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Detta PM redovisar resultat från en enkätundersök-
ning som genomförts av Agenda för forskning. Un-
dersökningen, som skickades ut i december 2011, 
riktades till samtliga cirka 1700 personer som tog ut 
en doktorsexamen i medicin, teknik, naturvetenskap 
och vissa samhällsvetenskapliga ämnen under 2006 
och som 2011 hade svensk folkbokföringsadress.1 

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 inkluderade ämnen 
återfinns i appendix A. 

Omkring 900 svar erhölls efter två påminnelser, 
varav 878 var fullt kompletta. Undersökningens frå-
gor berör 1) de examinerades bakgrund före forskar-
utbildningen, 2) villkor och aktiviteter under själva 
studierna, 3) den miljö i vilken respondenten vistades 
under utbildningen och 4) de examinerades arbetssi-
tuation under 2011. 

En viktig ambition med undersökningen har varit 
att analysera hur det tredje av dessa områden påverkar 
det fjärde, när man kontrollerar för skillnader inom de 
två förstnämnda områdena. För att göra det möjligt 
att lägga till uppgifter om akademiska publiceringar 
och forskningsanslag har respondenten ombetts läm-
na ut såväl sitt eget som handledares personnamn. I 
alla sammanhang där resultat från undersökningen 
redovisas är uppgifterna i vanlig ordning anonymi-
serade.

 Anders Broström har ansvarat för studiens koor-
dination och för statistisk analys. Statistiska Cen-
tralbyrån (SCB) har genomfört insamlandet av enkät-
data. Mattias Fritz har koordinerat SCB:s arbete och 
Michael Franzén har genomfört bortfallsanalys av 
materialet.2 Andreas Olsson och Cecilia Thorborg 
har matchat enkätsvar (baserade på personnamn för 
den tidigare doktoranden och dennes huvudhandle-
dare, ämnesinriktning, den disputerades egna nyck-
elordsbeskrivning av sin avhandling och med stöd 
av uppgifter om lärosäte) mot publiceringsuppgifter 

i databasen ISI Web of Science. Staffan Karlsson på 
Vetenskapsrådet har lett arbetet och konstruerat 
mått på publiceringens omfattning från rådets data-
bas. Jan Fahleson på Stiftelsen för strategisk forsk-
ning har matchat handledarnas namn, forsknings-
ämne och lärosätestillhörighet mot uppgifter om 
forskningsanslag för åren 2001–2006.3 Lars West-
berg har bearbetat de lämnade fritextsvaren.

1. Bakgrund
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Nedan redovisas dels vissa uppgifter från enkäten, 
dels resultat av multivariat regressionsanalys i två 
steg. Dels analyseras vilka faktorer som påverkar 
doktorandernas tendens till och förmåga att eta-
blera sig inom högskolan fem år efter examen, dels 
analyseras doktorandens framgång inom den aka-
demiska karriären, givet att ett sådant karriärval 
gjorts. Som mått på sådan framgång har publice-
ringsdata använts, dels i termer av volym, dels i 
termer av citeringar till forskarens publikationer. 
Dessa två mått ger i stort sett identiska resultat. 
I samtliga regressionsanalyser har gruppen med 
samhällsvetare (45 av sammanlagt 782 fullt kom-

pletta svar) utelämnats, eftersom vi menar att det 
finns anledning att förvänta sig att de undersökta 
sambanden skiljer sig mellan samhällsvetare å ena 
sida och teknikvetare, medicinare och naturvetare å 
andra sidan. För ytterligare detaljer kring analysen, 
se appendix B.

I fokus för denna analys står ett antal variabler 
som beskriver den forskningsmiljö i vilken respon-
denten verkat under studietiden (forskargruppens 
egenskaper samt handledarens meriter). Tabellerna 
1 och 2 listar vilka övriga kontrollvariabler som an-
vänts. Dessa motsvarar faktorer som i tidigare stu-
dier funnits påverka en forskares produktivitet.4 En 

2. Analysmetod

TABELL 1: KONTROLLVARIABLER I ANALYS AV VILKA AV 2006 ÅRS DISPUTERADE SOM ARBETAR 
INOM HÖGSKOLAN ÅR 2011 

Variabel5 Inflytande
Forskarutbildningsämne Inom medicin är det vanligare att göra akademisk 

karriär än inom naturvetenskap och teknik

Ålder -

Betygssnitt från gymnasiestudier -

Antal högskolepoäng erövrade vid antagningstillfället -

Omständigheter vid antagning till forskarutbildning -

Erfarenhet från arbetslivet före antagning till 
forskarutbildningen

-

Motiv till att genomgå forskarutbildning Doktorander som motiverats av att öka sin egen 
kunskap och av de relativt fria arbetsvillkoren är mer 
benägna att arbeta inom högskolan

Omständigheter vid val av avhandlingsämne Doktorander vars forskning finansierades av externa 
finansiärer med ”avgörande inflytande över val av 
[övergripande] avhandlingsämne” är mer benägna att 
arbeta inom högskolan6

Medverkan i forskarskola under forskarutbildningen -

Vistelse vid andra forskningsmijöer under 
forskarutbildningen

-
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mer detaljerad beskrivning av de ingående variab-
lerna återfinns i appendix B.

