt som doktorandernas sammansättning kan innebära att vissa typer av problem 
uppstår lättare i vissa miljöer än i andra, så kan de olika forskarutbildningstyperna medföra olika 
slags påfrestningar, som ger upphov till svårigheter. 
 

                                                           
7 Modellen liknar den som brukar kallas ”yrkesutbildningsmodellen” och som knyter an till det amerikanska utbildningssystemet. 
Tanken bakom är att forskarutbildning ska vara en utbildning till forskaryrket och avhandlingen ska därför ses som en kvalificerad 
övningsuppgift. (Forskarhandledning, möte med vandrare och medvandrare på vetenskapens vägar, Högskoleverket 2003) 
 
8 Den här modellen kallas för ”lärlingsmodellen” och har sitt ursprung i det tyska universitetsväsendet. 
Här ses forskarutbildning som något som syftar till personlig mognad och utveckling. Och avhandlingen ska vara doktorandens 
självständiga bidrag till kunskapsutvecklingen inom ett ämne (ibid)  
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Så borde vi t ex hitta problem i miljöer som kännetecknas av att en stor grupp icke-traditionella 
doktorander ska skriva monografier, eller i miljöer där handledarna är få, samtidigt som många 
doktorander ska göra sammanläggningsavhandlingar. Det gör vi också i viss mån, men någon 
hundraprocentig överensstämmelse ser vi inte. Det finns miljöer som fungerar både bättre och 
sämre än de ”borde” utifrån ett sådant resonemang. 
 
Något som försämrar en forskarutbildning är den sortens materiella brister, som resulterar i 
trångboddhet, dålig lön och - inte minst - en känsla av att vara en ständig belastning för sitt ämne 
och sin institution. 
En annan faktor som försämrar är ideologiska motsättningar. P g a  den utsatta positionen dras 
doktoranderna med eller mot sin vilja in i olika läger och mycket tid och kraft får ägnas åt att hålla 
motståndarna på plats. 
 
Faktorer som gör att det fungerar bättre än det borde är stort engagemang och intresse från 
handledarna och resten av institutionen, starka nätverk och bra kontakter i omvärlden. Dessutom 
påverkar god sammanhållning mellan doktoranderna i miljön positivt. 
 
Totalt sett verkar de flesta miljöerna fungera bra eller t o m mycket bra i Växjö och de flesta som 
har besvarat enkäten är trots allt nöjda med sina utbildningar. 
 
Men det finns även miljöer som fungerar mindre bra. Vid ett par institutioner är det genomsnittliga 
missnöjet utbrett.   
 
 
Undervisning - trygghet och stressfaktor  
En stor del av doktoranderna upplever allmän stress och en tredjedel rapporterar att undervisningen 
tar mycket mer tid än vad som är avtalat samt att det sällan tas hänsyn till forskarstudierna när 
undervisningen planeras. Även annat institutionsarbete tar mycket tid och ingen verkar enligt 
doktoranderna ha någon kontroll över de uppgifter som de åtar sig vid sidan av själva 
forskarutbildningen. Nästan samtliga doktorander upplever dock undervisning som något mycket 
positivt och något som de vill fortsätta med även efter sina forskarstudier. 
 
De många åren som grundutbildningsinstitution har i Växjö resulterat i en mycket stark 
”adjunktskultur” som har sin utgångspunkt i undervisningen. För att vinna erkännande och respekt i 
Växjö måste man kunna undervisa - bra, mycket och utan synbar ansträngning! För den orutinerade 
och ambitiöse doktoranden kan detta orsaka mycket lidande. Inte minst då doktoranderna själva är 
väl insocialiserade adjunktskulturen och därför sällan ifrågasätter sitt ”beting” på det sätt, som man 
ofta gör vid de gamla, etablerade forskningsinriktade universiteten.  Ett par doktorander skriver 
dock:  ”…du ska vara forskare men skapar din kollegiala identitet genom undervisning” och 
”Ledningen är mer intresserad av att undervisningen fungerar än att jag disputerar”.  
 
