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Resultatet i korthet: 
  Majoriteten av doktoranderna har en doktorandanställning och det stora flertalet 

ansåg sig ha en bra relation till sin handledare.

  En femtedel angav att de ett par dagar i veckan hade svårigheter att sova på grund  
av jobbet. Det här problemet var vanligare bland doktoranderna vid Stockholms  
universitet där 30 procent svarade att de led av sömnproblem.

    En fjärdedel måste arbeta övertid flera dagar i veckan. Av de svarande utländska  
doktoranderna var det hela 35 procent som arbetade övertid flera dagar veckan.

  Mer än 45 procent svarade att de dagligen eller flera gånger per vecka hade svårt  
att tänka på något annat än sitt avhandlingsarbete. Det gällde särskilt kvinnorna,  
de yngre och de svenska doktoranderna.

  Knappt en tiondel av de svarande blev kontaktade av jobbet då de var lediga flera  
gånger per vecka. Ungefär lika många angav att de blev kontaktade av jobbet en  
dag per vecka.

  Drygt en femtedel av samtliga svarande uppgav att de inte haft möjlighet  
att ta semester.

  Nästan en fjärdedel svarade att de alltid hade inflytande över sitt jobb och mer än  
60 procent menade att de för det mesta hade det.

  Ungefär 30 procent ansåg att deras forskarstudier inte utvecklades i enlighet med  
deras förväntningar.

  Ungefär 30 procent tyckte inte att den individuella studieplanen (ISP) var meningsfull 
och dryga 10 procent uppgav att planen orsakade stress.

  15 procent av respondenterna angav att de känt sig otrygga på grund av konflikter  
på jobbet.

  Drygt 16 procent av samtliga svarande hävdade att pandemin hade haft en kraftig 
negativ påverkan på deras forskarstudier. Nästan hälften ansåg att pandemin hade 
haft en viss negativ påverkan.
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Förslag på åtgärder
 
 Inrätta doktorandanställningar från dag ett! 

  Utbilda chefer om deras arbetsgivaransvar för att se till att dessa får information om 
doktoranders särskilt utsatta position. De måste bli tydligt för doktoranderna vem 
som bestämmer om deras arbetsförhållanden.

 
  Erbjud alla nyanställda doktorander en introduktion som inkluderar information om 

rättigheter och skyldigheter som en doktorand har. Viktigt att en sådan introduktion 
anpassas utifrån det aktuella lärosätet.

  Skapa en nationell informationskälla rörande doktorandutbildning och  
doktoranders villkor.

  Följ arbetstids- och semesterlagen för alla doktorander. Prefekten måste ta sitt  
arbetsgivaransvar och etablerade forskare bör föregå med gott exempel. 

  De fackliga organisationerna måste aktivt bevaka att semesterlagen och arbetstidslagen 
även följs för doktoranderna.

 
  De fackliga organisationerna måste intensifiera sitt engagemang rörande doktorandernas 

villkor och göra sitt arbete både känt och relevant för doktorander.

  Fortsätt satsa på handledarutbildning. Utbildningen bör adressera utmaningar för 
doktorander och bör ske kontinuerligt. Nationella riktlinjer och uppföljning hade  
varit önskvärt.

 
  Öka informationen och kunskapen om den individuella studieplanens betydelse både 

vad gäller rättigheter och skyldigheter. Men inte minst för att skapa ett stödjande ram-
verk för att avhandlingsarbetet ska fortskrida enligt förväntningarna.

  Intensifiera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sätt fokus på doktorandernas arbets-
miljö. Som fackliga och studentfackliga organisationer måste vi vara beredda att i alla 
sammanhang då vi möter arbetsgivaren påtala behoven av det. 

  Arbeta inkluderande:  skapa arenor för doktoranden där hen ges ett reellt inflytande 
både i egenskap av anställd och student. 

  Arbeta förebyggande mot hot, våld, trakasserier och kränkningar samt diskriminering. 
Lärosätena måste följa upp hur man ser till att doktoranderna har reell möjlighet att 
rapportera alla former av trakasserier och hot.

  Rikta fokus på vad pandemin har och har haft för konsekvenser för forskarutbildningen, 
och ta fram strategier för hur lärosätena kan se till att kvaliteten förblir hög och de negativa 
konsekvenserna för doktorandernas redan problematiska arbetsmiljö minimeras.



6

Hur mår doktoranden? 

Inledning
Att vara med och påverka forskningens organisation 
är en del av Fackförbundet ST:s samhällsansvar. 
Men forskarvärlden är av intresse av fler skäl. På 
universiteten utbildas inte bara morgondagens 
forskare. Många av de personer som idag genom-
går forskarutbildning kommer att bli framtidens 
experter och ledare på företag och i organisationer, 
inom statsförvaltning och kommuner. Att hög-
skolan erbjuder goda arbetsförhållanden och en 
demokratisk arbetsmiljö är därför av största bety-
delse även utanför den akademiska världen. 

För SFS (Sveriges förenade studentkårer) som 
organiserar nationell forskarutbildningsbevakning 
och driver frågor för doktorander är arbetet med 
att skapa goda arbetsförhållanden och trygga 
villkor en självklarhet. Anledningen till SFS:s 
engagemang är att forskarutbildningen är just en 
utbildning och att SFS verkar för samtliga studenters 
situation, inklusive forskarstuderande. För att ha 
möjlighet att tillägna sig utbildningen på bästa sätt 
behöver de forskarstuderande en god studie- och 
arbetsmiljö och rätt stöd från lärosätet. SFS:s med-
lemskårer och doktorandkommitté kan vittna om 

brister i dagens forskarutbildning och de arbetsför-
hållanden som doktorander arbetar under. Därför 
är frågor om doktorandernas psykosociala arbets-
miljö högst angelägna att uppmärksamma.

Under en längre tid har det kommit signaler om 
doktorandernas pressade arbetsmiljö. Det har 
också varit uppenbart i det lokala fackliga och i 
det studentfackliga arbetet att många doktorander 
mår dåligt och upplever oro och stress. 

Ytterligare en anledning till att vi intresserar oss 
för doktorandernas arbetsmiljö är att forskarut-
bildningen spelar en central roll i samhällslivet. 
Genom forskning produceras ny kunskap och 
idéer som många gånger sprids långt utanför den 
akademiska världen. Här initieras och förs också 
en viktig del av det offentliga samtalet. Forskning 
ges även allt större resurser och förväntas lösa 
många av de problem som världen står inför. 
Bland annat därför har Fackförbundet ST och 
SFS doktorandkommitté skrivit denna rapport. 
Den är författad av Inger Ehn Knobblock, utredare 
på Fackförbundet ST. 
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Utgifterna för forskning och  
utveckling ökar i Sverige
I Sverige utfördes forskning och utveckling (FoU) 
för 171,1 miljarder kronor under 2019, en ökning 
med 3,7 procent jämfört med 2018 och 4,4 
procent sedan 2017. Under 2020 har regeringen 
skjutit till ytterligare medel för att bemöta upp-
komna behov på grund av COVID-19 pandemin 
och fortsätter göra så i den forskningspolitiska 
propositionen eftersom det, enligt regeringen, 
krävs forskning och innovation för att återstarta 
samhället efter pandemin. 

Sverige är bland de tre länder i OECD som inves-
terar mest i forskning och utveckling, FoU, som 
andel av BNP. Israel och Finland investerar något 
mer än Sverige. I Sverige har utgifterna för FoU 
varit relativt stabila och hållit en nivå mellan 3–4 
procent av BNP under 2000-talet.

Forskarutbildning
Den högsta examen man kan ta i Sverige är en dok-
torsexamen vilken man avlägger efter en forskar-
utbildning. Idag är det 1,3 procent av befolkningen 
i åldern 25–64 år som har en doktorsexamen. Det 
motsvarar ungefär 70 000 personer.

Kvinnor är på frammarsch
Tidigare var en majoritet av de forskarutbildade i 

Sverige män, andelen uppgick till nära 80 procent 
i början av 1990-talet. Sedan dess har andelen 
kvinnor ökat relativt kraftigt och idag är fördel-
ningen betydligt jämnare. Studerar man grup-
pen närmare kan man också se att andelen med 
utländsk bakgrund är högre här än i befolkning i 
stort. Nära 40 procent av de forskarutbildade har 
utländsk bakgrund.1

Fler kvinnor än män bland  
doktorandnybörjarna 
År 2019 började 3 100 doktorander en utbild-
ning på forskarnivå. Bland doktorandnybörjarna 
var 51 procent kvinnor och 49 procent män. 
Andelen kvinnor bland doktorandnybörjarna 
har ökat med en procentenhet jämfört med 2018 
och är för första gången någonsin större än ande-
len män. I början av 1990-talet var ungefär en 
tredjedel kvinnor. 

