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Inledning
På universitetsövergripande nivå har enheten för kvalitet och utvärdering vid avdelningen för
kvalitetsutveckling regelbundet följt upp utbildning på forskarnivå genom enkätstudier. I den senaste
enkätstudien, som genomfördes våren 2015, utgjordes respondentgrupperna av doktorander,
handledare och alumner. I januari 2017 presenterades rapporten Forskarutbildningen vid Uppsala
universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten. Tidigare har två doktorandstudier (Forskarutbildning ur doktorandperspektiv, 2008/2009
och Doktorandernas åsikter om sin utbildning, 2002/2003) samt en doktorsalumnstudie (Med
doktorsexamen i bagaget, 2005/2006) genomförts. Enkätstudien från 2008/2009 följdes upp på
fakultetsnivå och resultatet av uppföljningen sammanställdes i en rapport, FU10. I samband med
uppföljningen genomförde forskarutbildnings-nämnden institutionsbesök med syfte att identifiera
utvecklingsområden och sprida goda exempel.
Denna rapport är resultatet av uppföljningen av senaste enkätstudien med utgångspunkt från
rapporten Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare
och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Syftet med uppföljningen var att identifiera
utvecklingsområden och goda exempel. Uppföljningen fokuserade särskilt på att följa upp med
återkoppling till resultaten av FU10. Institutionerna ombads att reflektera över vad enkätstudie ger
för bild av utbildning på forskarnivå på institutionen och presentera ev åtgärder. Rapporten utgör en
del av fakultetens fortlöpande kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå.

Förutsättningar
Vid tidpunkten för enkäten (våren 2015) hade teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ca 938 aktiva
doktorander. Jämfört med tidpunkten för den tidigare enkäten FU10 (2008) hade fakulteten betydligt
fler doktorander vid denna enkät, 938 vs 751, samt ett större antal utländska doktorander med
stipendium som del i sin finansiering (100 vs 68). Figur 1 visar antalet aktiva doktorander och
nyantagning inkl ämnesbytare (siffror enligt GLIS). Observera att dessa siffror inkluderar alla som
varit aktiva under kalenderåret, dvs inklusive de som tar examen och de som antas till
forskarutbildning. Figur 2 visar försörjningsformen för doktoranderna (förutom
doktorandanställningar) och en ökning av antalet stipendiater har skett under perioden mellan
enkätundersökningarna. Antalet handledare har antagligen inte vuxit i motsvarande grad som antalet
doktorander under perioden.

Figur 1. Antagning och antal aktiva doktorander (ur GLIS)
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Figur 2. Försörjningsform för doktorander (ur GLIS). Förutom doktorandanställningar.
Fakulteten har bedrivit arbete med att få en ökande andel att revidera individuella studieplanen varje
år, vilket har gett resultat. Vid tidpunkten för FU10 reviderade ca 60% studieplanen, medan dryga
10% inte gjorde det. Resterande del var doktorander som undantogs pga nyantagning eller snar
disputation. Vid tidpunkten för nuvarande enkät reviderade ca 70% studieplanen, medan knappa 8%
inte gjorde det. Det är stor spridning mellan institutionerna, där nästan samtliga studieplaner
revideras vid vissa institutioner. Vid FU10 föreslogs också en modell att tredje oberoende part ska
delta vid revideringen. Detta har slagit igenom till viss del, och vid tidpunkten för enkäten hade ca
1/3 av de som reviderade en tredje oberoende part närvarande.
Sedan FU10 har det varit obligatoriskt att ha genomgått handledarutbildning för att bli utsedd till
huvudhandledare. Fakulteten har underlättat detta genom att erbjuda fler utbildningstillfällen för
handledarna. Det är därför rimligt att anta att en betydligt större andel av huvudhandledarna hade
gått handledarutbildning, antingen den långa (3v) eller den av fakulteten beställda korta (2d)
utbildningen, vid tiden för enkäten (även om exakt statistik saknas).

Övergripande resultat på fakultetsnivå
Nytt för den här enkäten är att utöver doktoranderna så tillfrågades även handledare och alumner om
forskarutbildningen. Någon tidigare systematisk undersökning av dessa tillkommande grupper har
inte gjorts tidigare, så en jämförelse med FU10 går därför inte att göra annat än för doktorandgruppen.

Doktoranderna
Vid fakulteten tillfrågades 658 aktiva doktorander varav 58% (397 st) svarade på enkäten.
Könsfördelningen bland de svarande var 37% kvinnor och 63% män. Detta avspeglar ungefär den
faktiska könsfördelningen bland doktoranderna vid tidpunkten för enkäten (34% respektive 66%).
Könsfördelningen är idag (2017) 35% respektive 65% enligt GLIS. Av enkätsvaren kan man dra
slutsatsen att av de svarande är svenska doktorander något överrepresenterade och t ex stipendiater
något underrepresenterade.
Vid en första anblick är de övergripande resultaten väldigt lika med FU10. En majoritet av
doktoranderna (67%) nu liksom då anger att de överlag är ganska eller mycket nöjda med sin
forskarutbildning. Samtidigt svarar 14% att de är ganska eller mycket missnöjda. Även nöjdheten
med handledningens omfattning och form är ungefär den samma, eller ökat något (72% nu
4