Att vara doktorand innebär att man befinner sig i en utsatt position genom att anställningen är 
tidsbegränsad och framtiden oviss. För att bli klar i tid behöver man koncentrera kraften till kurser 
och avhandlingsarbete, men med tanke på framtiden kan det vara svårt att säga nej, när man 
tillfrågas om man kan ta på sig extra uppgifter. Man vill visa sig intresserad och engagerad. 
Dessutom erbjuder undervisningen i många fall mer erkänsla och direkt belöning än forskningen 
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gör. Genom undervisningen dras doktoranden in i gemenskapen på institutionen. Dessutom får den 
väl förberedde doktoranden ofta mycket uppskattning av studenterna i grundutbildningen, vilket 
utan tvekan kan kännas skönt när kurser och avhandlingsarbete tär på självförtroendet. 
 
Men med undervisning följer, kan vi se, mycket arbete även utöver förberedelse, undervisning och 
examination. En av Växjös särskiljande fördelar gentemot andra mera statustunga universitet är den 
informella och nära relationen mellan lärare och studenter. Detta innebär bl a att studenter i 
grundutbildningen känner sig fria att i hög utsträckning och på alla tänkbara tider söka upp den 
lärare man har eller har haft för extra handledning och speciallösningar. Och eftersom 
doktoranderna ofta är unga och serviceinriktade och eftersom kunskapen om vad en doktorand 
egentligen håller på med inte är stor bland grundutbildningsstudenterna, blir det mycket spring 
även efter det att en undervisningsperiod formellt är avslutad. 
 
Dessutom är det alltså vanligt att doktoranderna även uppsöks av kollegor eller studierektorer för 
små, snabba extrauppdrag.    
 
En del doktorander väljer att arbeta hemma eftersom de anser att de inte kan koncentrera sig när de 
är på universitetet. Detta minskar visserligen känslan av stress, men det har andra nackdelar, som  
t ex sämre tillgång till viktig information och lägre känsla av delaktighet. 
 
En angelägenhet borde därför vara att ordna så att doktoranderna i högre utsträckning än som nu är 
fallet kan arbeta på sitt tjänsterum på universitetet utan att ständigt bli störda. 
 
 
Medelklassens vita män? 
På direkt fråga är det i vår undersökning inte många växjödoktorander som uppger att de 
diskriminerats p g a könstillhörighet, social tillhörighet eller etnisk dito. Men viss data tyder ändå 
på att forskarutbildningarna i Växjö trots allt inte är några underbara enklaver av jämställdhet och 
jämlikhet i det svenska samhället. 
 
Först och främst kan vi konstatera att männen är fler än kvinnorna på forskarutbildningarna trots att 
de inte är det på grundutbildningarna och trots att kvinnorna ofta har väl så goda betyg som 
männen – både på gymnasiet och på grundutbildningen. Vidare dominerar männen stort om vi ser 
till antalet handledare på forskarutbildningen. Ett annat faktum är att män på MNT-sidan i långt 
högre utsträckning än kvinnor ges olika typer av uppdrag innan de antas till forskarutbildning. På 
olika sätt lyckas alltså fler män ta sig in på forskarutbildningarna och på vissa institutioner 
förefaller de få draghjälp i högre utsträckning än kvinnorna. 
 
Väl inne uppger kvinnorna att de känner sig mera främmande i miljön ju större erfarenhet de har av 
undervisning. För männen gäller motsatsen. Undervisning och annat institutionsarbete tenderar 
alltså om vi ser till våra resultat att insocialisera män och stöta ut kvinnor. 
 
Löneskillnader samt högre sjukskrivningstal och större rapporterad prestationspress bland 
kvinnorna bidrar till bilden av en organisation som fortfarande passar män bättre än kvinnor. . 
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När det gäller social bakgrund ser vi som vi tidigare beskrivit att doktorander med 
arbetarklassbakgrund känner sig mer främmande i den akademiska miljön än andra grupper.   
 
Några data som belyser den etniska tillhörighetens betydelse har vi inte. Gruppen är för liten för 
den sortens analyser som kön och social klass tillåter. 
 