Det vanligast förekommande forskningsämnesom-
rådet bland doktorandnybörjarna var medicin och 
hälsovetenskap. Könsfördelningen inom medicin 
och hälsovetenskap är kvinnodominerad med  
62 procent kvinnor och 38 procent män. Den 
största andelen män fanns inom naturvetenskap 
med 62 procent män och 38 procent kvinnor.2

1  https://www.ekonomifakta.se/fakta/utbildning-och-forskning/utbildningsniva/forskarutbildade-i-sverige/ År 2018 var 42 
procent, av doktorandnybörjarna utländska doktorandnybörjare. Med utländsk doktorandnybörjare avses de personer 
som har kommit till Sverige för att genomgå utbildning på forskarnivå.

2  https://www.scb.se/contentassets/58042017f8e646cda97e6749d2bf08e0/uf0204_2019a01_sm_uf21sm2001.pdf
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Antal doktorander
Under hösten 2019 var antalet aktiva doktorander 
17 000, varav 8 310 kvinnor och 8 690 män. Från 
1973 till 2019 har antalet kvinnor bland dokto-
randerna ökat från 2 350 till 8 310. Antalet män 
är i stort sett oförändrat. Det innebär att könsför-
delningen idag är jämn bland doktoranderna.

Männen är yngre än kvinnorna 
Andelen av doktoranderna som var 29 år eller 
yngre var 35 procent bland männen år 2019. 
Bland kvinnorna var denna andel 29 procent. Av 
kvinnorna var 27 procent äldre än 40 år, jämfört 
med 20 procent av männen.

Sex av tio doktorander studerade  
på heltid 
Hösten 2019 var det 58 procent av doktoranderna 
som studerade på heltid. Andelen som studerade på 
heltid var större bland män. Den största andelen 
som studerade på heltid fanns inom naturvetenskap 
med 73 procent. Inom medicin och hälsovetenskap 
fanns den lägsta andelen, 44 procent.

Försörjning: sex av tio doktorander 
hade doktorandanställning
Det vanligaste sättet att finansiera utbildningen 
på forskarnivå var 2019 genom anställning som 
doktorand. Det var 64 procent av doktoranderna 
som hade en sådan anställning. Motsvarande 
andel för doktorandnybörjare var 69 procent. 
De senaste två åren har doktorandnybörjarna 
i högre grad än doktorander haft försörjning 
med doktorandanställning. Anledningen är att 
utbildningsbidraget succesivt har avskaffats vid 
lärosätena som istället erbjuder doktorand- 
nybörjarna anställning som doktorand från början 
av utbildningen. Under 2019 var det endast 30 
doktorander som erhöll utbildningsbidrag. Efter 
den 1 juli 2017 är det inte är tillåtet att inrätta 
utbildningsbidrag. Därtill kommer den nya regle-
ringen av stipendiefinansiering som också lett till 
att andelen doktorander med doktorand- 
anställning ökat.

Fortsatt högt antal doktorsexamina 
Det utfärdades 2 750 doktorsexamina under år 
2019, vilket är en minskning med 40 jämfört med 
året innan. Det innebär att antalet doktorsexamina 
har minskat tre år i rad. I ett längre perspektiv har 
dock antalet doktorsexamina ökat markant.3 

3  SCB, Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2019.
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Bakgrund och tidigare  
undersökningar 
Forskarutbildningen är steget innan rollen som 
skapande och självständig forskare tar vid. Kung-
liga Vetenskapsakademien slår fast att ”forskarut-
bildningen har en nyckelfunktion i utvecklingen av 
högre utbildning och forskning genom sin reprodu-
cerande uppgift […]”4. Sveriges framtida forskning 
och tillväxt är beroende av välutbildade doktorer 
och att forskarutbildningen håller hög standard. 
Forskarutbildningen har blivit en central del i kun-
skaps- och innovationspolitiken i de flesta länder. 

Doktoranderna är vår framtida spetskompetens 
och att ha en forskarutbildning av god kvalitet är 
därför avgörande för Sveriges framtid. 

TCO och Fackförbundet ST genomförde 2003 en 
undersökning om livet som doktorand i syfte att ta 
reda på vad doktoranderna ansåg om forskarutbild-
ningen och handledningen inom den. Högskoleverket 
– numera Universitets och kanslersämbetet (UKÄ) - 
har också undersökt doktorandernas upplevelser av 
forskarutbildningen i rapporterna Doktorandspegeln 
2003, 2008 och 2016. 

Kvaliteten på forskarutbildningen beror i stor 
utsträckning på att handledningen som dokto-
randerna får håller hög klass. Handledarna inom 
forskarutbildningen har med andra ord ett stort 
ansvar. Enligt UKÄ har var fjärde (27 procent) 
doktorand upplevt så allvarliga brister i handled-
ningen att de varit till hinder i forskningsarbetet. 

En femtedel av doktoranderna uppger också att 
det beroendeförhållande som man har till hand-
ledaren känts besvärande.5 UKÄ s undersökningar 
tydliggör dessutom kopplingen mellan relationen 
till handledaren och den negativa press/stress som 
doktorander upplever under utbildningen.

Ännu en undersökning i regi av Högskoleverket och 
Delegationen för jämställdhet i högskolan gjordes 
2010. Syftet var att ta reda på varför doktorander 
avslutar sina studier i förtid. Två tredjedelar av 
alla doktorander uppgav att de avbrutit studierna 
antingen av sociala skäl (35 procent) eller på grund 
av forskarutbildningen i sig (31 procent). Det var 
betydligt vanligare att kvinnor (43 procent) uppgav 
sociala skäl än männen (28 procent). 

De undersökningar som hittills var gjorts har fram-
förallt fokuserat på doktoranderna och vad de anser 
om forskarutbildningen och handledningen. Därför 
genomförde vi tillsammans med SFS:s doktorandkom-
mitté ytterligare en undersökning 2008 där vi bytte 
sida och vände oss till handledarna. Undersökningen 
resulterade i två rapporter: Livet som handledare och 
Hur förbättras forskarutbildningen? År 2012 var vi 
tillbaka igen hos doktoranderna. I den rapporten be-
lyste vi hur doktorandernas psykosociala arbetsmiljö 
såg ut. Vi ville då veta Hur mår doktoranden? Nu åtta 
år senare ställer Fackförbundet ST och SFS samma 
fråga och undrar dessutom om det skett några större 
förändringar och hur de i så fall ser ut.

4  Kungliga vetenskapsakademin/Lillemor Kim (2000), Svensk forskarutbildning i internationell belysning, s. 15.
5  https://www.uka.se/download/18.67d7db0e1598fa32b7fadbc6/1487841858377/rapport-2016-12-08-doktorandspegeln-doktoranders-studiesituation.pdf
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Enkäten 
Fackförbundet ST och SFS doktorandkommitté 
har med hjälp av SCB genomfört en omfattande 
undersökning av nästan 1000 forskarstuderande 
(av 2000 utskickade enkäter) som har besvarat 
frågor om allt från arbete och handledning till 
sömnproblem och huruvida man törs föra fram 
kritik på sin arbetsplats. Doktorandernas psykosociala 
arbetsmiljö har stått i centrum.

Formuläret bestod av 32 numrerade frågor, varav två 
frågor var flervalsfrågor. Fyra av frågorna var bak-
grundsfrågor och övriga var upplevelsefrågor. Formu-
läret avslutades med tre frågor om hur doktoranden 
påverkats av den rådande COVID-19 pandemin. 

Förutom de variabler som samlades in via frågeblan-
ketten hämtades följande variabler från register: 
• Ålder och kön 
• Bakgrund 6

Totalt svarade 934 personer på frågeblanketten, 
vilket var 44,2 procent av urvalet. 