UPPSALA UNIVERSITET
Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten

UPPFÖLJNING AV ENKÄTSTUDIE INOM UTBILDNING
PÅ FORSKARNIVÅ
TEKNAT 2018/10

respektive 67% vid FU10 anger att de är ganska eller mycket nöjda). Även inom områden som
möjlighet att delta i konferenser, seminarieverksamhet, tillgång till resurser, mängden undervisning,
samt forskarutbildningsmiljön överlag, anser två tredjedelar eller mer att de är ganska eller mycket
nöjda. Doktoranderna vid fakulteten är mindre tillfredsställda med andra aspekter inom
forskarutbildningen; låg kännedom om examensmål (54% känner inte alls eller i ganska låg grad till
målen), och negativ stress (47% instämmer i ganska hög eller hög grad att de upplever negativ
stress). Även att känna till vilka krav som ställs på doktoranderna, kännedom av vilka krav som
doktoranderna kan ställa på sina handledare, samt kännedom om regelverk rörande forskarutbildningen, är områden som en ganska stor del av doktoranderna ser som brister. Trots att
handledningen av majoriteten anges som tillräcklig i omfattning, så anser 28% i ganska eller hög
grad att brister i handledningen har hindrat avhandlingsarbetet.
Sammanfattningsvis vad gäller svaren från doktoranderna framträder olika områden som ses som
styrkor med forskarutbildningen inom fakulteten. Det gäller doktorandernas självständighet,
forskningsfrihet och eget ansvar. Generellt anser många att det finns många möjligheter till
självutveckling och att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Vad som även lyfts fram är tillgången
till bra handledning/handledare. Goda arbetsförhållanden i termer av tillgång till material, utrustning
och lokaler lyfts fram som styrkor. Även gott socialt klimat och god stämning bland doktorander och
andra kollegor anses bidra till att stärka miljön och forskarutbildningen. Generellt anser doktoranderna att det bedrivs världsledande forskning med goda internationella kontakter och att det finns
många kunniga kollegor.
Generella svagheter med forskarutbildningen som lyser igenom rör bland annat att det önskas en mer
strukturerad och organiserad överblick av forskarutbildningens innehåll, krav och rättigheter. Detta
verkar dels kopplat till utformning och uppföljning av den individuella studieplanen, och dels till en
allmän önskan om en bättre introduktion till forskarutbildningen överlag. Även om tillgången till
handledare upplevs som positiv, så framträder tydligt en svaghet rörande handledningen och
handledningssituationen. Återkommande är att många anser att arbetet kan vara allt för självständigt,
att handledningen är bristande, ostrukturerad eller otydlig samtidigt som handledarstödet är dåligt
eller att handledaren saknar kompetens inom området, ger kritik som inte anses vara konstruktiv
eller att doktoranden är i beroendeställning till handledaren. Av svaren från doktoranderna finns det
inga signifikanta skillnader mellan kön.

Handledarna
Av de tillfrågande 568 handledarna svarade 56% (318 st), fördelade på 26% kvinnor och 74% män.
Svarandegruppen för handledarna täcker in både yngre och äldre handledare, doktorer till
professorer. En viss övervikt verkar ligga på seniora handledare eftersom hela 44% av de svarande är
professorer. Samtidigt hade 29% av de svarande ännu inte hunnit handleda en doktorand fram till
doktorsexamen som huvudhandledare. Majoriteten av de svarande handledde 1-3 doktorander vid
tidpunkten för enkäten.
En majoritet (79%) av handledarna anger vid svarstillfället att de överlag är ganska eller mycket
nöjda med den forskarutbildning inom vilken de är verksamma. Även forskarutbildningsmiljön anses
av majoriteten (74%) vara bra eller mycket bra. Generellt sett framkommer ur handledarnas svar en
mer positiv bild om forskarutbildningen jämfört med doktoranderna. Handledarna uppger att de har
kännedom om regler, föreskrifter och mål kring forskarutbildningen (87% instämmer i ganska eller
hög grad), och vet vilka krav som ställs på dem som handledare (83% instämmer i ganska eller hög
grad), samt vet vilka krav som kan ställas på doktoranderna (78% instämmer i ganska eller hög
grad). En majoritet av handledarna upplever att de kan leva upp till de krav och förväntningar som
ställs på dem som handledare (78% instämmer i ganska eller hög grad).
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Vissa brister i forskarutbildningen framkommer också ur svaren från handledarna. Ett område är den
individuella studieplanen där handledarna liksom doktoranderna inte anser att den fullt ut är ett
användbart verktyg för forskarutbildningen (sammantaget anser 25% att studieplanen i mycket liten
eller liten utsträckning är ett användbart verktyg, och 42 % anger i viss utsträckning). Tydligt är att
ett användbart verktyg för planering och uppföljning av progression saknas av både handledare och
doktorander. Vidare framhåller handledarna att tillgången på handledarkollegium är ett problem
(hela 51% av de svarande handledarna anser att det inte finns något handledarkollegium på
institutionen, programmet, eller i forskargruppen). Även kompetensutveckling gällande
handledarskapet är ett område där handledarna ser ett behov (44% i viss grad, och 11% i hög grad är
i behov av kompetensutveckling). Avslutningsvis anser en majoritet av handledarna att seminarierna
inte tillräckligt stimulerar kritiska och vetenskapliga resonemang (64 % anser mestadels eller alltid
att så är fallet). Av svaren från handledarna finns det inga signifikanta skillnader mellan kön.

Alumner
Av de tillfrågade 560 doktorsalumnerna svarade 55% (308 st), fördelade på 35% kvinnor och 65%
män. Den största andel alumner disputerade under perioden 2007-2010 (71%) och 26% disputerade
mellan åren 2011-2012. 88% av de svarande anger att de förvärvsarbetade på heltid och 6% på
deltid. Därutöver är 2% egenföretagare och 4% arbetssökande. Glädjande nog fick en majoritet av
doktorerna arbete relativt snabbt (41% fick arbete redan innan avslutad forskarutbildning, 25% inom
en månad eller mindre, och 26% inom ett år). Ungefär hälften angav att de arbetar inom privat
sektor, 10% inom offentlig sektor, och 38% arbetar inom högskola/universitet. Mer än hälften (58%)
svarar att forskning ingår i deras nuvarande tjänst. Ungefär en tredjedel av alumnerna har
chefspositioner.
En majoritet av alumnerna anger att forskarutbildningen är en god förberedelse för ett yrkesliv inom
universitet eller högskola (70% instämmer i hög eller mycket hög grad). Däremot anser en minoritet
(27%) att forskarutbildningen är en god förberedelse inför yrkeslivet utanför akademin. Överlag är
en majoritet av alumnerna nöjda med sin forskarutbildning (81% är ganska eller mycket nöjda,
medan 12% varken eller), 77% anser att det varit värt arbetsinsatsen, och 80% svarar att man har
nytta av kunskaper och förmågor som utvecklats under forskarutbildningen i yrkeslivet efter
examen. Hela 83% av alumnerna anser att forskarutbildningen bidragit till personlig utveckling i hög
eller mycket hög grad. Däremot upplever alumnerna att de under utbildningen inte har diskuterat
sysselsättningen efter examen med sina handledare (24% uppger att de inte alls haft någon
diskussion, och ytterligare 64% i låg eller viss grad)

Sammanställning av institutionernas svar
Utgångspunkt för sammanställning av institutionens uppföljning av enkätstudien har varit att lyfta
fram utvecklingsområden för vilka institutionerna redan har genomfört åtgärder eller har förslag på
åtgärder som kan utgöra goda exempel och inspirera andra institutioner. Institutionernas svar på
uppföljningen återges i sin helhet i bilaga 1.