Respondenterna erbjöds att i en helt öppen fråga 
lämna förslag på hur svensk forskarutbildning skulle 
kunna förbättras.8 625 respondenter använde sig av 

denna möjlighet, i många fall med långa och engage-
rade svar. Ett urval av sådana svar används nedan för 
att illustrera resultat och belysa de resonemang som 
förs kring dessa resultat.

TABELL 2: KONTROLLVARIABLER I ANALYS AV FORSKNINGSOUTPUT FÖR INOM HÖGSKOLAN 
AKTIVA FORSKARE SOM DISPUTERAT 2006 

Variabel7 Inflytande
Ålder Högre ålder vid disputation är förknippat med lägre 

citeringsgrad

Betygssnitt från gymnasiestudier -

Antal högskolepoäng erövrade vid antagningstillfället -

Omständigheter vid antagning till forskarutbildning -

Omständigheter vid val av avhandlingsämne -

Forskaren är anställd vid annat universitet än det där 
hon/han disputerade

-

Medverkan i forskarskola under forskarutbildningen -

Vistelse vid andra forskningsmiljöer under 
forskarutbildningen

-

Genomförd post-doc vid utländskt lärosäte -

Arbetssituation år 2011 Forskare som lägger relativt mycket tid på forskning, i 
förhållande till undervisning och andra arbetsuppgifter, 
har högre output.
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Var tredje utbildas i en liten 
forskar grupp 
En central övergripande fråga för undersökningen 
gäller forskargruppens betydelse för doktorandernas 
möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen på bästa 
sätt, och att senare få utväxling på sin utbildning 
i karriär inom eller utanför högskolan. Bland de 
spontana fritextsvaren återfinns flera kommentarer 
som påminner om vikten av att det finns en fung-
erande miljö för kunskapsutbyte och lärande om-

kring doktoranden. Den egna forskargruppen, där 
utbytet med andra doktorander och med disputerade 
forskare förväntas vara som mest intensivt, utgör en 
mycket viktig del av de forskarutbildades närmiljö. 
Det är i detta sammanhang något oroväckande att 
var tredje disputerad i vår undersökning befann sig i 
en forskningsmiljö med färre än fem kollegor. Tabell 
3 redovisar hur stora grupper respondenterna i ge-
nomsnitt anger sig ha haft i sin lokala forskargrupp 
under utbildningen.9 

Några fritextsvar, framför allt från doktorander 

3. Resultat

TABELL 3: FORSKARGRUPPENS STORLEK 

Antal kollegor (forskande personal)  
i doktorandens forskargrupp

Andel av samtliga respondenter

0–2 13 %

3–4 19 %

5–7 26 %

8–10 16 %

11–15 13 %

16– 13 %

TABELL 4: ANDEL DOKTORANDER I FORSKARGRUPPEN 

Andel doktorander i doktorandens  
forskargrupp

Andel av samtliga respondenter

< 20 % 6 %

20–40 % 22 %

40–50 % 24 %

50–60 % 19 %

60–70 % 16 %

> 70 % 13 %
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inom medicinska områden, framhåller även negativa 
erfarenheter av att vara en del av alltför stora grup-
per under utbildningen, kan vara associerat med un-
dermålig utbildning och mycket begränsat stöd från 
handledare. Flera respondenter beskriver i enkäten 
behovet av att högskolan säkerställer engagemang 
hos handledare och bihandledare. Ytterligare någon 
lämnar förslag om att tillsätta mentorer som stöd 
under forskarutbildningens tidigare, mer allmänna 
moment.