Population och urval
Den population som man vill kunna dra slutsatser 
om, utgjordes av doktorander vid åtta lärosäten:
• Göteborgs universitet
• Karolinska Institutet
• Linköpings universitet
• Luleå tekniska universitet
• Lunds universitet
• Stockholms universitet
• Umeå universitet
• Uppsala universitet

Varje lärosäte utgör en egen population. En 
urvalsram innehållande de åtta populationerna 
skapades från ett antal olika register kopplade 
till högskoleregistret. Urvalsramen avser dok-
torander t.o.m. HT 2019 som har varit aktiva 
under VT och HT år 2019. Doktorander som har 
disputerat under VT 2020 har tagits bort. I ur-
valsramen är 45 doktorander aktiva vid två läro-
säten (även lärosäten utanför de åtta studerade 
förekommer). För doktorander med fler lärosäten 
har lärosätet valts enligt principen: doktoranden 
tillhör det lärosätet som doktoranden har högst 
aktivitet under HT 2019. Det innebär att vissa 
avvikelser kan förekomma mot det lärosätet 
som doktoranden är inskriven vid. Vidare ingår 
endast doktorander som har ett personnummer. 
Ramen skapades den 31 augusti 2020 för att få 
så god aktualitet som möjligt.

Med denna rapport vill ST och SFS förmedla den 
bild forskarstuderande ger av sin arbetsmiljö. Vi 
undviker att späcka redogörelsen med tabeller och 
diagram. I stället kommer några särskilt angeläg-
na teman att lyftas fram och diskuteras. De ger 
förstås inte en helhetsbild av doktoranders ar-
betsförhållanden, men det är de områden som vår 
undersökning pekat ut som mest betydelsefulla. 
Redan här kan dock konstateras att skillnaderna 
mellan lärosätena inte är särskilt stor, inte heller 
avseende kön, ålder och bakgrund. I de fall skill-
nader förekommer redovisas detta i den löpande 
texten. Underlaget till rapporten finns i sin helhet 
inklusive den tekniska rapporten att läsa på st.org 
samt sfs.se 

6  (Svensk/utländsk doktorand: Kombination av uppgifter från olika register). (Utländska doktorander avser de som hos Migrationsverket 
angivit studier som grund för bosättning och invandrat mindre än två år innan studierna påbörjades samt utrikes födda doktorander som 
invandrat mindre än två år innan doktorandstudierna påbörjades.)



11

Hur mår doktoranden? 

04

Vad är en 
forskarstuderande? 
Forskarutbildningen är fyra år lång (men tar ofta 
längre tid att slutföra) och består av egna studier, 
forskning med hjälp av handledare samt författandet 
av en doktorsavhandling. Dessutom tillkommer in-
stitutionstjänstgöring som i regel består av undervis-
ning. Utbildningen leder till en doktorsexamen. Efter 
de två första åren kan man få licentiatexamen. När 
man är klar med sin avhandling är det meningen att 
man ska stå på egna ben och kan, inom högskolesek-
torn, söka jobb som postdoktor, biträdande lektor 
eller söka anslag för olika forskningsprojekt. I prak-
tiken är det dock inte så enkelt. Under 1990-talet 
drogs flera så kallade mellantjänster (även kallade 
meriteringstjänster) in och konkurrensen om forsk-
ningsmedel hårdnade.

En forskarstuderande är i dag en blandning  
av student och institutionspersonal och uppbär 
en så kallad utbildningsanställning. Å ena sidan 
är doktoranden fortfarande i utbildning, å  
andra sidan anställd som vilken lärare eller  
forskare som helst. Det innebär att ansvaret  
för arbetssituationen är oklart för många dokto-
rander. Ibland behandlas den forskarstuderande 
som student utan att arbetsgivaren tar riktig 
hänsyn till de arbetsrättsliga regler som styr 
doktorandens anställning. I andra sammanhang 
betraktas doktoranden som en fullvärdig an-
ställd som förväntas vara en del av forskar- och 
lärarkollegiet och beredd att där utföra kvalifice-
rade arbetsuppgifter. 
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Stress och den  
psykosociala arbetsmiljön
I arbetslivet möter individen arbetsmiljön som 
en helhet – med såväl fysiska som psykosociala 
faktorer som påverkar hur hen mår och utvecklas 
på och i jobbet. Det finns en hel del forskning och 
kunskap om vad som är utmärkande för en god 
arbetsmiljö och en utvecklande sysselsättning. Det 
handlar om att både avlägsna fysiska risker och 
att uppfinna rätt premisser för individens möjlig-
heter till motivation och utveckling. Ett gott ar-
bete ger stimulans, social samvaro och en känsla 
av sammanhang. Dessutom får människan tillfälle 
till kontroll och inflytande över det egna jobbet. 
Ett gott arbete kännetecknas även av möjligheten 
att förena det med ett rikt och hållbart privatliv.

En av de ledande teorierna om sambanden mellan 
hälsa och arbetsliv är krav- och kontrollmodellen.7 
Den visar att det inte bara är höga eller låga krav 
som är viktiga för stressen i arbetslivet. Vilken in-
verkan kraven har på stressen beror på hur stort 
handlings- eller beslutsutrymme individen har 

över jobbets utförande och den egna kontrollen 
av detsamma. Kontrollen kan medföra en möj-
lighet att utöva inflytande på verksamheten och 
prioritera uppgifter. Sakkunskapen och möjlighe-
ten att utöva kontroll innebär exempelvis att den 
anställde är beredd att hantera överraskande situ-
ationer som uppkommer. Samverkan och balan-
sen mellan krav och kontroll påverkar individens 
hälsa. En bra balans gör att individen kan hitta 
tillvägagångssätt för att hantera stress. Under rätt 
förhållanden, där individen har hög kontroll, kan 
höga krav vara välgörande. Man kan peka ut fyra 
typiska situationer: 

• Spänd arbetssituation – höga krav och låg kontroll. 

• Aktiva arbeten – höga krav och hög kontroll. 

• Passiva arbeten – låga krav och låg kontroll. 

•  Avspänd arbetssituation – låga krav och  
hög kontroll. 

7  https://www.prevent.se/amnesomrade/stress/karaseks-och-theorells-modell/
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Jobb med en hög anspänning medför en ansenlig 
risk för stress och andra besvär medan aktiva 
arbeten leder till en situation som i högre grad 
kännetecknas av lärande, utveckling och hög 
produktivitet. Passiva arbeten kan å andra sidan 
leda till en negativ inlärning där man steg för 
steg förlorar tidigare inlärda färdigheter. Krav- 
och kontrollmodellen har utökats med en tredje 
variabel, socialt stöd, som lyfter innebörden av 
individens samspel med andra personer. Ett bra 
socialt stöd har en positiv inverkan på hälsan och 
motverkar en eventuell obalans mellan höga krav 
och låg kontroll.

Det sociala stödet kan komma från såväl kollegor 
som chefer. Det kan då röra sig om hjälp att prio-
ritera uppgifter, möjligheter att lämna över uppgif-
ter till kollegor eller kollegialt stöd. Hög kontroll 
antas bättra på individens hälsa, medan en låg 
kontroll har motsatt verkan. Kombinationen av 
låg kontroll, höga krav och svagt socialt stöd har 
mest negativ inverkan på hälsan.

En annan central teoribildning när man diskute-
rar psykosocial arbetsmiljö är ansträngning- och 
belöningsmodellen.8 I korthet säger teorin att den 
möda som individen lägger ner på jobbet måste 
vara i balans med den erkänsla eller belöning 
som hen får av chefen. Finns där en obalans så 
ökar risken för ohälsa. I studien Gränslöst arbete 
- En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar 
i anknytning till ett gränslöst arbetsliv skildras 
det nya arbetslivet som en orsak till stress.9 En 
del av förklaringen är att den nya flexibiliteten 
gör att det är individen själv som får bestämma 
när, var, hur och med vilka hen ska jobba. Den 
växande otydligheten i kraven som ställs – när 
är det färdigt eller tillräckligt bra? – leder till att 
individen arbetar mycket mer än hen skulle ha 
gjort med tydligare krav. En hel del yrkesgrup-
pers arbetsuppgifter karakteriseras av att de kan 
göras bättre än bra. Det finns ingen given punkt 
när resultatet är uppnått. Resultatet av utförda 
uppgifter speglar också personen som utfört den 

– ett gott arbete ger goda omdömen. Intensifie-
ringen av jobbet gör att individen själv skapar 
sätt för att hantera de ökade kraven. Det finns tre 
viktiga tillvägagångssätt: 

•  Man arbetar mer. Inom ramen för den ordinarie 
tiden fullgör individen mer och gör diverse extra-
insatser. Det kan handla om att öka takten eller 
dra in på luncher och raster. 

•  Man arbetar mer genom att överskrida ramar. 
Räcker det inte att öka takten inom den ordinarie 
tiden tar man med sig jobbet hem eller sitter 
kvar längre. 

•  Man arbetar mer genom att överskrida förut-
sättningarna för hälsa. Det kan handla om att 
individen går till jobbet även om hen är sjuk.