Forsknings- och arbetsmiljö
Enligt enkätresultaten upplever en relativt stor andel av doktoranderna negativ stress och vid vissa
institutioner anser sig en del doktorander missnöjda med sina prestationer. Flera institutioner kopplar
ihop upplevd negativ stress med att doktorander inte anser sig veta vilka krav som ställs på dem som
doktorander eller vilka krav de kan ställa på sina handledare. För att motverka negativ stress har
institutionen för informationsteknologi erbjudit halvdagskurs i stresshantering för doktorander och
tilldelat varje doktorand en grupp om 2-3 seniora forskare andra än handledarna, som årligen följer
6

UPPSALA UNIVERSITET
Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten

UPPFÖLJNING AV ENKÄTSTUDIE INOM UTBILDNING
PÅ FORSKARNIVÅ
TEKNAT 2018/10

upp doktoranden. Seniorgruppen utgör ett stöd för att uppmärksamma eventuella problem i tidigt
skede och därmed motverka negativ stress. Institutionen för teknikvetenskaper föreslår regelbundna
institutionsgemensamma seminarium för både doktorander och handledare för att klargöra
förväntningar och krav som ställs på doktorand respektive handledare, samt forskarutbildningens
regler och rutiner som åtgärd för otydligheter som kan vara orsak till negativ stress och dålig
psykosocial arbetsmiljö.
Flera institutioner anger att de arbetar med ta fram stöddokument eller uppdaterar befintliga
stöddokument för forskarutbildning t ex handlingsplan eller policydokument (guidelines), som ska
tydliggöra krav och förväntningar, samt regler och rutiner vid institutionen.
Institutionen för ekologi och genetik har infört flera gemensamma möten och aktiviteter för personal
för att förbättra samarbete och social samstämmigheter inom institutionen. Flera program har, sedan
första initiativet togs, förändrat sitt arbetssätt för att vara mer inkluderande arbetsplats.
De flesta handledare anser att de kan leva upp till de krav och förväntningar som ställ på dem. De
som upplever svårigheter med detta anger främst för hög arbetsbelastning och splittrade
arbetsuppgifter som skäl. Enligt institutionen för informationsteknologis analys av enkätsvaren beror
troligen handledarnas höga arbetsbelastning på senaste årens ansträngda utbildningsekonomi och
ökad belastning vad gäller undervisning på grund- och avancerad nivå. Institutionen arbetar för att
sänka arbetsbelastningen för lärarna.

Handledning
Flera institutioner lyfter fram att enkätsvaren om handledningen visar på ett behov att tydliggöra
återkopplingen om hur avhandlingsarbetet fortskrider. Vid institutionen för informationsteknologi
föreslås att en kort lokal utbildning med fokus på återkoppling erbjuds mindre erfarna handledare.
Institutionen för teknikvetenskaper föreslår att ökad användning av individuella studieplanen som
underlag för avstämning till viss del kan avhjälpa bristen på kontroll på hur avhandlingsarbetet
fortskrider, samt att vid mera frekventa handledarkollegier ge stöd till enskilda handledaren att
strukturera handledningen.
Institutionen för kemi-BMC lyfter fram att strukturerade och årliga revideringar av individuella
studieplanen har lett till att handledningen fokuserar mer mot examensmålen, vilket i sin tur har
bidragit till att doktoranderna nu bättre känner till vilka krav som ställs på dem. Den nya mallen för
individuella studieplanen med tydlig beskrivning av målen kommer enligt institutionen förbättra
detta område ytterligare. Vid institutionen för kemi-Ångström ger studierektor på forskarnivå kurs
för doktorander och handledare i upprättande och revidering av individuell studieplanen för att
förbättra detta som verktyg för handledning. Institutionen för informationsvetenskap, som sedan
länge har haft institutionsgemensamma rutiner för revidering av individuella studieplanen, anser att
den nya mallen för individuell studieplan innebär en väsentlig förbättring med fokus på
examensmålen och därmed ökar sannolikheten för att både doktorander och handledare uppfattar
individuella studieplanen som ett användbart planerings- och uppföljningsverktyg.
I enkätstudien anger cirka hälften av svarande handledare att de inte har tillgång till handledarkollegium på institutionen, programmet eller i forskargruppen. Flertalet av institutionerna anger att
handledarkollegium nu finns tillgängligt på alla program inom institutionerna. Institutionen för cell
och molekylärbiologi, liksom institutionen för geovetenskaper, kommer att införa handledarkollegium respektive årliga handledarmöten under hösten 2018 för att öka kvaliteten på handledning
genom att handledare delar erfarenheter och därmed ger stöd till enskilda handledare.
Vidare återkommer flera institutioner till behovet att förtydliga vilka krav som kan ställas på
doktorander respektive handledare, för vilket exempel på åtgärder nämns i ovan stycke.
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Seminarieverksamhet
Flera institutioner beskriver att de har två eller flera parallella seminarieserier, t ex institutionsgemensamma med gästföreläsare, specifika för programmet/avdelningen, och/eller mindre formella
vecko-/varannan-veckomöte med presentation och diskussion inom projekten. Institutionen för
organismbiologi startade för ett år sedan en ny obligatorisk seminarieserie för doktorander kallad
”PhD Frontiers in Organismal Biology” för att ge doktoranderna en bred kompetens inom biologi
och stimulera till vetenskapligt tänkande, samt även till del uppfylla ett av examensmålen. Den nya
serien komplettera redan befintlig Frontier-serie med inbjudna talare. Även institutionen för
informationsteknologi har infört en ny seminarieserie med anpassad nivå för doktoranderna, för att
förbättra doktorandernas möjlighet att tillägna sig nya kunskaper och delta i diskussionerna vid
seminarierna.

Kurser
Kursutbud och synliggörande av kursutbudet är ett utvecklingsområde inom fakulteten. Institutionen
för informationsteknologi vittnar om att de har ökat sitt kursutbud och gjort större insatser för att
tydliggöra kursutbudet på institutionen sedan tidpunkt för enkätstudien. Institutionen för
geovetenskaper är i startgroparna för att öka kursutbudet och göra tillgängliga kurser mer synliga.
Institutionen för kemi-Ångström ser möjlighet att inom institutionen samordna kurser i generella
färdigheter, exempelvis skriftlig och muntligt kommunikation, statistik, labjournal, etc. Institutionen
i cell och molekylärbiologi har för avsikt att erbjuda flera kurser och införa en grundläggande
examination i samband med halva studietiden. Vid institutionen för organismbiologi avsätts medel
för doktoranderna att ansöka om för att gå kurser vid andra lärosäten nationellt och internationellt,
som alternativ att ge flera ämnesspecifika kurser med få deltagare vid institutionen. Institutionerna
inom biologisektionen anser att införandet av en gemensam forskarskola kommer ge bra möjligheter
att koordinera och planera gemensamt kursutbud.

Individuell studieplan
Huruvida individuella studieplanen anses vara ett användbart planerings- och uppföljningsverktyg
varierar mellan fakultetens institutioner och även mellan programmen/avdelningarna inom
institutionen. Flera institutioner anser att den nya mallen för individuell studieplan innebär en
väsentlig förbättring med fokus på examensmålen och uttrycker förhoppning om att doktorander och
handledare i större grad än tidigare kommer att uppfatta individuella studieplanen som ett
användbart planerings- och uppföljningsverktyg. Till exempel anger en institution att den nya
individuella studieplanen med uppföljning enlig examensmål i högskoleförordningen
(examensordning) kan motivera doktorander att delta i gemensam seminarieverksamhet.