Balans mellan junior och senior 
personal ger de bästa förutsätt
ningarna

Det är genom kontakter mellan redan disputerade 
forskare som doktoranden förväntas utveckla de fär-
digheter som krävs för ett framgångsrikt avhand-
lingsarbete och en vidare karriär. Ytterst är det 
handledarens ansvar att borga för doktorandens 
utbildning, men det är många gånger önskvärt att 
doktoranden har möjlighet att samarbeta med och 
lära av flera forskare. Förutsättningarna för detta 
skiljer sig naturligtvis åt en hel del. Några respon-
denter skriver att forskarutbildningen skulle kunna 
stärkas om man aktivt stimulerade samarbeten mel-
lan seniora forskare och doktorander inom forskar-
gruppen. En mer grundläggande fråga är i vilken 
mån svenska doktorander alls har tillgång till seni-
ora forskare i sin närmiljö. Enkätsvaren tyder på att 
så inte alltid är fallet; 28 procent av doktoranderna 
har bara haft en eller två disputerade personer i sin 
närmiljö under utbildningen. Tabell 4 redovisar en 
närliggande uppgift: hur stor andel av respondenter-
nas forskargrupper som i genomsnitt utgjordes av 
doktorander under studietiden (respondenten själv 
medräknad).

Vår analys finner inga belägg för att att forskar-
gruppens storlek eller andelen doktorander i grup-
pen påverkar om doktoranden efter examen arbetar 
inom eller utanför högskolan. Däremot finner vi att 
forskargruppens sammansättning påverkar produk-
tiviteten hos de som gör karriär inom högskolan.10 
Forskare som utbildats i alltför stora grupper, och i 
grupper som i hög grad består av doktorander, har 
svagare akademiskt track record än andra forskare. 
Effekten är ganska påtaglig; mellan doktorander 
från väl balanserade grupper (40–50 procent dok-
torander) och grupper som övervägande består av 
doktorander finns skillnader på omkring 50 procent 
som inte förklaras av de andra faktorer vi kontrolle-
rar för. Några lämnade fritextsvar påminner om att 
det även finns problem med grupper som bara har 
enstaka doktorander; de forskarstuderande behöver 
varandra för att till exempel ”diskutera datainsam-
ling och tolka resultaten mer ingående … handle-

darna har inte tiden/möjligheten att gå in i data-
materialet på det sättet.” Det finns även tecken på 
att alltför små forskargrupper och forskargrupper 
med alltför få andra doktorander i lämnar negativa 
spår i de disputerades karriärutveckling, men dessa 
resultat är inte lika starka. Det är framför all dok-
torander som befunnit sig i delvis isolerade miljöer, 
hänvisade till enbart sina handledare, som ser ut att 
klara sig sämre efter disputation.

Forskningsstödjande personal 
i varannan forskargrupp
Forskningsingenjörer och forskningsassistenter 
före kommer i varierande grad i de forskargrupper 
respondenterna arbetat i under utbildningen. Var-
annan respondent uppger att minst en sådan person 
fanns tillgänglig i närmiljön. En respondent argu-
menterar för att man bör ”…öka andelen teknisk 
personal, så att forskarstuderande kan fokusera på 
själva det vetenskapliga värvet istället för det prak-
tiska (laboratorie-)arbetet och administrativt arbete 
(inköp m.m.).” Vi finner dock inga entydiga samband 
mellan förekomsten av stödpersonal och doktoran-
dens framtida karriär.

En av sex utbildas i under
finansierade forskargrupper
Två mått på forskargruppens finansiering används 
för att undersöka vilka villkor gruppen haft för sin 
verksamhet. Dels har respondenterna själva rappor-
terat hur de upplevt forskargruppens finansiering, 
dels har data om externa forskningsanslag hämtats 
in från åtta stora svenska forskningsfinansiärers an-
slag 2002–2006 (se fotnot 3 ovan). Vi konstaterar att 
16 procent av respondenterna rapporterar att deras 
forskargrupp under forskarstudierna hade svag eller 
mycket ojämn finansiering. Mer än varannan hade en 
handledare som under perioden 2002–2006 inte fick 
några externa anslag alls från de forskningsfinan-
siärer vi undersökt. Gruppens finansiering, som vi 
mäter den, kan tänkas påverka doktorandens förut-
sättningar till en god utbildning. Vi observerar dock 
inga statiskt säkerställda samband som entydigt styr-
ker att så skulle vara fallet. 

Nätverk som skapas under utbild
ningen är viktiga för karriären
Även om samspelet inom den egna forskargruppen 
sannolikt har stor betydelse för forskarutbildningens 
kvalitet behöver inte gruppen utgöra doktorandens 
hela miljö. Kontakter med andra miljöer inom eller 
utanför det egna lärosätet kan komplettera ”hemma-
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miljön” på ett viktigt sätt.11 ”Att vara en del av ett in-
ternationellt forskarnätverk redan under doktorand-
tiden är väldigt viktigt. Dels är det roligt, dels ger det 
en bättre bild av vad forskning handlar om, plus att 
man får kontakter och träffar forskare […] från an-
dra miljöer” skriver en respondent. En annan fyller på 
med argumentet att tidiga kontakter ger doktoranden 
möjlighet att ”… ta del av andras forskningsområ-
den som är av vikt för framtida forskning och för den 
egna karriären.” 

