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EXAMINERADE DOKTORER 2007, NORMERAT MOT BEFOLKNING I ÅLDRARNA 25-29
Skalan är multiplicerad med 100000. Källa: The conference board of Canada
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I detta PM diskuteras den nuvarande dimensione-
ringen av svensk forskarutbildning utifrån tillgäng-
lig statistik. De sex frågor som belyses är utvalda för 
att ge underlag till en diskussion av två övergripande 
frågeställningar: Hur är svensk forskarutbildning di-
mensionerad idag och vilka effekter får en förändrad 
dimensionering? Urvalet av ämnen är avsett att sålla 
bort sådana ämnen där traditionella bibliometriska 
mått är mer omstridda som mått på vetenskaplig 
framgång och genomslagskraft. En lista över inklude-
rade ämnen återfinns i appendix A. 

Är forskarutbildningen mer 
omfattande i Sverige än i andra 
OECD-länder?
 
Det svenska högskoleväsendet examinerar fler doktorer, 
i förhållande till landets storlek, än de flesta andra län-
der. Det är dock värt att påpeka att antalet doktorander 
per capita minskat i Sverige under de allra senaste åren 
medan andra länder, bland annat våra nordiska grannar, 
expanderat sin forskarutbildning och närmat sig Sveriges 
nivå.1 I ovanstående diagram jämförs antalet examine-
rade doktorer år 2007 för 15 länder i västvärlden. 

Den höga svenska produktionen av doktorer förkla-
ras till en del av att Sverige relativt sett investerar mer 

pengar i offentligt finansierad forskning än de flesta an-
dra länder. Detta förklarar dock inte hela den skillnad 
som ovanstående diagram visar på; frågan om dimen-
sionering av forskarutbildningen är också en fråga om 
hur de offentliga forskningsresurserna används. I såväl 
Tyskland, Frankrike, Italien som i många asiatiska län-
der domineras den offentliga forskningen av stora stat-
liga forskningsorganisationer, där forskarutbildning 
bara förekommer i samarbete med högskolesektorn. 
Högskolans dominans inom det svenska forskningssys-
temet får till följd att en förhållandevis stor del av den 
svenska offentliga forskningen idag genomföras som en 
del av forskarutbildning. Nedanstående diagram visar 
hur det svenska forskningssystemet skiljer sig från öv-
riga jämförbara OECD-länder.2 Normerat för demogra-
fiska och ekonomiska skillnader mellan den jämförda 
länderna, har Sverige ett offentligt forskningssystem 
med hög betoning av doktorandutbildning.

Man bör ha i minnet att svenska doktorander, som 
i hög utsträckning finansieras av anställningar med 
höga skattekostnader, också kostar mer än doktoran-
der i länder där doktorandlönerna är lägre och i hög 
grad finansieras via skattefria stipendier. Det finns 
därmed skäl att misstänka att Sverige utmärker sig än 
mer än vad som framgår nedan i termer av den totala 
kostnaden för doktorandutbildningen som andel av 
den offentliga forskningen. Jämförbara uppgifter om 
detta har dock inte gått att ta fram. 

Dimensionering av  
svensk forskarutbildning



ANTAL AKTIVA DOKTORANDER, NORMERAT MOT BEFOLKNING OCH KÖPKRAFT
Källa: Eurostat, Science, technology and innovation in Europe, 2010 edition
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ANDEL AV ÅRSVERKEN SOM UTFÖRS AV RESP. TJÄNSTEKATEGORI, PER VETENSKAPSOMRÅDEN
Källa: SCB, UF 13 SM 1001 
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Forskningsledare Professorer 11% 13% 10% 11% 11%

Juniora forskare Forskarassistenter 4% 4% 5% 5% 4%

Forskare 16% 12% 19% 23% 12%

Lektorer 12% 27% 6% 6% 11%

Tjänster som inte kräver 
forskarexamen

Adjunkter 4% 8% 3% 2% 3%

Forskningsassistenter 5% 3% 9% 5% 1%

Doktorander Doktorander 33% 29% 27% 37% 45%

Administrativt / tekniskt stöd TA-personal 4% 2% 5% 2% 2%

Forskningsing. / Lab.-biträden 11% 2% 18% 10% 12%

SUMMA 100% 100% 100% 100% 100%
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Hur stor andel av svensk  
forskning utförs av doktorander?
Doktorander utför idag 33 procent av allt det FoU-
arbete som bedrivs inom svenska universitet och 
högskolor. Särskilt utpräglat är detta inom tekniskt 
(45 procent) och naturvetenskapligt vetenskapsom-
råde (37 procent).3 Juniora forskare, varibland så-
väl klassiska post-docs som ”äldre” forskare utan 
professors meritering ryms, utför en ytterligare 

tredje del (32 procent) av svensk universitetsforsk-
ning. Inom humanistisk och samhällsvetenskapligt 
forskningsområde är de juniora som mest framträ-
dande (41 procent av all utförd forskning). Man bör 
dock hålla i minnet att detta förhållande hänger 
ihop med den låga användningen av administrativ 
och teknisk personal inom samhällsvetenskaplig och 
humanistisk forskning.