Examensmålen för forskarutbildningen
Över hälften av doktoranderna som svarade på enkäter anger att de inte alls eller i ganska låg grad
känner till högskoleförordningens examensmål. Matematiska institutionen anger att nästan alla
examensmål upplevs som relevanta och nåbara av svarsgrupperna, med två undantag: göra
forskningsetiska bedömningar, samt presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden.
Både matematiska institutionen och institutionen för organismbiologi föreslår åtgärder såsom att
uppmuntra doktoranderna att ta kontakt utanför universitetsvärlden, t ex genom uppdrag inom ramen
för tredje uppgiften eller samverkansprojekt.
Flera institutioner anser att kunskapen om examensmålen kommer att förbättras med den nya mallen
för individuella studieplanen och att implementering av mallen på rätt sätt kommer att leda till att i
större grad säkerställa att doktoranderna uppnår examensmålen.
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Pedagogisk meritering
Flera institutioner vittnar om att det är svårt att erbjuda alla doktorander pedagogisk meritering
genom undervisning pga att undervisningen huvudsakligen bedrivs på svenska. Institutionen för
kemi-BMC har försökt att utjämna undervisningen på olika utbildningsnivåer genom att introducera
engelskspråkiga doktorander även på förståårskurserna. Institutionen för organismbiologi föreslår en
liknande åtgärd för att göra mer undervisning tillgänglig för engelskspråkiga doktorander.
Institutionen för geovetenskaper pekar på att andelen som inte undervisar motsvarar andelen
stipendiater, som sällan har utrymme för undervisning under sin studietid.
Vid institutionen för informationsteknologi undervisar en stor andel av doktoranderna på grund- och
avancerad nivå och för att förbättra institutionens stöd till undervisande doktorander så föreslås
institutionen att bättre följa redan beslutade rutiner om stöd till doktorander som undervisar och att
doktoranderna uppmuntras att delta i pedagogiska lunchseminarier som anordnas 6-8 gånger per
läsår. Institutionen för kemi-Ångström betonar värdet av kursvärderingar för att kunna utveckla
doktorandernas pedagogiska förmåga genom övning och återkoppling.
En majoritet av handledarna vid fakulteten har gått handledarutbildning i någon form. En stor andel
av handledarna anser att handledarutbildningen har varit till nytta för sin handledning och flera
efterfrågar ytterligare kompetensutveckling. Handledarkollegiet kan utgöra ett viktigt stöd för den
enskilde handledaren och kompetensutveckling genom att dela erfarenheter av handledning.
Enkätstudien visar på att handledarna vid matematiska institutionen skiljer sig på detta område, då
handledarutbildningen inte upplevdes nyttig eller att det finns behov av ytterligare kompetensutveckling. Vid institutionen träffas handledarna 2 gånger om året i handledarmöten.

Framtida arbetsliv
Enkätstudien visar på att en stor andel av alumner anser att forskarutbildningen förberett dem väl för
yrkesliv inom universitet eller högskola medan mindre andel ansåg sig väl förbereda för yrkesliv
utanför universitet eller högskola. Institutionen för teknikvetenskaper föreslår att systematiskt följa
upp alumner för att kunna informera om karriärvägar och möjligheter utanför universitet eller
högskola. För att motverka bristen på koppling mellan utbildning och arbetsmarknad, samt avsaknad
av förberedelser för framtida arbetsliv efter disputation föreslår institutionen för kemi-Ångström att
doktoranderna aktivt kan planera sina karriärmöjligheter (t ex kontakt med presumtiva framtida
arbetsgivare) och att planeringen kan vara en del av individuella studieplanen. Inom
biologisektionen lyfts tidigare förberedande kurs för arbetslivet ”Exitkursen” fram som exempel och
förhoppningar är att åter erbjuda kursen inom ramen för gemensam forskarskola i biologi.
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Bilaga 1
Institutionernas svar på uppföljningen återges i sin helhet i följande ordning:
Matematiska institutionen
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för teknikvetenskaper
Institutionen för kemi-BMC
Institutionen för kemi-Ångström
Institutionen för ekologi och genetik
Institutionen för organismbiologi
Institutionen för cell- och mikrobiologi
Institutionen för geovetenskaper
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Matematiska institutionen
Erik Ekström
Volodymyr Mazorchuck
Andreas Strömbergsson
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 Uppsala
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UPPFÖLJNING AV ENKÄTSTUDIEN ”FORSKARUTBILDNINGEN
VID UPPSALA UNIVERSITET UR TRE PERSPEKTIV” - MATEMATISKA INSTITUTIONEN
Denna rapport består av följande delar:
1. en sammanfattning av enkätstudien
2. en uppföljning av enkätstudien

Telefon:
018–471 0000 (växel)
Telefax:
018–471 32 01
Hemsida:
http://www.math.uu.se

Department of
Mathematics
Erik Ekström
Volodymyr Mazorchuck
Andreas Strömbergsson
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddvägen 2
Postal address:
Box 480
SE-751 06 Uppsala
SWEDEN
Telephone:
+46 18–471 0000 (switch)
Telefax:
+46 18–471 32 01
Web page:
http://www.math.uu.se