Flera respondenter resonerar om att eftersom infor-
mella nätverk är så viktiga för doktorandens fortsatta 
karriär bör forskarutbildningen utformas så att dok-
toranderna får bästa möjliga förutsättningar för att 
bygga sina egna nätverk. Högskolan bör till exempel 
uppmuntra doktorander att besöka internationella 
konferenser och handledare bör bjuda in doktoran-
den till sina personliga nätverk. Vissa går längre på 
samma tema, och lägger fram förslag om hur utbild-
ningens struktur och villkor kan utvecklas för att se 
till att doktoranden lämnar utbildningen med ett visst 
nätverk utanför den egna forskningsmiljön:

• Ställ krav på obligatorisk vistelse vid annat lärosäte, 
gärna utomlands, under doktorandstudietiden.

• Ställ krav på att doktorander har en bihandledare från 
ett annat lärosäte än doktorandens eget.

• Anta alla doktorander till forskarskoleprogram.

Flera respondenter lyfter fram egna positiva erfaren-
heter av deltagande i forskarskolor eller beklagar att 
de själva inte haft tillgång till ett sådant sammanhang. 
På en direkt fråga uppger 17 procent av samtliga re-
spondenter att de har ingått i en forskarskola under 
doktorandtiden. Vi finner dock inga tydliga samband 
mellan medverkan i forskarskola och senare karriär-
mönster. 

Inte bara gruppens komposition, utan även dess 
kvalitet, påverkar de ingående doktorandernas 
framtida karrriärer. Flera olika mått som beskriver 
gruppens vetenskapliga position har använts. Ett 
övergripande mönster är att forskarutbildade från 
grupper med starka positioner är mer benägna att 
lämna högskolan, men också att doktorander från 
starka grupper får en bättre start på den akademiska 
karriären om de väljer att stanna inom högskolan. 
Dessa samband gäller dels respondenternas egna svar 
om forskargruppens nätverk, dels mått på handle-
darens publiceringsmönster. Vi kan bara spekulera i 
orsakerna bakom dessa samband, men möjliga tolk-
ningar är att doktorander från starka grupper har 
bättre möjligheter att få attraktiva jobb såväl inom 
som utanför högskolan.

Doktorander som uppger att deras forskargrupp 
under utbildningen hade ”kontinuerligt utbyte med 
ledande vetenskapliga miljöer” citeras i genomsnitt 
40 procent oftare än andra doktorander.12 Man kan 
tolka detta som att handledarens och kollegornas 

TABELL 5: BEDÖMNING AV FORSKARGRUPPENS NÄTVERK 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls
Gruppen hade kontinuerligt utbyte med 
ledande vetenskapliga miljöer

48 % 41 % 11 %

Gruppen hade god kontakt med 
forskningsavnämare 

32 % 43 % 25 %

TABELL 6: KUNSKAPER FRÅN FORSKARUTBILDNINGEN I ARBETE UTANFÖR HÖGSKOLAN 

I mitt arbete ingår arbetsuppgifter 
som ställer krav på…

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls

…en högre utbildningsnivå än 
grundläggande högskoleutbildning

65 % 21% 14 %

…kritiskt vetenskapligt tänkande 77 % 20 % 3 %

…kunskaper om aktuella forskningsresultat 53 % 29 % 8 %

…kunskaper inom ämnes-/ 
vetenskapsområdet

70 % 24 % 6 %

…specialistkunskaper inom avhandlingens 
område

40 % 34 % 26 %
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kontakter har stor betydelse för den nydisputerade 
forskarens förmåga att etablera sig inom akademin 
under den tidiga forskarkarriären. Tabell 5 redovi-
sar respondenternas syn på vilka kontaktnät som var 
etablerade inom den forskargrupp där de utbildades. 
Vi konstaterar att det finns ett generellt samband 
mellan att ha goda kontakter med vetenskapliga mil-
jöer och med forskningsavnämare; korrelationskoef-
ficienten för dessa mått är 0,48.

Handledarnas aktuella vetenskapliga meriter mäts 
genom hur många citeringar deras vetenskapliga pu-
blikationer dragit till sig under perioden 2000–2010. 
Vi finner som nämnts ovan att doktorander vars 
handledare har starka meriter är mindre benägna att 
stanna i högskolan efter examen, men att det för den 
grupp som ändå stannar inom högskolan finns ett 
relativit starkt samband: unga forskare vars hand-
ledare var högt citerade blir själva högt citerade. 