 
Checklista för berörda 
På doktoranddagen i april presenterades en lista över de sju problemtyper som en snabbanalys av 
enkätresultatet gav. Typerna var 
  

1. Dålig lön  
2. Dåliga materiella villkor i övrigt  
3. För mycket undervisning  
4. Handledningsbesvär  
5. Främlingskap i miljön  
6. Konkurrens mellan doktorander  
7. Prestationsångest och stress  

 
Listan kan behållas, men får kompletteras med ytterligare två typer nämligen 
  

8. Höga krav i förhållande till utbildningens längd, vilket främst gäller för HUMSAM samt   
9. Oro inför framtiden.  

 
 
Allmänna rekommendationer 
Vi hoppas att det av rapporten framgår att det inte är möjligt att ge särskilt många generella 
rekommendationer, då doktorandgrupper och forskarutbildningar ser så olika ut beroende på var på 
universitetet vi befinner oss. Fyra rekommendationer törs vi dock leverera:  
 

1. Lyft fram doktorandgruppen som VIP-grupp, d v s som särskilt betydelsefull och 
prioriterad grupp vid institutionerna!  
Doktorandernas situation är speciell och utsatt. I Växjö är grundutbildningens ställning 
stark och dominerande alltsedan högskoletiden och doktoranderna har därför svårare att få 
den plats, förståelse och respekt för sitt arbete som de behöver och har rätt till. Genom att 
identifiera och lyfta fram gruppen på institutionerna kan kunskapen om deras roll och 
betydelse för det unga universitetet bli mer allmänt spridd. 
  

2. Öka medvetenheten om betydelsen av kön samt social- och annan bakgrund i de olika 
doktorandmiljöerna! 
Socialt sett är växjödoktorandernas bakgrund annorlunda än riksgenomsnittets. Det spelar 
roll i det dagliga precis som kön och etnicitet spelar roll. Genom att ta reda på vilka 
doktorander som just nu arbetar på ämnet eller institutionen och diskutera vad det betyder 
för den typ av forskarutbildning som bedrivs kan onödigt lidande förebyggas. 
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3.  Tala om framtiden! 
Av materialet framgår det att man i vissa miljöer visst pratar framtid. Men det är i princip 
bara där det finns eller beräknas finnas plats för nyutexaminerade doktorer framöver. 
Annars verkar ämnet vara struket från agendan. Saklig information om vilka möjligheter 
som står till buds efter examen är bättre än dagens tystnad.    

 
4. Ifrågasätt adjunktskulturen! 

Det är i grunden bra och roligt att doktoranderna i Växjö tycker om att undervisa. Men det 
är viktigt att vi alla inser att det är oklokt att lägga stora och nya kurser på unga och 
orutinerade doktorander. Att kunna undervisa är viktigt om man vill arbeta inom akademin, 
men det är inte det enda som är viktigt och det är inte det som är det allra viktigaste under 
de första åren som forskarutbildningen pågår.  
 
Genom att synliggöra och ifrågasätta den tuffa adjunktskultur som finns på de flesta 
institutionerna vid Växjö universitet gör vi det legitimt för nya doktorander att tala om hur 
mycket tid och kraft undervisning och annat institutionsarbete faktiskt tar när man är ovan.   
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Appendix 1: Den tekniska rapporten  
 
 
 
 
 
1. Organisation och personal 
 
Arbetet med undersökningen, från start till slutförande, har genomförts under år 2003. Jonna 
Karlsson har varit anställd på halvtid i fyra månader för att ta fram ett fungerande frågeformulär, 
lägga upp kodschema, koda in enkäten samt göra en skriftlig sammanställning av materialet 
materialet. Eva Lundberg, lektor vid Samhällsvetenskapliga institutionen har slutfört och ansvarar 
för den skriftliga rapporten.  
 