3. observationer från enkätstudien som möjligen sticker ut
4. en självvärdering av forskarutbildningen
1. KORT SAMMANFATTNING AV RELEVANTA FRÅGOR OCH
SVAR FRÅN ENKÄTSTUDIEN
Doktorander
Antal svarande: 22
Antagning
Antagningsprocessen (kriterier och bedömningsgrunder) anses vara tydlig
och fungera bra. Introduktion till FoUtb funkar bra och doktoranderna är
nöjda.
Forskning och arbetsmiljö
Doktoranderna arbetar huvudsakligen individuellt och är antingen nöjda
eller delvis nöjda med arbetsformen.
Nästan alla lägger 35-45 timmar per vecka på sitt arbete och upplever arbetsbelastning som varken låg eller hög.
En tredjedel är misnöjd med sina prestationer hittills. Doktoranderna är
nöjda med psykosociala miljön både på institutionen och i doktorandgruppen. Doktoranderna är nöjda med förståelsen på institutionen för doktorandernas totala livssituation. Doktoranderna är nöjda med tillgången
till både nationella och internationella forskarkontakter/nätverk. Doktoranderna är nöjda med möjlighet att delta i vetenskapliga konferenser. Doktoranderna är nöjda med tillgången till tekniska och praktiska resurser som
krävs för deras forskningsarbete. De flesta doktorander känner sig inkluderade i kollegiet vid institutionen. De flesta doktoranderna upplever att
de har goda möjligheter till informella samtal om forskning med seniora
forskare. En tredjedel av doktoranderna upplever negativ stress i relation till sin forskarutbildning. En tredjedel av doktorander upplever att
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de inte känner till regler och föreskrifter kring forskarutbildningen. Doktoranderna har ingen aning vad som stor i Högskoleförordningen. Doktoranderna vet vart de ska vända sig om de har problem med någon del
av sin forskarutbildning (normalt: FUS, FUAP, prefekt). Doktoranderna
upplever inga språkproblem. En tredjedel av doktoranderna önskar bättre
miljö av forskare och andra doktorander kring sig. FoUtb bedöms som bra
eller mycket bra.
Handledning
En doktorand uppger att biträdande handledare saknas. Stor majoritet arbetar huvudsakligen med huvudhandledare och i form av individuell handledning. Upplevd antal handledningstimmar under HT2014 är för de
flesta mellan 10 och 20. En doktorand är mycket missnöjd med sin handledare och en är ”varken eller”, alla andra är nöjda eller mycket nöjda.
Alla är nöjda med diskussioner under handledning. Doktoranderna upplever att de har inflytande vid val av avhandlingsämne. Doktoranderna
upplever att deras handledare forskar i samma område. Handledare är
nåbara. En fjärdedel av doktorander vet ej vilka krav som ställs på dem och
inte heller vilka krav som de kan ställa på sin handledare. Brister i handledning påverkar ej doktorandernas forskning. Doktoranderna befinner sig i
beroendesituation till handledaren. En fjärdedel av doktorander tycker att
diskussioner under handledningstillfällen inte säger mycket om hur avhandlingsarbete fortgår.
Seminarier och kurser
Två doktorander säger att det inte finns några seminarier i deras område
på institutionen, 6 doktorander säger att bara enstaka seminarier äger rum.
En femtedel av doktorander deltar sällan i seminarier, två femtedelar deltar
alltid. En fjärdedel av doktoranderna säger att seniora forskare inte brukar
komma till dessa seminarier. Seminarier som finns verkar fungera som
de skall. 40% av doktorander struntar i andra seminarier. En doktorand
har inte läst någon kurs på forskningsnivå. En tredjedel av doktoranderna
anser att utbudet av relevanta FoUtb kurser är för liten. De flesta upplever
att kurser består av vanlig undervisning och examineras på ett bra sätt, de
flesta kurser hade kursutvärdering.
Individuell studieplan
Alla har ISP. En tredjedel anser app uppföljningen saknades eller var en
formalitet. De flesta anser att ISP är hellt värdelöst.
Examensmålen
Förmåga att/att ha:
Bred och systematisk kunskap inom forskningsområdet utvecklas bra.
Fördjupad och aktuell kunskap inom avgränsad del av forskningsområdet
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utvecklas bra.
Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet utvecklas sådär.
Kunskap om vetenskaplig metodik inom det specifika forskningsområdet
utvecklas bra.
Förmåga till vetenskaplig analys och syntes utvecklas bra.
Göra självständiga kritiska granskningar och bedömningar utvecklas bra.
Identifiera behov av ny kunskap utvecklas bra.
Identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar utvecklas bra.
Planera och med adekvata metoder bedriva forskning utvecklas bra.
Planera och genomföra andra kvalificerade arbetsuppgifter utvecklas bra.
Genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar utvecklas bra.
Bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet utvecklas bra.
Presentera och diskutera forskningsresultat nationellt utvecklas bra.
Presentera och diskutera forskningsresultat internationellt utvecklas bra.
Presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden utvecklas
inte alls.
Stödja andras lärande utvecklas bra.
Göra forskningsetiska bedömningar utvecklas sådär.
Visa intellektuell självständighet utvecklas bra.
Visa vetenskaplig redlighet (ärlighet) utvecklas bra.
Insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar utvecklas sådär.
Pedagogisk meritering och undervisning
Alla undervisar 20% och n??stan alla är nöjda med detta. 40% säger att de
får lite stöd från institutionen vad gäller undervisning. 59% har inte ännu
gått pedagogisk kurs (några fick inte plats några vill gå senare). 80% säger
att kurser var till nytta bara till viss grad.
Avslutande frågor
Folk är mestadels nöjda med FoUtb. 70% vill arbeta med forskning i
framtiden men de flesta tror inte att det blir på UU.
————————————————————————————–
Handledare
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Antal svarande: 17
35% av handledare undervisar inte under den aktuella terminen
Handledning
Bara individuell handledning. De flesta avsätter mer än 25 timmar per
doktorand och termin. Stor vikt läggs på diskussioner om metod, teori
och kritik, mindre vikt på kontakter. Två tredjedelar träffar doktorander
i planerade handledningssamtal. Handledare vet vilka krav som ställs på
doktorander och på handledare. En tredjedel av handledarna känner inte till
regelverket kring handledning. En tredjedel känner till Högskoleförordningen.
Två tredjedelar har erfarenhet att handleda internationella doktorander.
Handledarna tror att de kan leva upp till de krav och förväntningar som
ställs på dem. Arbetsbelastningen relaterad till handledning upplevs som
stor. Doktorandernas framtida arbetsliv diskuteras i viss grad. En tredjedel
upplever hög stress relaterad till handledning.
Individuella studieplaner (ISP)
ISP finns och följs upp vanligen genom ett kortare samtal med doktoranden. Hälften anser att ISP är värdelöst, de andra säger att den är ”användbar
i viss utsträckning”.
Fo-miljö
En tredjedel - bara enstaka seminarier. En fjärdedel - deltagit i seminarier
bara ibland. Seniora forskare deltar i seminarier mestadels. Seminarier
fungerar bra. 20% är missnöjda med psykosociala miljön på institutionen.
Enstaka språkproblem för handledare. FoUtb miljö upplevs vara bra. En
tredjedel upplever hög stress relaterad till handledning.
Examensmålen
Doktorander ges möjlighet att utveckla:
Bred och systematisk kunskap inom forskningsområdet i hög grad.
Fördjupad och aktuell kunskap inom avgränsad del av forskningsområdet
i hög grad.
Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet i viss grad.
Kunskap om vetenskaplig metodik inom det specifika forskningsområdet i
hög grad.
Förmåga till vetenskaplig analys och syntes i hög grad.
Göra självständiga kritiska granskningar och bedömningar i hög grad.
Identifiera behov av ny kunskap i hög grad.
Identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar i hög grad.
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Planera och med adekvata metoder bedriva forskning i hög grad.
Planera och genomföra andra kvalificerade arbetsuppgifter i hög grad.
Genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar i viss/hög grad.
Bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet i hög grad.
Presentera och diskutera forskningsresultat i hög grad.
Presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden i låg grad.
Stödja andras lärande i viss grad.
Göra forskningsetiska bedömningar i viss grad.
Visa intellektuell självständighet i viss/hög grad.
Visa vetenskaplig redlighet (ärlighet) i i hög grad.
Insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar i hög grad.
Pedagogisk utbildning och stöd i handledarskapet
25% har inte gått någon handledarutbildning. Handledarutbildning upplevs som värdelös av de flesta. De flesta önskar ingen annan kompetensutveckling. 50% känner inte till handledarmöten. Existerande handledarmöte upplevs som ointressanta. Et tredjedel säger att de inte kan