Karriärplanering för fortsatt  
akademisk karriär efterfrågas
Det dominerande temat för de i fritextsvar lämnade 
synpunkterna gäller hur doktorandutbildningen kan 
förbereda doktoranden för ett yrkesliv som forskare 
på ett tydligare sätt. Många efterfrågar ”karriärpla-
nering” under utbildningen och särskild förmedling 
av akademiska färdigheter som att skriva forsknings-
ansökningar och forskningsartiklar, att publicera 
sig, undervisa, presentera sin forskning på konfe-
renser osv. Flera har också synpunkter på i vilken 
mån doktorander bör engageras i och utbildas inom 
undervisning på grundnivå. Åsikterna går dock isär. 
En respondent menar att det fanns ett problem i att 
den forskarutbildning han genomgick ”… avsåg att 
skapa forskare, medan ’marknaden’ för disputerade 
till stor del utgörs av undervisning”. Andra argu-
menterar för att doktoranderna ska ”slippa tyngas 
med undervisning” för att kunna utveckla sina för-
mågor som forskare.

Tydligare strukturer kan stärka 
villkoren för lärande 
Flera respondenter tar upp doktorandens beroende 
av handledaren och det väl kända förhållandet att 
förmågan att handleda skiftar högst betänkligt mel-
lan forskare. Som en respondent påpekar ligger detta 
i forskarutbildningens natur: ”… ska man bli en god 
forskare så krävs det att man är väldigt självgående 
och klarar utbildningen även om handledningen inte 
är så bra”. Det finns alltså en inneboende spänning 
i forskarutbildningen: mellan behovet av frihet och 
kreativitet å ena sidan och behovet av struktur och 
tydlighet å andra sidan. Flera respondenter lämnar 
svar som påminner om att individer har skiftande 

behov och villkor. Där den ene önskar maximal fri-
het för doktoranden att söka och staka ut sin egen 
väg efterfrågar sig den andre tydligare strukturer. 
En röst insisterar på att utbildningsmomenten stärks 
och att doktorander inte bör få behandlas som bil-
lig arbetskraft. En bra forskarutbildning, menar en 
annan respondent, får man genom att behandla den 
som ett ”vidareutbildande arbete” snarare än som en 
utbildning. Flera förslag lämnas ändå på strukturella 
åtgärder som kan stärka forskarutbildningen:

• ”Se till att ge handledarna möjlighet till att kontinuerligt 
utbilda sig och förbättra sina kunskaper om hand
ledning.” 

• Frigör tid för handledning och aktiv medverkan i 
gruppens forskning från professorer, som idag ”är för 
upptagna av administration och av att söka pengar för 
att aktivt bidra till forskning och forskarutbildningen”.

• Se till att olika utbildningsmiljöer koordinerar sina 
doktorandkurser så att dessa kan erbjudas mer 
strukturerat, oftare och med större engagemang. Idag 
arrangeras många doktorandkurser ”helt adhoc och 
utan vidare annonsering”.

Ytterligare ett område där tydligare strukturer ser ut 
att kunna behövas är själva antagningen till forskarut-
bildningen. Endast en av tre respondenter i vår under-
sökning har antagit i fri konkurrens, efter utlysning 
av en doktorandtjänst. Det finns anledning att tro att 
en högre andel öppen antagning skulle vara positiv 
för forskarutbildningens kvalitet, både i den meningen 
att de bäst lämpade kan antas och i den meningen att 
högskolans förmåga att kontrollera de olika kvalitets-
aspekter (god miljö, utbildade handledare, etc) som 
nämns ovan.

Sammantaget kan tydligare strukturer förväntas 
leda till att fler genomför utbildningen på planerad 
tid. Bland respondenterna i vår undersökning tog det 
för två av fem mer än fem år mellan antagning och 
disputation.

Flera faktorer avgör forskarutbild
ningens värde utanför högskolan 
Registeruppgifter från Statistiska Centralbyrån vi-
sar att en tredjedel av de som tog doktorsexamen 
2006 var anställda vid en svensk högskola 2011.13 
Den återstående gruppen har tämligen goda positio-
ner på arbetsmarknaden. 65 procent uppger att de 
har ett arbete som åtminstone delvis bygger på de 
kunskaper de byggt upp genom forskarutbildningen. 
Även om 14 procent anger att deras arbete inte har 
någon koppling till deras utbildningsnivå, och att de 
kanske därigenom har svårt att få avkastning på sin 
utbildning vare sig i termer av arbetsuppgifter eller 
lön, är det bara ett fåtal som anger sig inte ha någon 
som helst nytta av erfarenheter och kunskaper från 
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utbildningen i sitt arbete. Tabell 6 rapporterar de 
forskarutbildades syn på hur det nuvarande arbetet 
förhåller sig till de kunskaper de skaffat sig genom 
forskarutbildningen.