Arbetet med enkäten påbörjades i slutet av januari, då en arbetsgrupp bestående av Maria Gruvstad 
från personalsektionen, Margareta Petersson, dekan HUMSAMs fakultetsnämnd, Elvi Richard 
prodekan HUMSAM, Catarina Meijer forskningssekreterare på SVI, Jonna Karlsson, Eva 
Lundberg samt två representanter för doktoranderna, Susanne Holzer från EHV och representant 
för DoFF samt Karl-Olof Lindahl från MSI och ordförande i Doktorandföreningen träffades. Ett 
antal angelägna frågeområden togs fram och ett förslag till enkät konstruerades.  
 
Univ lektor Eva Fasth, Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, har medverkat som extern 
vetenskaplig rådgivare.  
 
Det var angeläget att få ut enkäten omgående då det fanns önskemål om att kunna presentera en 
första rapport av resultatet på en forskarutbildningsdag vid Växjö universitet den 3 april 2003. Eva 
Lundberg höll i denna muntliga presentation, som ledde till att ett flertal institutioner hörde av sig 
för att få mer detaljerad information om resultatet och för att disktera detsamma. Dessa 
diskussioner genererade ytterligare fakta, som har använts i den skriftliga rapportens 
resultatredovisning och slutdiskussion. 
 
 
2. Metod 
 
Undersökningen genomfördes som en enkätstudie och den är en totalundersökning då samtliga 
personer verksamma som doktorander i Växjö år 2002 har tillfrågats. Enkäten distribuerades till 
doktorandernas hemadresser och gick ut till sammanlagt 218 stycken doktorander. 
  
2 1 Urval och distribution 
Urvalsramen är framtagen ur Ladok-systemet och till denna fick vi lägga de 32 doktorander som är 
antagna vid andra universitet, men verksamma i Växjö. Namnen på dessa skaffades fram genom 
efterforskningar via forskningssekreterarna vid de olika institutionerna. Då det visade sig att 
Ladok-listan även omfattade doktorander som antagits under våren 2003 och då flera av 
enkätfrågorna rör år 2002 bestämde vi att ta bort denna grupp från urvalsramen. Några doktorander, 
som trots våra ansträngningar inte hade fått någon enkät, hörde av sig. Varför dessa inte fanns med 
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i Ladok-listan är oklart, men de tillsändes en enkät och lades till urvalsramen. Urvalsramen bestod 
till slut av 202 doktorander.  
 
Enkäterna distribuerades via post till doktorandernas adresser registrerade i Ladok eller om adress 
inte fanns tillgänglig där, den adress som fanns angiven i det statliga personadressregistret, SPAR. I 
enkätbrevet fanns ett frankerat svarsbrev adresserat till Växjö universitet som respondenten kunde 
använda för att returnera enkäten. Sammanlagt sändes tre stycken påminnelser.  
 
2.2 Enkätkonstruktion 
Högskoleverkets doktorandbarometer 2003 användes som en första utgångspunkt vid 
enkätkonstruktionen, med tanken att vi därigenom skulle kunna göra intressanta jämförelser mellan 
de båda undersökningarna. Enkäten har därefter utvecklats enligt följande: Projektgruppen har tagit 
fram frågeområden utifrån de verksamheter relaterade till doktoranderna som dessa personer 
företräder; fakultetsnämnd, personalsektion, doktorandföreningen. Formuläret sändes därefter ut på 
remiss till kontaktpersoner på institutionerna, som kunde lämna önskemål och synpunkter. 
 
När det gäller frågeformuleringen har ett flertal personer med gedigen erfarenhet av enkätstudier 
(från samhällsvetenskapliga institutionen i Växjö och sociologiska institutionen i Lund) studerat 
formuläret och lämnat synpunkter, i syfte att få fram en så väl fungerande enkät som möjligt, men 
också för att involvera och engagera en så stor skara som möjligt omkring studien. En pilotstudie 
gjordes med elva sociologdoktorander, vilket ledde till några mindre justeringar. 
 
2.3 Enkätstruktur och innehåll 
Frågorna och resultaten kan sägas bestå av en mjuk och en hård del. I den hårda delen efterfrågar vi 
konkreta fakta, kvantitativa data såsom antal arbetade timmar, tagna poäng, antal timmars 
handledning eller antal seminarier doktoranden har deltagit i. Den mjuka delen består i att 
doktoranderna får värdera hur de upplever olika förhållanden knutna till tillvaron som doktorand.    
 