diskutera handledning med kollegor. Folk är nöjda med sina handledarsinsatser och förutsättningar att verka som handledare vid UU. Folk är nöjda
med FoUtb.
—————————————————————————
Doktorandalumni
Antal svarande: 19 antagna 2001-2008
Arbetsmarknad och nuvarande arbete
1 arbetssökande, 1 egenföretagare, 5 i högskolor, 1 i offentlig sektor, resterande
- privat sektor, tillsvidareanställda. 2 arbetar utanför Sverige. Lön: en tredjedel mer än 50000, resten mellan 30000 och 50000. Folk är nöjda.
Examensmål
I vilken grad har du i ditt nuvarande arbete nytta av följande:
Bred och systematisk kunskap inom forskningsområdet i viss/hög grad.
Fö?rdjupad och aktuell kunskap inom avgränsad del av forskningsområdet
i viss/hög grad.
Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet i hög grad.
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Kunskap om vetenskaplig metodik inom det specifika forskningsområdet i
viss/hög grad.
Förmåga till vetenskaplig analys och syntes i hög grad.
Göra självständiga kritiska granskningar och bedömningar i hög grad.
Identifiera behov av ny kunskap i hög grad.
Identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar i viss/hög grad.
Planera och med adekvata metoder bedriva forskning i viss grad.
Planera och genomföra andra kvalificerade arbetsuppgifter i hög grad.
Genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar i hög grad.
Bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet i hög grad.
Presentera och diskutera forskningsresultat nationellt i viss grad.
Presentera och diskutera forskningsresultat internationellt i viss grad.
Presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden i viss grad.
Stödja andras lärande i viss/hög grad.
Göra forskningsetiska bedömningar i låg grad.
Visa intellektuell självständighet i hög grad.
Visa vetenskaplig redlighet (ärlighet) i viss/hög grad.
Insikter om vetenskapens mäjligheter och begränsningar i hög grad.
FoUtb var nyttig i stor/mycket stor grad.
De alla flesta får arbete direkt.
Frågor om forskarutbildningen
Forskarutbildning som helhet var värd arbetsinsatsen i hög/mycket hög
grad.
Forskarutbildning har förberett för ett yrkesliv inom universitet/högskola i
hög grad.
Forskarutbildning har förberett för ett yrkesliv utanför universitet/högskola
i viss grad.
Forskarutbildning bidrog till personliga utveckling i hög/mycket hög grad.
Sysselsättning efter doktorsexamen diskuterades med handledaren sällan.
Forskarutbildning gav dig möjlighet att utveckla följande:
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Bred och systematisk kunskap inom forskningsområdet i hög grad.
Fördjupad och aktuell kunskap inom avgränsad del av forskningsområdet
i hög/mycket hög grad.
Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet i hög grad.
Kunskap om vetenskaplig metodik inom det specifika forskningsomr??det
i hög/mycket hög grad.
Förmåga till vetenskaplig analys och syntes i hög grad.
Göra självständiga kritiska granskningar och bedömningar i hög grad.
Identifiera behov av ny kunskap i hög grad.
Identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar i hög grad.
Planera och med adekvata metoder bedriva forskning i hög grad.
Planera och genomföra andra kvalificerade arbetsuppgifter i viss/hög grad.
Genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar i viss/hög grad.
Bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet i hög grad.
Presentera och diskutera forskningsresultat i hög grad.
Presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden i viss grad.
Stödja andras lärande i hög grad.
Göra forskningsetiska bedömningar i låg grad.
Visa intellektuell självständighet i hög grad.
Visa vetenskaplig redlighet (ärlighet) i hög grad.
Insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar i viss grad.
Uppfattningen om värdet av forskarutbildningen är stabil. Folk är ganska/mycket nöjd med FoUtb.
Frågor från ”instruktioner” och svar
2. UPPFÖLJNING AV ENKÄTSTUDIE
I vilka avseenden finns gemensam uppfattning bland svarandegrupperna?
I stortsett ger alla tre grupper samma bild av FoUtb vid matematiska institutionen - det finns dock två undantag. Man skulle kunna identifiera lite
olika uppfattningar av doktorander och handledare i två frågor.
(a) Handledningens omfattning: medan de flesta doktorander anger 1020 timmar under termin, anger de flesta handledare mer än 25 timmar
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per doktorand och termin.
(b) Attityden till seminarier: en tredjedel doktorander uppfattar att seniora forskare deltar inte ofta i seminarier, handledare har motsatt
bild.
Vad beror ev skillnader på?
(a) Förmodligen, förutom direkt handledningstid, spenderar handledare
mycket tid på att läsa och korrigera doktorandens manuskript och
tänka på doktorandens forskning.
(b) Vet ej.
Vilken bild ger enkätsvaren i förhålande till de goda exempel och utvecklingsområden som identifierades i samband med FU10.
Nuvarande enkätundersökning säger att FoUtb vid matematiska fungerar
bra och visar olika förbättringar jämfört med FU10, speciellt vad avser
arbetsmiljö och organisation av både utbildning och handledning.
Vilka ev åtgärder kan vidtas?
Doktorander skulle kunna hänvisas till introduktionskursen för att få bättre
information om regelverket kring FoUtb.
Handledarmöten skall samordnas två gånger per år (detta började redan
2017). En gång under vårterminen vid doktorandrekrytering (sådana möten
ägde rum årligen f.o.m. 2007 och mindre reguljärt även tidigare). En annan
gång under höstterminen (ett sådant möte ägde rum i augusti under 2017).
Mötet förväntas behandla alla frågor relaterade till FoUtb och handledning
och, eventuellt, inkludera föredrag från externa experter (t.ex. FUSar från
andra lärosäten).
Traditioner och allmän kultur kring forskningsseminarier vid matematiska
institutionen bör förbättras. Det enda sättet är att rekrytera bra folk som
förstår värdet av seminarier och som engagerar sig i det arbetet.
Några doktorander upplever att de har för lite stöd från institutionen i
sin undervisning. Det kanske vore bättre om dessa doktorander läser den
pedagogiska kursen tidigare under sin utbildning. Mer kontakt med GUstudierektorn och mer information från kursansvariga skulle kunna lösa
problemet.
Intresserade doktorander kanske skall uppmuntras att söka engagera sig
mer med den tredje uppgiften, t.ex. genom att söka kontakt med skolor för
ev gästföreläsningar för matematik-intresserade studenter.
OBSERVATIONER FRÅN ENKÄTSTUDIEN SOM MÖJLIGEN STICKER
UT
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Doktorander och en stor del av handledare har ingen aning om vad som står
i högskoleförordningen (handledare bör nu veta detta efter handledarmötet
i augusti 2017).
Doktorander och handledare tycker att ISP är värdelöst.
En tredjedel av doktorander och handledare upplever hög stress relaterad
till FoUtb/handledning.
Traditioner kring seminarier och allmän seminariekulturen på matematiska
måste förbättras.
En del av doktorander upplever att de har för lite stöd från institutionen
relaterad till undervisning.
Nästan alla examensmål upplevs som relevanta och nåbara på ett bra sätt.
Det finns dock två undantag:
• Göra forskningsetiska bedömningar.
• Presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden.
Det finns inte så mycket forskningsetiska bedömningar i matematisk forskning, så den första punkten är möjligen lite irrelevant. Angående presentation av forskning utanför universitetsvärlden: detta är viktigt för oss och
vi kommer uppmuntra alla doktorander och handledare att diskutera denna
fråga.
SJÄLVVÄRDERING AV FORSKARUTBILDNINGEN VID MATEMATISKA INSTITUTIONEN
FoUtb vid matematiska fungerar, i stort sett, bra. Utlysningen av doktorandtjänster är öppen med uppemot 50 ansökningar per position, och
doktorandrekrytering har ett starkt kollegialt moment. Institutionen ansvarar
för ett regelmässigt kursutbud som motsvarar c:a en tredjedel av den totala
omfattningen av kursdelen i FoUtb - kursutbudet inkluderar även kurser
som ges av externa förelösare. FoUtb är mycket starkt teoretiskt orienterad
och huvudansvaret i varje enskilt fall ligger på huvudhandledaren. Handledning sker normalt i form av regelmässiga möten mellan handledaren
och doktoranden, vanligen en timme per vecka. Det vetenskapliga arbetet
med avhandlingsämnet utvecklar doktorandernas kunskaper och färdigheter
i enighet med de examensmål som är formulerade i högskoleförordningen
på ett balanserat sätt . Efter utbildningen hittar de flesta nyutexaminerade doktorerna ett passande och bra betalt jobb. Cirka en femtedel stannar
inom akademien.
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Erik Ekström (FUAP, Tillämpad matematik och statistik)
Volodymyr Mazorchuck (FUS, Matematik)
Andreas Strömbergsson (FUAP Matematik)
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Institutionen för informationsteknologi