Skälet kan vara problem att lämna över uppgifter 
till kollegor som gör att uppgifterna samlas på hög 
vid eventuell frånvaro. Ett alternativ är att ta ut 
semester i stället för att sjukskriva sig. Sjuknärvaro 
ökar risken för ytterligare ohälsa eftersom det 
hindrar möjligheten till återhämtning. 

Sammanfattningsvis ger forskningen en bild av ett 
antal element som inverkar på den psykosociala 
arbetsmiljön. Vissa faktorer har en positiv effekt 
på stress, hälsa och välbefinnande samtidigt som 
andra har en negativ effekt. För flera av faktorerna 
gäller dock inte så förenklade samband. Individens 
egenkontroll över situationen är en faktor som 
påverkar individens hälsa positivt. Men det räcker 
inte med det utan det behövs också stöd från kol-
legor och chefer samt klarhet i de krav som ställs. 
Den redovisning som nu följer kommer att visa 
både positiva och negativa tecken gällande dok-
torandernas psykosociala arbetsmiljö. Dokto-
randerna ger å ena sidan uttryck för att de har 
stort inflytande över sitt arbete, å andra sidan att 
de ofta tvingas arbeta övertid. Resultatet är inte 
enkelt att tyda utan svaren på frågorna är många 
gånger motsägelsefulla, särskilt om man önskar 
förstå dem i relation till tidigare nämnda teorier 
om vad som krävs av en sund arbetsmiljö.

8  http://www.su.se/polopoly_fs/1.51208.1321608199!/temablad_arbetsmiljomodeller.pdf
9  https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en-forskarantologi-om-arbetsmiljoutmaningar-i-anknyt-

ning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf
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06

Finansiering av 
forskarutbildningen
I de följande kapitlen redovisas och analyseras dok-
torandernas svar på frågorna i enkätundersökningen 
som ligger till grund för denna rapport. Detta 
avsnitt handlar om finansiering.

Vilken finansiering har du? Majoriteten av  
respondenterna hade en doktorandanställning,  
64 procent män och 72 procent kvinnor. (I vår 
undersökning från 2012 var resultatet så gott  
som likvärdigt).10 Det är ett resultat som avviker 
något från den totala populationen av forskarstude-
rande. I den stora gruppen har färre doktorand- 
anställningar. Enligt UKÄ hade 64 procent av 
samtliga forskarstuderande doktorandanställning 
hösten 2019. 

Ser man på åldersfördelningen bland respondenterna 
visar det sig att ju yngre desto troligare att forskarstu-
denten har en doktorandanställning. Hela 85 procent 
av dem som var under 30 år var anställda. Motsva-
rande siffra för åldersgruppen 40 år eller äldre var 40 
procent. Den näst vanligaste försörjningsformen i vår 
undersökning var annan finansiering och särskilt bland 
doktorander som var 40 år och äldre. Där var före-
komsten av anställningar som läkare eller annan an-
ställning betydligt vanligare. I undersökningen återfinns 
inte doktorander med utbildningsbidrag. Anledningen 
till det är att de doktorander som vi vänt oss till ska ha 
varit antagna på forskarutbildningen minst ett år och 
därmed befinna sig i ett skede i doktorandutbildningen 
som mer eller mindre utesluter utbildningsbidraget.

10  https://st.org/sites/default/files/attachment/hur_mar_doktoranden_juni_2012.pdf
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11 https://teraply.se/somnproblem 2020.

Stressfaktorer 
7.1 Sömn
Sömnen har en avgörande inverkan på vårt måen-
de. Problem med sömnen förefaller vara ett vanligt 
bekymmer bland människor i Sverige. Hur vi sover 
är också starkt kopplat till vårt fysiska och psykiska 
välmående. Alla som har upplevt sömnproblem vet 
vilken stor inverkan det kan ha på livskvaliteten. 
Dålig sömn leder ofta till irritabilitet, ångest, rast-
löshet och en kronisk känsla av trötthet.  

Den vanligaste orsaken till att man upplever sömn-
problem är stress och ångest, men det kan också 
handla om andra faktorer såsom mathållning, 
motionsvanor, psykiskt mående i allmänhet och års-
tidsfaktorer. Eftersom sömnen är helt avgörande för 
vår återhämtning blir vi ofta starkt påverkade när 
vår sömn inte fungerar som vi önskar. Vi blir lättare 
stressade, får svårare att koncentrera oss, och även 
hjärnans minnesfunktion påverkas.11

07
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Mot den bakgrunden ställde vi en fråga om dok-
torandernas sömn. Hur ofta har din situation, som 
doktorand, lett till sömnproblem på grund av stress, 
ångest eller obehag? Av samtliga svaranden vid de åtta 
lärosätena uppgav fem procent att de hade sömnpro-
blem varje dag. Nästan en femtedel angav att sömnen 
påverkades flera dagar i veckan – det var vanligare 
bland de kvinnliga respondenterna där 23 procent 
svarade så. Motsvarande siffra för männen var 14 
procent. Resultatet är så gott som identiskt med vår 
undersökning från 2012. Samma gamla sömnbrist.

De utländska doktoranderna uppgav i större ut-
sträckning än de svenska att deras sömn stördes 
flera dagar i veckan. Ju yngre doktoranderna var 
desto större sömnproblem. Det här bekymret var 
vanligare bland doktoranderna vid Stockholms 
universitet än vid de andra lärosätena. Där sva-
rade hela 30 procent att de led av sömnproblem. 
Något mer än tio procent av respondenterna 
sade att den påverkades en dag i veckan. En fjär-
dedel hävdade att de hade sömnstörningar flera 
dagar i månaden.

Hur ofta har din situation som doktorand, lett till sömnproblem  
på grund av stress, ångest eller obehag?
Uppdelat på kön
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7.2 Övertidsarbete
En viktig del som påverkar graden av press och 
stress är hur ofta en tvingas arbeta övertid. Därför 
ville vi undersöka hur övertidssituationen såg ut 
för doktoranderna. Bland samtliga doktorander 
uppgav knappa tio procent att de måste jobba 
över varje dag. Här sticker Uppsala universitet ut 
där 17 procent säger sig vara tvungna att jobba 
övertid varje dag.

Gruppen som angav att de arbetade över flera 
dagar i veckan motsvarar cirka 25 procent. Av de 
utländska doktoranderna svarade hela 35 procent 
att de måste jobba över flera dagar i veckan. Drygt 
30 procent svarade att de arbetade över flera dagar 
per månad. Sammantaget ger detta en bild av att 
en relativt stor andel av de undersökta doktoran-
derna har en omfattande arbetsbörda.

Det betyder att den vila vi så väl behöver för att 
återhämta oss är minimal. Men situationen är 
allvarligare än så. Merparten av de anställda på 
svensk arbetsmarknad måste då och då arbeta över 
eller sitta någon stund med jobbet på kvällarna.  
Det klarar de flesta men en långvarig hög belastning 
kan leda till problem för individen. Det kan då 
handla om sömnsvårigheter eller om såväl fysisk 
som psykisk ohälsa. Det påverkar inte minst privat-
livet då man kan hålla för troligt att familj och 
vänner får mindre tid och uppmärksamhet än vad 
som kanske skulle vara önskvärt.

Utan att överdriva kan man påstå att doktorand-
tillvaron inte precis är någon sinekur. Uppenbart 
är att doktoranders situation visar bilden av en 
arbetsmiljö där gränsen mellan arbete och fritid 
inte framstår som särskilt tydlig.

7.3 Förebygga stress
Vidare ville vi veta om doktoranderna kände till 
om lärosätet erbjöd några åtgärder eller program 
för att förebygga eller förhindra stressrelaterade 
sjukdomar. Nästa en femtedel svarade att sådana 
erbjudanden fanns som var särskilt riktade till 
doktorander. Något mer än 25 procent uppgav att 
sådana fanns men att de riktades till samtlig perso-
nal och nästan hälften visste inte om det fanns den 

typen av erbjudanden. Både Göteborgs universitet 
och Luleå tekniska universitet sticker ut här. Min-
dre än tio procent av respondenterna uppgav att 
lärosätena erbjuder doktorandanpassade åtgärder 
för att motverka stress. Här var även okunskapen 
större än bland de övriga universiteten. Mer än 
hälften hade ingen kännedom om sådana åtgärder.
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7.4 Semester
En del av ett så kallat hållbart arbetsliv är att det 
även innefattar ledighet, tid för avkoppling och 
återhämtning. Inte minst semestern ger oss möjlig-
het till just det. Därför undrade vi om doktoran-
derna hade haft möjlighet att ta semester. Häpnads-
väckande nog visade det sig att nästan hälften av 
respondenterna inte tog ut sin semester. En fjärdedel 
svarade att de kunde ha tagit ut sin semester men 
valt att avstå. Lite mer än 17 procent angav att de 
inte kunnat ta ut sin semester eftersom arbetsbör-
dan varit så hög. Vid Uppsala och Stockholms uni-
versitet var det fler av respondenterna som avstod 
semester på grund av hög arbetsbelastning. Fördelat 

på kön var de kvinnliga doktoranderna något 
mera benägna att avstå från sina semesterveckor. 
De äldre och de svenska doktoranderna tog ut sin 
semester i större utsträckning än yngre och utländska 
doktorander. I vår undersökning från 2012 var det 
70 procent som tog ut semester.  