Enkäten inleds med ett antal frågor om deras bakgrund; ålder, kön, om de lever ensamma eller 
tillsammans med en partner, om de har hemmavarande barn, om föräldrars utbildning och yrke 
samt om hur och var doktoranden har skaffat sig behörighet till högskolestudier m m. Därefter 
följer åtta block med rubrikerna Din doktorandtjänst, Kurser, Undervisningsarbete m m, 
Avhandlingen, Handledning och studieplan, Interna ämnesseminarier, Konferenser och nätverk 
samt Arbetsmiljö m m. De sex första blocken avslutas med en möjlighet för doktoranden att ge 
egna kommentarer kring temat. I det sista blocket benämnt Arbetsmiljö ställer vi frågor kring 
fysisk och psykisk arbetsmiljö. Vi frågar om de faktiska materiella förhållandena, t ex om 
doktoranderna har tillgång till eget arbetsrum och dator men främst intresserar vi oss för de egna 
upplevelserna av arbetssituationen.  
 
Arbetsmiljöblocket avslutas med frågor relaterade till framtiden; om doktoranderna kan tänka sig 
en framtid inom Växjö universitet, hur de tror att forskarutbildning i Växjö värderas av andra, hur 
de vill betygsätta sin forskarutbildning vid Växjö universitet m m. Sist i enkäten finns det även ett 
väl tilltaget utrymme för doktoranden att lämna synpunkter eller önskemål om vad som helst som 
de finner angeläget. 
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Doktoranderna på Växjö universitet är ingen homogen grupp och därför är det svårt att ställa frågor 
som passar lika bra för alla. Vi uppmanade dem därför i missivbrevet att fylla i så mycket de kunde 
och vid behov göra noteringar i marginalen, vilket också några har gjort. 
 
2.4 Kodning och redigering 
Kodningen gjordes efterhand som enkäterna kom in, i statistikprogrammet SPSS. De öppna svaren 
skrevs dock till större del in i Word. Vissa kategoriseringar har genomförts, liksom dikotomisering 
av svarsalternativ för att tydliggöra tendenser i materialet. Frågor med svarsalternativen låg 
grad/inte alls, ganska låg grad, ganska hög grad och hög grad, har dikotomiserats till låg grad 
respektive hög grad. Detta bör läsaren ha i bakhuvudet när rapporten läses. 
 
2.5 Problem 
Ladok-listan var som tidigare nämnts inte helt tillförlitlig och för att säkra att alla fick möjlighet att 
ta del av enkäten, gick vi ut med information om doktorandenkäten via universitetets intranät och 
uppmanade den som inte hade fått någon enkät att kontakta oss. Totalt 8 stycken doktorander hörde 
på så sätt av sig och fick en enkät. 
 
I enkäten ställde vi frågor om både institutionstillhörighet, ämne, kön och ålder vilket gjorde att 
ingen var anonym i ordets rätta bemärkelse. I missivbrevet skrev vi öppet om detta och garanterade 
att ingen enskild doktorand skulle kunna spåras vid rapporteringen och att inte heller någon person, 
förutom Jonna Karlsson skulle se de enskilda enkäterna. När första utskicket enkäter hade nått 
doktoranderna fick vi dock snart signaler om att de trots våra garantier var oroliga över 
anonymiteten och hur deras svar skulle redovisas. Vi beslöt därför att svaren i denna rapport skulle 
redovisas på fakultetsnivå och inte brytas ner ytterligare. 
 
Vi inser att detta i sig kan leda till att vår redovisning blir alltför grov, men anser att utan en hög 
svarsfrekvens kan vi inte dra några slutsatser alls. I rapporten redovisas därför förhållandena 
genomgående på fakultetsnivå utom i ett fall. Det gäller då frågan om tillgång till eget arbetsrum, 
vilken inte pekar ut enskilda personer utan bara beskriver skillnaden i materiell standard mellan 
institutionerna I alla andra frågor där vi ser att det finns stora skillnader mellan institutioner påtalar 
vi detta, men utan att uttryckligen ange vilken eller vilka institutioner det gäller. 
 