Analys av data visar inga tecken på att handle-
darens vetenskapliga meritering och finansiering 
påverkar de forskarutbildades förutsättningar att 
få avkastning på sina kunskaper. Däremot före-
faller doktorander vars val av avhandlingsområde 
styrts av externa finansiärer ha lättare att få av-
kastning på sina kunskaper utanför högskolan än 
de som varit starkt beroende av handledarens öns-
kemål. En av de allra tydligaste tendenserna i de 
spontana svaren är också att många uttrycker en 
vilja att under forskarutbildningen få arbeta med 
frågeställningar och med metoder som är relevanta 
och aktuella för industrin. Man uttrycker en oro 
över att alltför snävt inriktad utbildning gör många 
doktorander svåranställda. En respondent från na-
turvetenskaplig fakultet skriver att det vore värde-
fullt om doktoranden under sin utbildning fick ”… 
veta vilken metodik som används inom näringslivet 
för att kunna ha maximal nytta av det man lär sig.” 
En forskarutbildad beskriver sig under sin utbild-
ning ha fått möjlighet att ”… varva kurser, forsk-
ning och externa uppdrag” vilket gav kontakter 
och erfarenheter som ledde till ett attraktivt arbete 

utanför högskolan. Andra röster – framför allt från 
respondenter som fortsatt inom högskolan – varnar 
för riskerna med ett sådant nära förhållande och 
påminner om att krav på industriell nytta ibland ger 
doktorandarbetet ”mer karaktär av ingenjörsarbete 
än av forskning”. 

Tjänst efter examen en väl trång 
flaskhals
Utöver kommentarer om utbildningen och dess möj-
ligheter att förbereda doktoranden för ett arbetsliv 
som forskare är det många respondenter som kom-
menterar forskarutbildningen i förhållande till forsk-
ningssystemet som helhet. Flera lämnar synpunkter 
på temat att färre borde antas och de som antas ges 
bättre resurser, tydligare karriärvägar och – fram-
för allt – bättre chanser till fortsatt forskning efter 
disputation. Överlag är efterfrågan på bättre villkor 
(anslag, tjänster) för yngre forskare vanligt förekom-
mande bland enkätsvaren. Många av de aktiva läka-
re som besvarat undersökningen betonar till exempel 
behovet av kombinationstjänster för att möjliggöra 
fortsatt forskning.
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Koderna nedan hänvisar till den officiella statistiska förteckningen över forskningsämnen  
som den var indelad år 2006. 

Alla forskningsämnen under forskningsämnesområde (2-siffernivå):
12 Rättsvetenskap/Juridik
14 Matematik
15 Naturvetenskap
18 Medicin
19 Odontologi
21 Farmaci
22 Veterinärmedicin

Alla forskningsämnen under forskningsämnesgrupp (3-siffernivå):
132 Ekonomi
133 Statistik, data- och systemvetenskap
161 Teknisk fysik
162 Elektroteknik, elektronik och fotonik
163 Kemiteknik
164 Bioteknik
165 Teknisk mekanik
166 Teknisk materialvetenskap
171 Markvetenskap
237 Vårdvetenskap

Dessutom de specifika forskningsämnena (4-siffernivå):
1312 Psykologi
1316  Sociologi
1602  Reglerteknik
1603  Telekommunikation
1604  Signalbehandling
1605  Bildanalys
1606  Datorteknik
1607  Systemteknik
1682  Industriell organisation, administration och ekonomi
1691  Medicinsk teknik
1692  Miljöteknik
1693  Rymdteknik
1721  Växtförädling

Appendix A: Lista över inkluderade 
forskarutbildningsämnen
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Detta appendix beskriver kortfattat vilka variabler 
som ingått i det analyserade materialet. Vidare dis-
kuteras de ekonometriska modeller som använts för 
att analysera materialet och vissa skattade resultat 
redovisas. 

Tabell B2 redovisar samtliga variabler som ingått 
i analysen. I de variabler som bygger på sjugradiga 
Lickert-skalor motsvarar ett högre värde ett starkare 
positivt ställningstagande till det påstående som frå-
gan gäller.

Nedan redovisas resultat av regressionsanalys. Av 
platsskäl redovisas endast koefficienter som är sig-
nifikanta med 10 procent signifikansnivå eller lägre. 
I analys av vilka faktorer som påverkar om de fors-
karutbildade är kvar inom högskolan eller inte fem år 

efter examen har en probit-modell använts. Tabell B1 
redovisar de signifikanta skattningarna.