Det är ett oroväckande resultat eftersom det 
innebär att arbetsgivaren bryter mot lagstiftning-
en. Semesterlagen ger alla anställda rätt till fyra 
veckors sammanhängande ledighet under sommar-
månaderna (lag och avtal kan ge längre semester 
beroende på ålder). Arbetsgivaren ska se till att 
denna lag följs.

Har du, under det senaste året, kunnat ta ut den semester du är berättigad  
till inklusive fyra veckors sammanhängande ledighet?
Uppdelat på svensk respektive utländsk dokorand
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7.5 Att bli störd på ens lediga tid
Vi ställde även frågan om doktoranden blev 
kontaktad av sitt jobb på kvällstid, helger och 
semestrar med jobbrelaterade frågor. Knappt en 
tiondel av de svarande blev kontaktade av jobbet 
flera gånger per vecka. Ungefär lika få angav att de 
blev kontaktade av jobbet en dag per vecka. Drygt 
15 procent svarade att de blev det flera gånger 
per månad. De äldre doktoranderna (från 40 år 
och uppåt) kontaktades överlag i mindre utsträck-
ning. Motsatsen gäller för utländska doktorander 
som fick fler kontaktförsök från arbetsgivaren än 
svenska doktorander. Karolinska Institutet och 
Luleå Tekniska universitet utmärker sig här nega-
tivt. Där var det vanligare att lediga doktorander 
kontaktades av jobbet. På dessa lärosäten är det 
ju vanligare med utländska doktorander. Jämför vi 
resultatet med vår undersökning från 2012 förefal-
ler det som om situationen förbättrats något. Då 
svarade en femtedel av doktoranderna att de blev 
kontaktade av jobbet när de var lediga på ett sätt 
som stressade dem.

Här ser vi ännu ett exempel på hur arbete och 
fritid flyter in i varandra. Forskarutbildningen 
eller kanske snarare forskarkarriären har tradi-
tionellt betraktats som ett slags kall. En hängiven 
forskare är, enligt det synsättet, aldrig ledig och 
ska vara beredd att lojalt ställa upp för sitt ämne 
och sin institution. Därför ville vi undersöka om 
doktorander upplever det svårt att fokusera på 
andra ting än sitt avhandlingsarbete – till exem-
pel sitt privatliv.  

7.6 Med tankarna på avhandlingen
Mer än 45 procent svarar att de dagligen eller flera 
gånger per vecka hade svårt att tänka på något 
annat än sitt avhandlingsarbete. Det gällde särskilt 
kvinnorna, de yngre och de svenska doktorander-
na. De äldre doktoranderna (från 40 år och uppåt) 
verkar ha betydligt lättare för att även ägna sitt 
privatliv uppmärksamhet. Resultatet tyder på att 
humanistiska och samhällsvetenskapliga samt 

naturvetenskapliga doktorander verkar vara mera 
stressade och upptagna av sitt avhandlingsarbete 
än de inom det medicinska området. 

Skillnaderna mellan de olika vetenskapsområde-
na är inte helt lätt att tolka. Svaren kanske hittas 
bland de skillnader som finns mellan de olika 
vetenskapsområdena. Några exempel på dessa är 
utbildningens utformning, avhandlingens struktur 
(monografier eller sammanläggningsavhandlingar) 
och huruvida man ingår i en forskargrupp med 
nära kollegor eller skriver sin avhandling i stort 
sett på egen hand. 

En annan tänkbar förklaring är att det inom det 
medicinska vetenskapsområdet är betydligt van-
ligare att doktoranden har en tryggad anställning 
exempelvis som läkare. Om resultatet jämförs med 
vår undersökning från 2012 har situationen blivit 
något sämre. Då uppgav 40 procent att de hade 
svårigheter att tänka på något annat än jobbet. I 
en rapport från Statskontoret uppges att universi-
tet och högskolor jobbar mindre med att minska 
medarbetarnas arbetsbelastning och stress, jämfört 
med andra myndigheter.12

12  https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201714.pdf
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Hur ofta känner du att du har svårt att tänka på någonting annat än ditt  
avhandlingsarbete, som t ex ditt privatliv?
Totalt alla svaranden

7.7 Jobba sjuk
Frågor rörande sjukfrånvaro och sjuknärvaro har 
inte precis varit ovanliga i debatten de senaste 
åren. Tvärtom har beslutsfattare och forskare av 
skilda slag ägnat stor uppmärksamhet åt fenome-
net. Därför vill vi ta reda på om det hänt att dok-
toranderna valt att gå till jobbet sjukdom till trots. 

Vi frågade: Har du under de senaste 12 månader-
na gått till jobbet trots att du har varit sjuk? En 
femtedel uppgav att de gått till jobbet tre eller fler 
gånger när de varit sjuka.13 Särskilt vanligt var det 
bland kvinnor, svenska doktorander och bland 
dem som är verksamma inom humanistiskt och 

samhällsvetenskapligt område. Nästan 30 procent 
av samtliga doktorander hade gjort det en till tre 
gånger de senaste 12 månaderna. Vanligast var det 
bland doktorander som var yngre än 30 år. 

Det är onekligen rätt många doktorander som 
arbetar trots att de är sjuka. En möjlig orsak till 
det är att doktoranderna upplevt en stark press 
att bli klar med någon del av sin avhandling eller 
inte haft någon möjlighet att lämna över det akuta 
arbetet till någon kollega. Undervisning är ett ex-
empel då det inte är lätt att lämna över jobbet till 
någon annan med kort varsel. Ännu en orsak kan 
vara att sjukdomen upplevts som relativt lindrig. 

13  Motsvarande siffra 2012 var en tredjedel av samtliga doktorander.
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14  År 2012 var det något mer än 10 procent som stannat hemma på grund av oro, ångest eller obehag.

En annan fråga: Har du under de senaste 12 
månaderna självmant valt att inte gå till jobbet 
på grund av oro, ångest eller obehag kopplade till 
din arbetsplats? Nästan en femtedel svarade ja 
på frågan.14 Mest vanligt var det bland kvinnliga 
doktorander. Minst vanligt var det bland dok-
torander inom medicin och Life Science där 14 
procent angav att de stannat hemma. Motsvarande 
siffra för humanistisk och samhällsvetenskapli-
ga discipliner var 25 procent. Dryga femtedelen 
svarade att de gjort det valet en till tre gånger det 
senaste året. Särskilt vanligt var det bland de yngre 

doktoranderna (under 40 år). Detta är ett oroväck-
ande resultat. Det är inte rimligt att så pass många 
känner oro eller ångest inför att vara på jobbet. 

Sammanfattningsvis möter vi här allt för många 
doktorander som lider av sömnbrist och har svårt 
att ta ledigt från både sitt avhandlingsarbete och 
tankarna på detsamma. Dessutom doktorander som 
kontaktas av chefer och kollegor på sin fritid, avstår 
från att ta semester och till råga på allt relativt ofta 
arbetar trots sjukdom. Det är knappast en arbetsmiljö 
att yvas över.

Har du under de senaste 12 månaderna självmant valt att inte gå till jobbet på 
grund av oro, ångest eller obehag kopplade till din arbetsplats?
Totalt alla svaranden

Ja, mer än tre gånger de senaste 12 månaderna
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08
Inflytande  
Arbetslivsforskare brukar ofta betona den positiva 
betydelsen av att ha inflytande och kontroll över sitt 
arbetsliv. Vi vet att höga krav kombinerat med ett 
litet inflytande över det egna arbetet ofta leder till 
stress och utmattning. Akuta stressreaktioner och så 
kallad psykisk ohälsa är dessutom en av de vanligaste 
orsakerna till sjukskrivning. Ökad kontroll och höga 
krav löser inga problem, särskilt om de anställda inte 
samtidigt har inflytande över sin arbetssituation.15

Därför ville vi veta om doktoranderna upplevde att de 
hade inflytande över sitt arbete när det gäller exempel-
vis institutionstjänstgöring, forskningsarbete inklusive 
läskurser. Nästan en fjärdedel svarade att de alltid 
hade det. Mer än 60 procent menade att de för det 
mesta hade inflytande medan lite mer än 13 procent 
svarade att de sällan hade inflytande över sitt jobb. 