Reflektion om utbildning på forskarnivå vid
institutionen för informationsteknologi
Denna självreflektion är utformad av prefekten och studierektorn för
forskarutbildning. Utkast har diskuterats i institutionens ledningsgrupp.
Det bör noteras att antalet svar från vår institution är lågt i samtliga kategorier
(doktorander, handledare respektive alumner). Det gör att slutsatserna blir
osäkra.
Vårt övergripande intryck av enkätresultaten är att forskarutbildningen vid
institutionen fungerar väl. Bland alumnerna är 85 % mycket nöjda eller nöjda
med utbildningen (9/34/351).1 Detsamma gäller för handledarna (8/32/322).
Bland de nu aktiva doktoranderna är nöjdhetsgraden lägre, 62 % (7/43/280). Det
kan dock noteras att 43 % (9/33/350) av alumnerna uppger att de under tiden
efter avslutad forskarutbildning har fått en mera positiv uppfattning av värdet av
utbildningen jämfört med när de precis hade slutfört studierna. Förhoppningsvis
kommer motsvarande kommer att gälla för de nu aktiva doktoranderna när de
har blivit alumner.

Forsknings- och arbetsmiljö
Institutionen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete, men enkäten tyder på att
ytterligare åtgärder behövs vad gäller doktoranderna (7/24/249). Handledarna
förefaller betydligt mera nöjda med miljön (8/26/308). I jämförelse med övriga
institutioner tycks våra doktorander mera nöjda än genomsnittet med den
psykosociala miljön (7/19b/240, 7/19c/241). Däremot rapporterar våra
doktorander högre grad av negativ stress än genomsnittet (7/20c/245).
Handledarna å sin sida rapporterar låg grad av stress (8/23b/307), men hög
arbetsbelastning (8/18bc/299).
Resultaten kommer inte som en överraskning. Vi har i medarbetarsamtal under
senare år noterat att många doktorander känner sig stressade och att lärare
känner ökande arbetsbelastning. En av de åtgärder som vi vidtagit är att vi i
augusti 2017 erbjöd alla doktorander att delta i en halvdagskurs i
stresshantering, som hölls vid institutionen under ledning av personal från
företagshälsovården. Vidare införde vi 2016 ett system med så kallade
”seniorgrupper”. Det innebär att varje doktorand tilldelas en grupp om 2-3
seniora forskare andra än handledarna, som årligen ska följa upp hur det går för
doktoranden, inklusive att fånga upp eventuella problem, där stress kan vara ett
exempel. Därmed ökar också möjligheten att sätta in individuellt anpassade
åtgärder. Fastän vi bara har haft seniorgrupper i ett par år har systemet redan
bidragit till att upptäcka problem i ett tidigt skede så att de har kunnat åtgärdas.
Den höga arbetsbelastning som handledarna upplever tror vi huvudsakligen
beror på den under de senaste åren ansträngda ekonomin i utbildning på
grundläggande och avancerad nivå, som har inneburit att mindre resurser kan
1

Notation: med x/y/z avses bilaga x, fråga y, sida z. Sidnumret hänvisar till sida
i pdf-versionen av rapporten Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre
perspektiv.
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läggas på varje kurs, med följd att lärarna känner sig pressade. Vi arbetar med
åtgärder för att komma tillrätta med detta, en kombination av minskat antal
kurser och effektivare undervisningsformer.