 

3. Representativitet och bortfall 
 
Efter tre påminnelser hade vi fått in 151 ifyllda enkäter och dessa har kodats in i SPSS. Utöver 
dessa inkom 14 svar (ej ifyllda enkäter eller meddelanden via e-post och telefon) från personer som 
angav olika skäl till att de inte ville eller kunde besvara enkäten. Vissa av har angivit skäl såsom att 
de inte har tid att fylla i, att de har en mycket liten andel doktorandtjänst och känner sig mer som 
anställda, eller att de redan har avslutat sin doktorandtid. Oavsett skälet betraktar vi detta som en 
form av svar och vår svarsfrekvens blir därmed 82%. Väljer vi däremot att betrakta de 14 som 
bortfall sjunker svarsfrekvensen till drygt 75%. Lyfter vi istället ut dem ur undersökningen stiger 
svarsfrekvensen till drygt 83%   
 
För att kunna göra en bedömning av svarsfrekvensen fördelad per fakultet togs en ny ladok-lista 
fram, över antalet inskrivna doktorander 2002. Till denna lista lades de externa doktoranderna vi 
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fått uppgifter om. Antalet på HUMSAM uppgavs nu vara 139 doktorander och på MNT 68 
doktorander, vilket ger 207 doktorander totalt, d v s en differens på fem personer i förhållande till 
den urvalsram vi arbetat med. Beräknat på denna något högre siffra, hade vi en svarsfrekvens från 
HUMSAM på 78% och på MNT 62%. 
 
3.1 Externt bortfall 
Vårt externa bortfall utgörs av 41 doktorander som inte har besvarat enkäten, vilket motsvarar 18%.  
Den oro som vissa doktorander givit uttryck för, trots våra garantier om hur redovisningen ska ske, 
bedöms vara en orsak till att enkäten inte har besvarats. Några av respondenterna har rivit bort det 
nummer som tryckts på enkäten, vilket visar på oro eller rädsla för hur svaren skulle hanteras. 
Vidare har ett par respondenter påtalat att enkäten är alldeles för lång vilket också kan vara en 
orsak till att man inte har besvarat den. Ytterligare en faktor kan vara det att Högskoleverkets 
doktorandbarometer sändes ut några veckor före vår enkät, varför en viss allmän enkättrötthet inte 
kan uteslutas. 
 
Av våra siffror kan vi utläsa att cirka 2/3 av de icke-svarande är män. De institutioner som har lägst 
svarsfrekvens är IBP och IVOSA (ca 45%). Skälet till detta kan vara att vid IVOSA är samtliga 
doktorander externa och att de därmed inte kände sig berörda på samma sätt som de som är antagna 
vid Växjö universitet. När det gäller IBP kan en anledning till lägre svarsfrekvens vara att dessa 
doktorander just höll på att förflyttas till Högskolan i Kalmar och att det därför inte upplevdes som 
meningsfullt för dem att fylla i en ”växjöenkät”.  
 
Vår bedömning är dock att vi genom hög generell svarsfrekvens och god spridning på 
institutionsnivån har fått in ett bra material som väl representerar doktoranderna på Växjö 
universitet. 
 
 

4. Reaktioner från respondenterna 
 
Enkäten har av respondenterna fått både positiv och negativ kritik. Några påpekar att enkäten har 
för många frågor och någon tycker att skalorna borde haft en annorlunda gradering eller fler steg. 
Vissa av frågorna har upplevts som alltför generella; vi ställde frågor om lärare, andra doktorander, 
administrativ personal och handledare och att upplevelserna en doktorand har om dessa kan förstås 
skilja sig från lärare till lärare e t c. Bortfallet på dessa frågor är ändå minimalt. 
När enkäten mottogs av doktoranderna fick vi omgående signaler som visade att de var oroliga för 
sin anonymitet och för hur resultaten skulle redovisas. Att en undersökning om doktorandernas 
situation görs upplevs som positivt, men flera påtalar vikten av att den måste åtföljas av vidare och 
djupare diskussioner om man vill uppnå verklig förståelse för den komplexitet som utgör 
doktorandernas vardag. 
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Appendix 2: Några bakgrundsvariabler 
 
 

Är du kvinna/man?