Av de åtta lärosätena var det Luleå tekniska 
universitet och Uppsala universitet som utmärker 
sig negativt. Där svarade nästan 20 procent av 
de tillfrågande doktoranderna att de sällan hade 
inflytande över sitt arbete. Vi fann inga skillnader 
beroende på kön, ålder eller nationell bakgrund. 
Resultatet överensstämmer med det som vi fick 
fram åtta år tidigare. 

I en rapport från Statskontoret konstateras att 
”medarbetarna har sämre möjligheter att i hög 
utsträckning framföra synpunkter på verksamheten 
genom etablerade kanaler och forum inom myn-
digheter som bedriver undervisning och forskning, 
jämfört med myndigheter inom övriga verksam-
hetsområden. Enligt resultatet omhändertas också 
medarbetarnas synpunkter i lägre utsträckning”.

15  Se exempelvis https://st.org/sites/default/files/attachment/st_rapport_arbetsmiljo_2018_3.pdf

Upplever du att du har inflytande över ditt arbete när det gäller exempelvis  
institutionstjänstgöring, forskningsarbete och läskurser?
Totalt alla svaranden
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Vem är det som  
egentligen bestämmer?
Doktorandanställningen är ju en speciell typ av 
anställning. Doktoranden kan ibland ses som 
lärling (och handledaren blir då mästaren) och i 
andra fall som fullvärdig anställd särskilt då det 
kommer till institutionstjänstgöring och undervis-
ning. Ansvaret för doktoranden är tydligt uttalat 
dels i Högskoleförordningen dels i lärosätenas 
styrdokument om forskarutbildningen. Men frågan 
är om det är tydligt för doktoranderna vem och 
vilka instanser som är ytterst ansvariga. Mot den 
bakgrunden ställde vi frågan: Vem tror du fattar 
beslut angående din anställning och antagningen 
till forskarutbildningen? 

Cirka 45 procent av doktoranderna trodde att det 
var prefekt eller motsvarande som fattade beslut 
om deras anställningsvillkor (år 2012 var motsva-
rande siffra dryga 50 procent), en knapp tiondel 
svarar någon annan och nästan 35 procent trodde 
att det är handledaren som har det ansvaret (mot-
svarande siffra 2012 var 15 procent). Att så många 
doktorander inte känner till vad som gäller är 
förvånande och måste nog sägas vara ett tecken på 
bristande information från arbetsgivaren. Men det 

hänger kanske ihop med vilket slags finansiering 
och forskningsmiljö doktoranden har. 

Tre lärosäten skiljer ut sig från de övriga: Karolinska 
Institutet, Linköpings universitet samt Luleå Teknis-
ka universitet där det är en betydligt högre grad av 
doktorander som pekade ut handledaren som ansvarig 
för så väl anställning som antagning. På dessa ställen 
är andelen projektfinansierade doktorandanställningar 
hög liksom andelen utländska doktorander. 

Utländska doktorander uppgav i betydligt högre 
utsträckning att handledaren var ytterst ansvarig 
för deras anställning och antagning till forskarut-
bildningen. Detta kan mycket väl också vara fallet 
i praktiken även om det strider mot Högskole-
förordningen. Till vardags spelar ju som bekant 
handledaren en avgörande roll för doktorandens 
utveckling och avhandlingsarbete. Formellt har 
dock prefekten eller institutionschefen arbetsgivar- 
ansvar för doktoranderna. Det medför bland annat 
ett ansvar för arbetsmiljön, för att genomföra 
lönesamtal/medarbetarsamtal samt för att reglera 
uttag av semester med mera.
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Utvecklas avhandlingsarbetet  
åt rätt håll?
Vi lät doktoranderna svara på frågan om de ansåg att 
doktorandstudierna utvecklades åt rätt håll. Mer än 
60 procent svarade att studierna utvecklades i den takt 
de önskade. Ännu mera positiv till den utvecklingen 
var utländska doktorander. Det var ingen nämnvärd 
skillnad beroende på kön, ålder eller vetenskaps- 
område. Exakt tio procent uppgav att de upplevde att 
institutionstjänstgöringen tog mer tid än den avtalade 
arbetstiden och nästan 30 procent kände att deras 
forskning inte utvecklades som den borde. 

10.1 Relationen till handledaren och 
handledningens kvalitet
Merparten av de tillfrågade uppgav att de hade en 
bra och respektfull relation med sin handledare. 
Männen var mera positiva där hela 76 procent 
svarade att så var fallet. Motsvarande uppgift för 
kvinnorna var 66 procent.

Doktoranderna fick ta ställning till tre påstående 
gällande hur de uppfattade handledningen. Det 
första påståendet var: Den handledning som jag 
får är mycket bra. Drygt 40 procent av de manliga 

doktoranderna höll med. Motsvarande uppgift för 
de kvinnliga doktoranderna var 34 procent.

Det andra påståendet löd: Handledningen jag får 
är tillräcklig och stödjer mig i mina studier. Unge-
fär 45 procent av såväl kvinnliga som manliga 
doktorander valde detta påstående.

Det tredje påståendet var: Handledningen jag får 
är inte tillräcklig för att stödja mig i mina studier. 
Av kvinnorna valde 18 procent detta exempel. 
Motsvarande uppgift för männen var 12 pro-
cent. De äldre (från 40 år och uppåt) var mer 
negativa till handledningens kvalitet än de yngre 
doktoranderna. Doktoranderna i vår undersök-
ning var alltså tämligen nöjda med relationen till 
sin handledare men när det kommer till kvali-
teten på handledningen återstår en del övrigt 
att önska. Eftersom handledningens kvalitet är 
direkt avgörande för hur ett avhandlingsarbete 
utvecklas borde varje lärosäte sträva efter att 
öka nöjdheten bland doktoranderna då det gäller 
den kvalitativa aspekten av handledning.
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10.2 Den individuella studieplanens 
inverkan på forskarutbildningen
Den individuella studieplanen är ett instrument 
för planering och dokumentation av forskarutbild-
ningen som doktoranden och handledaren tillsam-
mans arbetar fram. Den är det ramverk gentemot 
vilken doktorandens prestation i forskarutbild-
ningen mäts. Det innebär att den både ställer krav 
och skyddar doktorandens rättigheter.

Lärosätet har enligt högskoleförordningen en skyl-
dighet att se till att det för varje doktorand upprättas 
en individuell studieplan. Den fastställs av lärosätet 
efter samråd med doktorand och handledare.

Lärosätet ska följa upp den individuella studieplanen 
regelbundet. Vid uppföljningen ska doktorand och 
handledare informera om hur utbildningen framskrider. 
Lärosätet kan då göra de ändringar i den individuella 
studieplanen som behövs. Innan en ändring sker ska 
doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig.

Om en doktorand missköter sin forskarutbildning 
eller enligt högskoleförordningens ”väsentligt 
åsidosätter” åtagandena enligt den individuella 
studieplanen, kan lärosätet besluta om att ta ifrån 
doktoranden handledning och andra resurser. Det 
är därför av största vikt att den individuella studie-
planen är korrekt och hålls uppdaterad.

Den individuella studieplanen (ISP) är alltså inget 
obetydligt formulär. Mot den bakgrunden ville 
vi ta reda på hur doktoranderna uppfattade dess 
funktion. De svenska doktoranderna var överlag 
mera positiva till den individuella studieplanen. Inte 
fullt 60 procent av alla doktorander menade att 
den individuella studieplanen var till stor nytta för 
att markera deras rättigheter och även en hjälp för 
att planera avhandlingsarbetet. Nästan 30 procent 
tyckte däremot inte att den var meningsfull och dryga 
10 procent uppgav att planen orsakade stress. 

Vid Umeå universitet svarade cirka 30 procent att de 
upplevde planen som stressande. Nästan lika många 
tyckte inte att den var till någon större hjälp. En upp-
fattning som delades av doktoranderna vid Göteborgs 
universitet där hela 35 procent av de svarande dokto-
randerna inte tyckte att planen var till någon hjälp alls.