KOSTNADER FÖR DOKTORANDUTBILDNING I SVERIGE
Källa: Vetenskapsrådet, Forskarutbildningen i Sverige

Uppskattad totalkostnad 
för doktorand utbildning 

(MSEK) 20054

Totala intäkter 
till FoU 2005

Uppskattad andel  
kostnader till  
doktorandutb.

Hum/sam 2 200 4 162 53 %

Medicin 3 500 6 412 55 %

Naturvetenskap + SLU 2 600 5 304 49 %

Tekniskt 3 200 4 868 66 %

ANDEL ARBETSTID FÖR SVENSKA DOKTORANDER, FÖRDELAT PÅ TRE ARBETSKATEGORIER
Källa: Högskoleverket, Rapport 2010:4

FoU Undervisning i 
grundutb.

Doktorandkurser och 
övrig administration

Hum/sam 70 % 11 % 19 %

Medicin 83 % 7 % 11 %

Naturvetenskap + SLU 77 % 8 % 15 %

Tekniskt 68 % 12 % 20 %

ANDEL AV UNDERVISNINGSÅRSVERKEN SOM UTFÖRS AV DOKTORANDER

Hum/sam 5 %

Medicin 5 %

Naturvetenskap + SLU 15 %

Tekniskt 15 %
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Hur stor del andel av högsko-
lans forskningsresurser går till 
doktorand forskning/utbildning?

År 2005 motsvarade de direkta kostnaderna för fors-
karutbildningen en femtedel av hela högskoleväsen-
dets intäkter för forskning och forskarutbildning. De 
totala kostnaderna för doktorandutbildning och dok-
torandforskning är dock betydligt större och svåra 
att med säkerhet uppskatta. Nedanstående uppgifter, 
baserade på en sammanställning gjord av Vetenskaps-
rådet, visar att de totala kostnaderna för doktorand-
utbildningen utgör åtminstone hälften av lärosätenas 
totala forskningsanslag.

Riksrevisionen gör en mer försiktig bedömning av 
kostnaderna för doktorandutbildning, där resurser 
till att genomföra doktorandkurser beräknas mot-
svara endast en termins undervisning per doktorand 
under dennes studietid. Därigenom uppskattas to-
talkostnaden för en doktorand till 1 miljon kronor 
per år. Utifrån denna generella skattning konstaterar 

Riksrevisionen att skillnaderna i resursallokering till 
doktorandutbildningen varierar kraftigt mellan läro-
sätena: medan de äldre lärosätena beräknas använda 
knappt 30 procent av basanslaget för forskning till 
forskarutbildning förbrukas 40 respektive 53 procent 
av basanslagen till de nya universiteten och högsko-
lorna med examenstillstånd.

Vilka övriga uppgifter har  
svenska doktorander?
Doktorander lägger idag lejonparten av sin tid på 
forskning. Man kan tolka detta som att doktorand-
kåren idag inte fyller någon avgörande funktion för 
universitetens övriga uppgifter.

Den reservation som bör göras är att doktorander 
inom naturvetenskapligt och tekniskt område trots 
allt genom sitt relativt stora antal utgör en tydlig 
under visningsresurs: mer än var sjunde timme som 
läggs på undervisning i dessa ämnen utförs av dok-
torander.
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Hur ser arbetsmarknaden  
ut för svenska doktorander?
Arbetslösheten bland forskarutbildade är generellt 
låg. Några absoluta uppgifter om i vilken mån fors-
karutbildade finner avsättning för sina kunskaper på 
arbetsmarknaden är svåra att finna, men Högskole-
verkets analys från 2010 visar att examinerade fors-
kare i hög grad undgår arbetslöshet.

Den relativt låga andelen av 2005 års disputerade hu-
manister och naturvetare som registrerats som ”etable-
rade” kan delvis förklaras av att post-doc stipendier, som 
är vanliga inom dessa ämnesområden, inte räknas som 
ett etablerat arbete. Observera också att ovanstående 
uppgifter enbart gäller etablering på den svenska arbets-
marknaden. Anställning som till exempel post-doc vid 
utländska lärosäten, vilket är särskilt vanligt bland na-
turvetare, ingår inte heller i ovanstående uppgifter.

Totalt har drygt hälften av de årliga examinationsko-
horterna lämnat högskolesektorn. Skillnaderna är dock 
stora mellan vetenskapsområden. I ljuset av kommande 
års stora pensionsavgångar väntas detta mönster stär-
kas ytterligare. Vetenskapsrådets prognoser för perioden 
2011–2015 tyder på att examinationen av doktorer inom 
samhällsvetenskap och humaniora endast marginellt 
överstiger högskolesektorns egna rekryteringsbehov.6 

Givetvis återfinns skillnader i arbetsmarknads-
mönster även mellan grupper inom respektive veten-
skapsområde. Strategiska forskningsstiftelsens under-
sökning av de doktorander inom livsvetenskaperna som 
sponsrats genom stiftelsens satsningar på forskarskolor 

visar till exempel på att enbart två av fem etablerat sig 
utanför den offentliga forskningssektorn, vilket för-
modligen hänger ihop med en att näringslivets efter-
frågan forskarutbildad arbetskraft är svag i relation till 
utbudet av forskarutbildade.7 Liknande förhållanden 
finns sannolikt även inom andra vetenskapsområden.