69 45,7 45,7 45,7
82 54,3 54,3 100,0

151 100,0 100,0

Kvinna
Man
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Ålder

5 3,3 3,6 3,6
7 4,6 5,0 8,6

15 9,9 10,7 19,3
20 13,2 14,3 33,6
36 23,8 25,7 59,3
36 23,8 25,7 85,0
21 13,9 15,0 100,0

140 92,7 100,0
11 7,3

151 100,0

1940-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
Total

Valid

99Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Är du född i Sverige?

138 91,4 92,0 92,0
12 7,9 8,0 100,0

150 99,3 100,0
1 ,7

151 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

99Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Är du gift/sambo?

111 73,5 74,0 74,0
39 25,8 26,0 100,0

150 99,3 100,0
1 ,7

151 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

99Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Har du hemmavarande barn under 18 år?

64 42,4 42,7 42,7
86 57,0 57,3 100,0

150 99,3 100,0
1 ,7

151 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

99Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Var bor du?

96 63,6 63,6 63,6
55 36,4 36,4 100,0

151 100,0 100,0

I Växjö kommun
I annan kommun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Antal invånare i den ort doktoranden tillbringat större delen av sin uppväxt i

46 30,5 30,7 30,7
32 21,2 21,3 52,0
20 13,2 13,3 65,3
20 13,2 13,3 78,7

7 4,6 4,7 83,3
8 5,3 5,3 88,7

17 11,3 11,3 100,0
150 99,3 100,0

1 ,7
151 100,0

1-4999
5000-24999
25000-49999
50000-74999
75000-99999
100000-199999
200000 och däröver
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Uppväxtkommun, kategoriserat

47 31,1 33,1 33,1

42 27,8 29,6 62,7

9 6,0 6,3 69,0
35 23,2 24,6 93,7

9 6,0 6,3 100,0
142 94,0 100,0

9 6,0
151 100,0

Kronobergs län
Angränsande
till Kronoberg
Storstadslän
Övriga Sverige
Annat land
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Vilken utbildning har dina föräldrar? (mor)

38 25,2 25,9 25,9
10 6,6 6,8 32,7

9 6,0 6,1 38,8
14 9,3 9,5 48,3

16 10,6 10,9 59,2

6 4,0 4,1 63,3
3 2,0 2,0 65,3

46 30,5 31,3 96,6
1 ,7 ,7 97,3
4 2,6 2,7 100,0

147 97,4 100,0
4 2,6

151 100,0

Folkskola
Grundskola/enhetsskola
Yrkesskola
Realskola
Tvåårigt
gymnasium/fackskola
Minst treårigt gymnasium
Folkhögskola
Högskola/universitet
Annat
Vet ej
Total

Valid

99Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Vilken utbildning har dina föräldrar? (far)

43 28,5 29,5 29,5
8 5,3 5,5 34,9

11 7,3 7,5 42,5
6 4,0 4,1 46,6

12 7,9 8,2 54,8

6 4,0 4,1 58,9
2 1,3 1,4 60,3

53 35,1 36,3 96,6
5 3,3 3,4 100,0

146 96,7 100,0
5 3,3

151 100,0

Folkskola
Grundskola/enhetsskola
Yrkesskola
Realskola
Tvåårigt
gymnasium/fackskola
Minst treårigt gymnasium
Folkhögskola
Högskola/universitet
Vet ej
Total

Valid

99Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Genom vilken skolform har du skaffat dig behörighet till högskolestudier?

108 71,5 71,5 71,5
25 16,6 16,6 88,1

5 3,3 3,3 91,4

9 6,0 6,0 97,4

4 2,6 2,6 100,0
151 100,0 100,0

Gymnasium
Komvux
Folkhögskoleutbildning
Utländsk utbildning på
gymn-nivå
Annan utbildning
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Enkäten finns som egen pdf-fil att hämta på 
www.svi.vxu.se/here/documents 
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