Upplevelsen av hur den individuella studieplanen 
fungerar är milt sagt nedslående. Detta styrdokument 
borde ju uppfattas som ett viktigt och trygghetsskapan-
de stöd för den enskilda doktoranden. Istället känns 
den som både meningslös och stressande. Här finns det 
anledning för lärosätena att fråga sig hur dokumentet 
egentligen används och värderas. Betraktas det som en 
byråkratisk pålaga eller som ett juridiskt betydelsefullt 
dokument som skyddar doktoranden och ger institutio-
nen verktyg att utveckla den blivande forskaren?

Vilket av påståendena stämmer bäst överens med hur du uppfattar  
den handledning du får?
Totalt alla svaranden
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Vem bevakar doktorandens  
intressen?
För en facklig och en studentfacklig organisation 
är det givetvis viktigt att få kunskap om huruvida 
doktorander generellt upplever att det finns stöd 
och uppbackning från kringliggande organisatio-
ner såsom just facket, SFS och andra aktörer. Dok-
toranderna fick därför frågan vem de ansåg såg till 
att deras rättigheter följdes. 

Majoriteten av de svarande – 36 procent - uppgav 
att det var den student/doktorandfackliga organi-
sationen som såg till att doktoranden garanterades 
sina rättigheter. Vid Lunds universitet angav mer än 
50 procent att det var så. På delad andra och tredje 
plats kom handledaren och svarsalternativet: vet ej. 
Det hade omkring 18 procent av respondenterna 
uppgett som svar. Bland doktoranderna vid Linkö-
pings universitet var en tredjedel övertygade om att 
det var handledaren som såg till att deras rättigheter 
skyddades. Därefter nämndes prefekt/motsvarande, 
ingen och på allra sista plats kom de fackliga or-
ganisationerna.  Inte mer än fyra procent ansåg att 
facket såg till att doktoranders rättigheter följdes. 
Detta är en anmärkningsvärd låg andel, med tanke 
på att det är just de fackliga organisationerna som 
förhandlar om doktorandernas anställningsvillkor.

11.1 Introduktion för nyanställda
Som ett led att finna sig väl till rätta på ett nytt 
jobb brukar de allra flesta organisationer och 
arbetsplatser lägga stor vikt vid att introducera 
de nyanställda. De gäller förstås även nyantagna 
doktorander. Mot den bakgrunden frågade vi om 
de upplevt introduktionen som nyantagen dokto-
rand som tillfredsställande. Nästan 70 procent av 
de svarande ansåg att introduktionen hade funge-

rat mycket bra eller i alla fall varit tillräckligt bra. 
En femtedel menade att den inte alls varit bra och 
10 procent svarade att det aldrig varit aktuellt med 
någon introduktion.

11.2 Rättigheter och skyldigheter
Ytterligare en fråga som vi ville ha svar på var om 
doktoranden blivit, vid antagningstillfället, infor-
merad om sina rättigheter respektive skyldigheter. 
Något mer än 15 procent svarade att de hade blivit 
ordentligt informerade och nästan 60 procent ansåg 
att informationen varit någorlunda bra. Dock upp-
gav en dryg femtedel att de inte fått någon informa-
tion alls om vare sig rättigheter eller skyldigheter. 

11.3 Förlängning av doktorandan-
ställningen
En doktorand kan få förlängning av doktoran-
danställningen på grund av sjukdom, tjänstgöring 
inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom 
fackliga- och studentorganisationer eller vid för-
äldraledighet och vård av barn.

Andra skäl som kan ligga till grund för en förlängning 
kan vara särskilda skäl, till exempel problem med 
handledaren som påverkat avhandlingsarbetet negativt.
Något mer än 45 procent av de svarande doktoran-
derna uppgav att frågan aldrig varit aktuell. Av de 
doktorander som sökt om förlängning på grund av 
ovan presenterade skäl svarade drygt 40 procent att 
de inte stött på några problem med att kunna för-
länga sin anställning. Glädjande nog är det inte mer 
än tre procent som mött stora svårigheter. Mindre 
än tio procent har stött på vissa bekymmer då de 
begärt förlängning av sin anställning.
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12
Hot om våld, sexuella trakasserier 
och kränkningar 
Följande avsnitt handlar om de riktigt svåra ar-
betsmiljöfrågorna, nämligen om hot, våld, tra-
kasserier och kränkningar av skilda slag. Vi kan 
konstatera att det inte varit särskilt vanligt bland 
de tillfrågade att ha blivit utsatta för våld eller hot 
om våld. Detsamma gäller sexuella trakasserier. 

Dock vill vi understryka att oavsett om det är 
ytterst få som varit utsatta (eller uppgett att de 
varit det) för hot eller sexuella trakasserier är det 
oacceptabelt när det sker. Arbetet mot denna typ 
av diskriminering får aldrig ges låg prioritet.

Vi frågade alltså om doktoranden varit utsatt för 
sexuella trakasserier på jobbet, under sina studier 
eller på någon konferens. Av underlaget kan vi inte 
dra några statistiskt säkra slutsatser då väldigt få 
besvarat just dessa frågor.  

Däremot förändrades bilden något då vi ställde följan-
de fråga: Har du upplevt att andra har blivit sexuellt 
trakasserade, trakasserade i allmänhet eller utsatta för 
diskriminering på jobbet eller på exempelvis en kon-
ferens? Då svarade åtta procent att de upplevt det färre 
än fyra gånger de senaste 12 månaderna. Fördelat på 
kön uppgav fler kvinnor (10 procent) att de hade sådan 
erfarenhet. Motsvarande siffra för männen var sex 
procent. Ungefär 13 procent svarade att de upplevt det 
men längre tillbaka i tiden. Hela 18 procent av kvinnor-
na svarade så. Motsvarande siffra för männen var nio 
procent. Mer än 75 procent angav att de aldrig upplevt 
att någon blivit trakasserad eller diskriminerad. 

En följdfråga var om doktoranden valt att rappor-
tera det inträffade. Nio procent hade gjort det och 
upplevde att anmälan togs på allvar medan drygt 
tio procent hade anmält men upplevde inte att det 
togs emot på ett seriöst vis. En fjärdedel berättade 
att de avstått eftersom de inte visste hur man gjor-
de en sådan anmälan. Ett intressant och svårtolkat 
resultat är att hela 49 procent svarade att de inte 
ville anmäla trots att de hade kunskap om hur 
anmälningsförfarandet fungerade.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta för 
att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter 
och möjligheter. Samtliga diskrimineringsgrunder; 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, re-
ligion eller annan trosuppfattning samt ålder, omfattas 
numera av det förebyggande och främjande arbetet. 
Lagen föreskriver även en metod för att arbetet ska 
bedrivas i fyra steg: arbetsgivaren ska undersöka 
riskerna för diskriminering, analysera konstaterade 
risker, vidta åtgärder samt följa upp och utvärdera 
arbetet. Stegen ska utföras kontinuerligt.16

Ett lärosäte har alltså vissa skyldigheter enligt 
Diskrimineringslagen både som arbetsgivare och 
som utbildningsanordnare. Därför bör lärosätena 
ta hänsyn till doktorandernas speciella studiemiljö 
och deras särskilda anställningsform. Likaså ska de 
beakta omständigheten att doktoranden tillhör en 
utsatt grupp som lätt kan hamna i beroendeställning 
framför allt i förhållande till sin handledare. 
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Otrygghet och kritik
För att få mera kunskap om hur doktorander 
upplever sin arbetsmiljö ställde vi ytterligare två 
frågor. Den ena handlade om hot och otrygghet 
och den andra om att kritisera sina arbetsvillkor. 
Majoriteten, 85 procent, av respondenterna angav 
att de aldrig känt sig otrygga på grund av konflik-
ter på jobbet. Mindre än tre procent svarade att de 
känt sig otrygga mer än fyra gånger de senaste 12 
månaderna. Motsvarande siffra för de som känt 
sig otrygga mindre än fyra gånger det senaste året 
var knappt fyra procent. Något mer än sju procent 
angav att de känt sig otrygga på jobbet men att det 
var längre tillbaka i tiden.  

Antalen är som väl låga, men varje individ som 
känner sig utsatt för hot eller skrämsel av skilda 
slag är en individ för mycket. Ingen ska behöva 
känna sig rädd eller i värsta fall skräckslagen  
på jobbet.