De två ovanstående tabellerna ger tillsammans en 
bild av att forskarutbildade inom medicin och teknik 
är relativt efterfrågade på den inhemska arbetsmarkna-
den, såväl inom som utom högskolesektorn. Humanis-
ter och samhällsvetare utbildas fortfarande i hög grad 
till att svara mot högskolesektorns egna behov.

Hur stor är andelen utländska 
doktorander inom den svenska 
högskolan?
 
Andelen utländska doktorander ökade under 00-talet, 
till att år 2008 utgöra 33 procent av alla nyantagna. 
Man kan förvänta sig att den ökande trenden på lite 
sikt hotas av att utomeuropeiska studenter inte längre 
kan läsa svenska internationella masterprogram utan 
att betala för utbildningen.

Av de utländska doktorander som avlade doktors-
examen åren 1997 till och med 2001 fanns enligt Hög-
skoleverkets kartläggning 44 procent kvar i Sverige 
fem år efter examen. 43 procent hade emigrerat och 
12 procent gick inte att följa upp pga av ofullständigt 
personnummer.

ANDEL ETABLERADE5 PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN ÅR 2008 AV DE EXAMINERADE 
ÅREN 2000, 2002 OCH 2005 FÖRDELADE PÅ VETENSKAPSOMRÅDE 
Källa: Högskoleverket, Rapport 2010:21

Examinerade 2000 Examinerade 2002 Examinerade 2005
Humaniora 77 % 80 % 64 %

Samhällsvetenskap 84 % 86 % 85 %

Naturvetenskap + SLU 88 % 84 % 66 %

Medicin 92 % 91 % 82 %

Teknik 91 % 92 % 88 %

ANDEL AV DE ETABLERADE SOM LÄMNAT HÖGSKOLESEKTORN FÖRDELADE PÅ 
VETENSKAPSOMRÅDE 

Examinerade 2000 Examinerade 2002 Examinerade 2005
Humaniora 29 % 32 % 34 %

Samhällsvetenskap 22 % 28 % 28 %

Naturvetenskap + SLU 60 % 54 % 67 %

Medicin 73 % 70 % 71 %

Teknik 63 % 71 % 65 %



7

Fotnoter

1. Källa: Vetenskapsrådet, Svensk forskarutbild-
ning och sysselsättning efter examen, opublicerat 
manuskript, augusti 2011.

2. Diagrammet visar antalet aktiva doktorander satt 
i förhållande till dels befolkningsmängd i åldrar-
na 25–29, dels PPS/capita. Det sistnämnda måttet 
(purchase power standard) används av Eurostat 
för att i sin tur normera utgifter mot köpkraften i 
respektive land, med den genomsnittliga köpkraf-
ten i EU som jämförelse.

3. Siffran inkluderar SLU i det naturvetenskapliga 
vetenskapsområdet.

4. Uppskattningen exkluderar externt avlönade 
doktorander och deras handledning.

5. Som etablerad räknas den person som år 2008 
var klassificerad som sysselsatt i november må-
nad, med en taxerad inkomst för 2008 översti-
gande 190.200 kronor. Från denna grupp avräk-
nas personer som under någon del av 2008 varit 
arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder.

6. Källa: Vetenskapsrådet, Svensk forskarutbild-
ning och sysselsättning efter examen, opublicerat 
manuskript, augusti 2011.

7. Källa: SSF, Hur gick det sedan? En uppföljning 
av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade 
forskningsprogram, startade åren 1996–2000. 
SSF-rapport nr 4.

Källor

The Conference Board of Canada: http://www.
conferenceboard.ca/hcp/hot-topics/innovation.aspx 
(juni 2011)

Eurostat, “Science, technology and innovation in 
Europe,” 2010 edition. 

Högskoleverket, ”Utländska doktorander i svensk 
forskarutbildning”. Rapport 2009:14 R.

Högskoleverket, ”Lärares och forskares arbetstid – 
en studie baserad på statistik”. Rapport 2010:4 R

Högskoleverket, ”Doktorsexaminerades etablering 
på arbetsmarknaden”. Rapport 2010:21 R.

Statistiska centralbyrån, ”Forskning och utveckling 
inom universitets- och högskolesektorn 2009”. Sta-
tistiska meddelanden UF 13 SM 1001.

Riksrevisionen, ”Användningen av basanslaget för 
forskning och forskarutbildning”. RiR 2011:21.

SSF, ”Hur gick det sedan? En uppföljning av forskar-
studerande inom 55 SSF-finansierade forskningspro-
gram, startade åren 1996–2000”. SSF-rapport nr 4.

Vetenskapsrådet, ”Forskarutbildningen i Sverige – 
Variation i volym, effektivitet och kostnader sedan 
tidigt 1990-tal”. Rapport från 2006.

Vetenskapsrådet, ”Svensk forskarutbildning och sys-
selsättning efter examen”. Opublicerat manuskript, 
augusti 2011.

Fotnoter och källor