Analys av framgång för de som stannat på hög-
skola baseras dels på ett mått av det totala antalet 
publicerade artiklar författade av respondenten som 
återfinns i Vetenskapsrådets databas, dels på fält-
normerade citeringar till dessa artiklar. Bägge dessa 
mått logaritmeras vid regressionsanalys. Tabell B3 
visar de signifikanta resultaten för den senare ana-
lysen.14

För de som år 2011 arbetade utanför högskolan har 
två slags analyser av hur arbetet förhåller sig till ut-
bildningen använts. För det första en OLS-modell där 
svaret på en sjugradig Lickert-skala använts som be-
roende variabel. För det andra en probit-modell där 

Appendix B: Översikt över data 
och regressionsanalys

TABELL B1: PROBITMODELL. BEROENDE VARIABEL: SANNOLIKHET ATT EN RESPONDENT ÅR 
2011 ARBETAR INOM HÖGSKOLAN. SKATTADE MARGINALEFFEKTER.*, ** OCH *** ANGER 10%, 5% 
RESPEKTIVE 1% SIGNIFIKANSNIVÅ. 

Variabel Skattad marginaleffekt
teknikvetenskapligt område -0,10*

medicinskt område 0,091**

medelbetyg från gymnasiet -0,016*

antal högskolepoäng innan utbildning -0,00031*

forskarskola -0,079*

extern finansiering 8,5∙10-9*

gruppens utbyte med ledande vetenskapliga miljöer -0,028**

gruppens kontakter med avnämare -0,023**

externa finansiärers inflytande över val av ämne 0,032***

ln(antal citeringar av handledarens forskning) -0,032**

motiv: föra forskningen framåt 0,22*

motiv: egen kunskap 0,047***

motiv: attraktiva arbetsvillkor 0,034***
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TABELL B2: VARIABLER SOM ANVÄNTS I ANALYS AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Variabel medel min max

Individens bakgrund och väg till forskarutbildningen

medelbetyg från gymnasiet 16,3 9,9 20

antal högskolepoäng innan utbildning 225 1,5 641

ålder vid disputation 36 27 66

antogs genom öppen utlysning 0,30 0 1

antogs genom tidigare kontakt med institutionen 0,52 0 1

antogs genom överrenskommelse med arbetsgivare 0,05 0 1

relevant arbetslivserfarenhet 4,1 1 7

motiv: föra forskningen framåt 5,3 1 7

motiv: egen kunskap 6,2 1 7

motiv: attraktiva arbetsvillkor 4,9 1 7

motiv: karriärmöjligheter efter forskarexamen 5,6 1 7

Förutsättningar under utbildningen

matematikvetenskapligt område 0,039 0 1

naturvetenskapligt område 0,39 0 1

teknikvetenskapligt område 0,20 0 1

medicinskt område 0,45 0 1

eget inflytande över val av ämne 4,7 1 7

handledares inflytande över val av ämne 5,1 1 7

externa finansiärers inflytande över val av ämne 2,5 1 7

externa finansiärers inflytande över val av metod och frågeställningar 2,0 1 7

gruppstorlek 9,7 1 71

andel doktorander i gruppen 0,46 0,07 1

teknisk/administrativ personal i gruppen 0,49 0 1

gruppens totala finansiering 4,9 1 7

gruppens utbyte med ledande vetenskapliga miljöer 5,0 1 7

gruppens kontakter med avnämare 4,2 1 7

doktoranden ingick i forskarskola 0,17 0 1

handledarens externa finansiering 1,6∙106 0 4,1∙107

ln(antal citeringar av handledarens forskning) 2,88 0 6,7

Arbetssituation under 2011

anställd vid högskola: antal publikationer i ISI-databasen 6,2 0 107

anställd vid högskola: antal fältnormerade citeringar i ISI-databasen 7,8 0 208

anställd vid högskola: andel arbetstid vikt för forskning (%) 57 0 100

anställd utanför högskola: forskarexamen krävs för delar av nuvarande 
arbete

5,3 1 7

anställd utanför högskola: specialistkunskaper från avhandlingen krävs för 
delar av nuvarande arbete

4,3 1 7
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sannolikheten att en respondent svarat ”1” eller ”2” 
på den sjugradiga skalan skattats. 

I analys av detta slag uppstår frågor om selektions-
problem. Doktorander som påbörjat men inte avslutat 
sin forskarutbildning kan tänkas skilja sig från de som 
fullföljt utbildning, och forskarutbildade som fem år 
efter examen är mantalsskrivna utomlands kan tänkas 
skilja sig från den grupp som ingått i undersökningens 
urvalsram. Vi har dessvärre inga möjligheter att kon-
trollera dessa effekter, men konstaterar dels att endera 
grupp är förhållandevis begränsad i storlek, dels att 
de kan tänkas representera två ytterligheter vars po-
tentiella påverkan på estimaten går åt var sitt håll och 

att de båda grupperna därmed i någon mening kan 
tänkas ”ta ut varandra”. Ett annat slags selektions-
problem uppstår i analys av en viss grupp (anställda 
inom eller utom högskolan) av respondenter. Denna 
typ av selektion kan vi kontrollera för i modeller av 
så kallad Heckman-klass. Resultaten från dessa har 
dock i samtliga fall visat att inga allvarligare selek-
tionsfel påverkar de resultat som beskrivits i detta PM.