På frågan om du skulle känna dig bekväm att kriti-
sera de villkor du har på jobbet blir det en större 
variation på svaren. En tredjedel av doktoranderna 
uppgav att de absolut skulle kunna kritisera sina 
villkor. Hälften av samtliga doktorander svarade 
att till en viss grad skulle de kunna göra det.

Nästan en femtedel svarade nej och fyra procent 
uppgav att de inte visste om de skulle kunna föra 
fram kritik mot sina arbetsförhållanden. Bland dok-
toranderna vid Göteborgs universitet var fler dokto-
rander negativa till möjligheten. Nästan 30 procent 
svarade nekande och att de inte visste om de skulle 
vara bekväma med att föra fram kritiska synpunkter. 
Det är en allvarlig signal. Om så pass många dok-
torander upplever att det finns svårigheter med att 
föra fram kritik eller känner sig osäkra på om det är 
acceptabelt att göra det förefaller det finnas något 
slags problem med hur kritik uppfattas vid lärosätet. 
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I en rapport från Statskontoret konstateras att 
”medarbetarna har sämre möjligheter att i hög ut-
sträckning framföra synpunkter på verksamheten 
genom etablerade kanaler och forum inom myn-
digheter som bedriver undervisning och forskning, 
jämfört med myndigheter inom övriga verksam-
hetsområden. Enligt resultatet omhändertas också 
medarbetarnas synpunkter i lägre utsträckning”.17

Just den här frågan går inte att jämföra rakt av 
med rapporten från 2012 eftersom den formu-
lerades något annorlunda. Viss samstämmighet 
finns ändå. År 2012 var det något mer än en 

tredjedel som alltid eller ganska ofta drog sig för 
att föra fram kritiska synpunkter.
 
Arbetsplatser som undviker eller till och med 
motverkar en öppen diskussion ger mer kon-
flikträdda medarbetare, vilket kan leda till en 
ond spiral där tystnaden breder ut sig och enga-
gemanget försvinner. 

En sådan utveckling vore ju givetvis ett allvarligt 
misslyckande för en universitetsinstitution som 
noga taget är beroende av öppenhet, kreativitet 
och en intellektuellt stimulerande miljö.

Skulle du känna dig bekväm med att kritisera de villkor du har på jobbet?
Uppdelat på kön
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14
COVID-19 pandemin
Avslutningsvis valde vi även att ställa frågor om 
COVID-19 pandemin påverkat forskarutbild-
ningen. Majoriteten av de svarande arbetade som 
doktorand då pandemin, i mars 2020, bröt ut på 
allvar i Sverige. 

Den första frågan rörande COVID-19 var om 
doktoranden arbetat mer hemifrån under pande-
min än före den. Drygt 75 procent uppgav att de 
arbetat mera hemifrån och ungefär en femtedel av 
respondenterna svarade att de arbetat hemifrån i 
samma omfattning som tidigare. Doktoranderna 
arbetade sålunda i mycket stor utsträckning på 
distans. Jämförs resultaten med den rapport som 
Fackförbundet ST tog fram i maj 2020 om just 
distansarbete Jobba hemifrån – är distansarbete 
här för att stanna? visade det sig att 65 procent av 
de tillfrågade medlemmarna jobbade på distans i 
större utsträckning.18

Om man ser till vetenskapsområdena är det 
framför allt doktorander inom humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fält 
som utökat mängden hemarbete. Detsamma gäller 
doktorander under 40 år och det var mera vanligt 
att svenska doktorander jobbade mer hemifrån. 
Karolinska Institutets doktorander särskilde sig 
något eftersom betydligt fler uppgav att de arbetat 
hemifrån i samma utsträckning som innan pande-
min. Vid Uppsala universitet var det däremot fler 
än genomsnittet som ökat sin andel hemarbete.

Därefter frågade vi på vilket sätt pandemin på-
verkat forskarstudierna. Respondenterna fick ett 

flertal alternativ att välja bland och ombads att 
markera flera av dem om de upplevde att de var 
relevanta för deras situation. 

De allra flesta av doktoranderna pekade särskilt på 
svårigheterna med att konferenser och/eller forsk-
ningsresor antingen blivit inställda eller framflyttade, 
näst vanligast var att kontakterna med handledaren 
eller forskargruppen minskat. På tredje plats upp-
gav de svarande att det fanns svårigheter med att 
arbeta hemifrån. Flera hävdade också att insti-
tutionstjänstgöringen, inklusive undervisningen, 
tagit mer tid än vanligt. Här fanns knappt några 
skillnader beroende på kön, ålder, bakgrund eller 
vilket lärosäte doktoranden jobbade på.

Den allra sista frågan som ställdes i enkäten var 
i vilken utsträckning COVID-19-pandemin har 
påverkat balansen mellan arbets- och privatlivet.
Det var vanligare att utländska doktorander 
menade att pandemin hade haft en stark negativ 
påverkan. Totalt uppgav drygt 16 procent av samt-
liga svarande detsamma. Något mindre än hälf-
ten ansåg att pandemin hade haft en viss negativ 
påverkan på deras forskarutbildning. En femtedel 
kände sig inte påverkade överhuvudtaget. 

Det är kanske litet förvånande att nästan 16 pro-
cent av doktoranderna tyckte att pandemin faktiskt 
hade haft en viss positiv effekt på deras forskarstu-
dier. Medan den negativa upplevelsen av pandemin 
motiveras tydligt i enkäten är det mer oklart varför 
så pass många upplevt den som något positivt. Här 
finns ett utrymme för olika tolkningar.
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Hur mår doktoranden? 

Avslutande reflektioner 
I Sverige och de flesta andra länder har forskarut-
bildningen under en längre period varit en viktig 
del i kunskaps- och forskningspolitiken. Fler och 
fler är också forskarutbildade. Doktoranderna är 
vår framtida spetskompetens och att ha en forskar-
utbildning av god kvalitet är därför avgörande för 
Sveriges framtid. Men utbildningen ska inte bara 
hålla hög akademisk kvalitet utan också erbjuda 
goda arbetsförhållanden. 

Med denna undersökning kan vi tyvärr konstatera 
att det finns brister i det avseendet. Dagens dokto-
rander arbetar under tuffa förhållanden. Att känna 
sig tvingad att jobba vid sjukdom eller att arbets-
relaterad oro, ångest och obehag får en att stanna 
hemma är en tydlig signal om allvarliga missför-
hållanden gällande doktoranders arbetsmiljö. För 
att inte tala om den stress och press som alltför 
många doktorander känner. 

Å andra sidan upplever en stor del av dem att de 
har kontroll och inflytande över arbetet. Relatio-
nen till handledaren är ofta bra och kvaliteten på 
handledningen mestadels tillfredsställande. Bilden 
är alltså motsägelsefull och väcker såväl oro som 
förhoppningar om framtiden.

Att doktorander hyser blandade känslor inför sin 
arbetssituation är kanske inte så konstigt. Forskar-
utbildningen är inte vilken högskoleutbildning som 
helst. Den är högspecialiserad och ställer doktoran-
derna inför svåra prov. Kravet på att befinna sig i 

forskningsfronten innebär att kämpa för att leva 
upp både till andras och ens egna förväntningar. 

Det är en utbildning med toppar och dalar. Dok-
toranden får tampas med sina egna demoner 
– klarar jag av detta mästerprov eller kommer 
jag att tillhöra dem som aldrig blev färdig med 
avhandlingen? Självtvivlet följer en fram till dess 
att disputationsakten är klar och betygsnämnden 
gett klartecken. En doktorand tvingas också lära 
sig den svåra konsten att ta emot kritik och inte 
blanda ihop de kritiska synpunkterna med ens eget 
personliga värde. Men forskarutbildningen är också 
en tid då doktoranden får ägna upp till fem år åt 
sitt specialintresse. En lång tid i livet som i bästa fall 
ger möjlighet till personlig utveckling och ökad tro 
på sin egen förmåga.

Svaret på frågan om hur doktoranden mår är för-
stås långt ifrån entydigt. Men den här rapporten 
ger oss i alla fall kunskap om viktiga aspekter av 
doktorandernas arbetssituation.

Vår slutsats är att det är hög tid att ta forskar-
utbildningen in i samtiden och att rusta den för 
framtiden. De studenter som i dag vill försöka 
sig på en forskarkarriär önskar något mer än vad 
tidigare generationer av hugade doktorander gjorde 
– eller tilläts ge uttryck för. Forskarstuderande vill 
ha inflytande på sin arbetsplats, våga ge uttryck 
för kritiska synpunkter och allt emellanåt få vila 
från jobbet. 
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