TABELL B3: OLSMODELL. BEROENDE VARIABEL: LOGARITMEN AV INDIVIDENS FÄLTNORMERADE 
CITERINGAR 2000–2011. *, ** OCH *** ANGER 10%, 5% RESPEKTIVE 1% SIGNIFIKANSNIVÅ. 

Variabel Skattad koefficient
ålder vid disputation -0,026**

gruppstorlek (kvadrerad term) -0,00071**

andel doktorander i gruppen 3,5*

andel doktorander i gruppen (kvadrerad term) -4,4**

gruppens utbyte med ledande vetenskapliga miljöer 0,11**

ln(antal citeringar av handledarens forskning) 0,15***
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1. Det faktum att vissa forskarutbildade som läm-
nat Sverige permanent inte kan nås kan påverka 
vissa resultat. Eftersom utlandsflytt kan vara ett 
tecken på både mycket god som mycket negativ 
karriärutveckling är det svårt att uttala sig om 
huruvida urvalets karaktär medför en påtaglig 
snedvridning av resultaten, och i så fall åt vilket 
håll.

2. Bortfallsanalysen visar inga tecken på systema-
tiskt bortfall. Den enda avvikelse som förefal-
ler värd att uppmärksamma är att andelen svar 
är något fler bland de som 2011 arbetar inom 
högskolesektorn än de som arbetar på annat 
håll. Teknisk rapport, själva enkäten samt bort-
fallsanalys återfinns på Agenda för forsknings 
hemsida, http://www.iva.se/Projektverksamhet/
Projekt/Agendaforforskning/Delstudier/Forskar-
utbildning/

3. Uppgifter har hämtats in från Vetenskapsrådet, 
Formas, FAS, Vinnova, SSF, Cancerfonden, Söder-
bergska stiftelsen och Hjärt-Lungfonden.

4. Se http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/
Agendaforforskning/Delstudier/Forskarutbild-
ning/ för en aktuell forskningsöversikt.

5. Här anges grupper av kontrollvariabler som 
ingått i regressionsanalysen.

6. En rimlig tolkning är att dessa doktorander tidigt 
hamnat på ett spår där kopplingen mellan deras 
forskning och en extern parts kunskapsbehov är 
väl definierat, och att lockelsen och möjligheterna 
att lämna akademin efter disputation är större 
än för doktorander som inte haft en liknande 
inbyggd koppling till en extern avnämare.

7. Här anges grupper av kontrollvariabler som 
ingått i regressionsanalysen. 
 

8. Frågan lydde ”I ljuset av dina erfarenheter, på 
vilket sätt skulle forskarutbildningen vid svenska 
universitet och högskolor kunna utvecklas för att 
ge de forskarutbildade bästa möjliga förutsätt-
ningar för den egna karriären och för att vidare-
utveckla sina kunskaper efter disputation?”

9. Forskargrupp har i enkäten definierats som ”de 
personer som utgjorde din lokala närmiljö under 
forskarutbildningen”.

10. Resultaten gäller såväl när vi använder antal 
publikationer eller antal citeringar som mått som 
när vi sätter dessa mått i relation till den andel av 
sin tid som respondenterna under 2010 lägger på 
forskning.

11. Notera dock att de samband mellan gruppens 
sammansättning och forskarkarriären som be-
skrivits ovan kvarstår även när vi kontrollerar för 
vidare kontakter (gruppens nätverk, de studeran-
des erfarenhet av utbyten och forskarskolor). Av 
detta kan man dra slutsatsen att det endast till en 
del går att ”ersätta” en välbalanserad närmiljö 
med externa kontakter för att upprätta hög kvali-
tet i forskarutbildningen.

12. Resultatet gäller även när man kontrollerar för 
alla de andra faktorer som listas ovan och i ap-
pendix B.

13. Se undersökningens tekniska rapport på www.
iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Agendafor-
forskning/ Delstudier/Forskarutbildning/

14. I analys med logaritmen av antal publikationer 
har ålder, utbyte med vetenskapliga miljöer och 
handledarens publiceringsvolym lägre signifi-
kansgrad. Variabeln ”andel doktorander i grup-
pen” har högre signifikansgrad.

Fotnoter