Handledning
Doktoranderna förefaller rimligt nöjda med handledningens omfattning i tid
(7/28a/252) och med möjligheterna att nå handledarna vid behov av kontakt
(7/29c/256). Däremot tycker 35 % av de svarande att handledningstillfällena
inte ger tillräcklig kontroll av att avhandlingsarbetet fortskrider som det ska
(7/29h/258). Detta skulle kunna vara en delförklaring till upplevd stress.
Bland handledarna anser 81 % att de kan leva upp till de krav och förväntningar
som ställs på handledare (8/18a/298) och att det som kan göra det svårt att i
någon grad leva upp till dessa krav och förväntningar är den ovan nämnda höga
arbetsbelastningen (8/18bc/299).
Bland doktoranderna uppger 39 % att de tycker att det är svårt att veta vilka
krav som ställs på dem som doktorander (7/29d/256) och 41 % att det är svårt
att veta vilka krav de kan ställa på handledarna (7/29e/257). Även detta kan vara
delförklaringar till upplevd stress. Handledarna förefaller ha en något tydligare
kravbild, men 23 % tycker att det är svårt att veta vilka krav som ställs på dem
som handledare (8/16d/296) och 28 % att det är svårt att veta vad de kan kräva
av doktoranderna (8/16c/295).
Enkätresultaten om handledning tyder på att det kan behövas tydligare
återkoppling om hur avhandlingsarbetet fortskrider och att det kan behöva
tydliggöras vilka krav som kan ställas på doktorander respektive handledare.
Åtgärder i den riktningen skulle kunna bidra till att minska doktorandernas
stress och skulle även vara ett stöd för handledarna. Studierektor för
forskarutbildningen överväger att ordna en lokal kort utbildning för oerfarna
handledare, med fokus just på återkoppling, samt att i institutionens serie av
lunchseminarier om pedagogik (där alla anställda, inklusive doktorander, är
välkomna att delta) ha en diskussion om krav på och rättigheter för doktorander
respektive handledare.

Seminarieverksamhet
Både doktorander och handledare bekräftar att det finns regelbunden
seminarieverksamhet. Seminarierna vid vår institution har vanligen formen av
ett föredrag med efterföljande frågestund och diskussion. Bland handledarna
tycker 67 % att seminarierna ”mestadels” eller ”alltid” stimulerar till
vetenskapliga resonemang och kritiskt tänkande (8/22c/305), medan
motsvarande siffra bland doktoranderna är 35 % (7/31c/260). Det kan tyda på
att nivån på några av seminarierna är så hög att det tar tid för doktoranderna att
tillägna sig de kunskaper som krävs för att fullt ut kunna tillgodogöra sig det
som sägs och att delta i diskussionen. Vid institutionen har det nu införts nya
seminarieserier där nivån är anpassad så att även doktorander ska kunna känna
sig delaktiga.
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Kurser
Kursutbudet varierar mellan olika forskarutbildningsämnen och inriktningar
inom institutionen. Bland de doktorander som besvarat enkäten är det bara 32 %
som i ganska hög eller hög grad instämmer i påståendet att utbudet av relevanta
kurser på forskarnivå har varit tillfredställande (7/34a/263). Detta stämmer med
resultaten från forskarutbildningsenkäten 2010, där en slutsats från vår
institution var att ”kursverksamheten inom forskarutbildningen kunde vara
bättre”. Under tiden mellan enkäten 2010 och enkäten 2015 gjordes smärre
förbättringar, men uppenbarligen var dessa inte tillräckliga. Efter 2015 har vi
gjort större insatser med att dels utöka kursutbudet, dels tydligare synliggöra det
kursutbud som faktiskt finns. Förhoppningsvis kommer detta att ge avtryck i
nästa forskarutbildningsenkät.

Pedagogisk meritering
Det stora flertalet doktorander vid vår institution undervisar i kurser på
grundläggande och/eller avancerad nivå. De går därför den grundkurs i
universitetspedagogik som enligt teknisk-naturvetenskapliga fakultetens
bestämmelser är obligatorisk i forskarutbildningen för doktorander som
undervisar. Det kan noteras att bland alumnerna uppger alla att de undervisade
under sin doktorandtid (9/29/344), men 34 % svarar att de inte gick en
pedagogisk grundkurs (9/30/344), vilket innebär att de började sin
forskarutbildning innan obligatoriet infördes.
I enkätsvaren om pedagogisk meritering svarar 49 % av doktoranderna att de
”inte alls” eller i ”ganska låg grad” instämmer i påståendet att de har fått bra
stöd från institutionen när det gäller undervisningen (7/39/277). Här finns alltså
anledning för institutionen att vidta åtgärder. I första hand gäller det att se till att
redan beslutade rutiner om stöd till doktorander som undervisar faktiskt följs.
Ytterligare en åtgärd kan vara att uppmuntra flera doktorander att delta i våra
lunchseminarier om pedagogik, som ordnas ca 6-8 gånger per läsår.

Framtida arbetsliv
Arbetsmarknaden för de som disputerat vid vår institution är god. Bland
alumnerna är det ingen som uppger sig vara arbetssökande (9/9/325). Vidare
säger sig 95 % av alumnerna vara nöjda eller mycket nöjda med sitt nuvarande
arbete och ingen säger sig vara missnöjd (9/21/331). På frågan ”Jag skulle vilja
arbete med forskning och/eller undervisning i framtiden” svarar 68 % av
doktoranderna att de instämmer i ganska hög eller hög grad, medan 30 %
instämmer i ganska låg grad eller inte alls (7/44a/280). Mot den bakgrunden är
det intressant att se att alumnernas svar visar att det finns en arbetsmarknad
både för de som vill arbeta med forskning och för de som föredrar andra
uppgifter (9/14a/329) och en stor arbetsmarknad utanför universitetssektorn
(9/10/327).
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Övrigt
•

•

•

Kursvärderingar (7/35/265): Vi genomför kursvärderingar i en del av
institutionens forskarutbildningskurser. Studierektor för
forskarutbildningen har ambitionen att detta ska utvidgas till alla våra
kurser på forskarutbildningsnivå.
Handledarkollegium (8/30a/320): När enkäten genomfördes fanns
handledarkollegier inom några av institutionens avdelningar. År 2017
infördes handledarkollegier även vid återstående avdelningar, så att de
nu finns vid alla avdelningar och forskarutbildningsämnen inom
institutionen.
Individuell studieplan (7/36c/265–266) (8/20c/303): Vi har ända sedan
systemet med individuella studieplaner infördes haft en
institutionsgemensam rutin för årlig revidering av samtliga individuella
studieplaner. Trots detta visar enkätsvaren att många handledare och
doktorander tycker att den individuella studieplanen inte är ett
användbart planerings- och uppföljningsverktyg. Vi känner oss
övertygade om att detta kommer att ändras nu när fakulteten har infört
en ny mall för de individuella studieplanerna. Det gamla formuläret
ansågs av många vara krångligt och sakna fokus på de faktiska
utbildningsmålen. Den nya mallen innebär en väsentlig förbättring och
därmed ökar sannolikheten att den individuella studieplanen ska
uppfattas som ett användbart planerings- och uppföljningsverktyg.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar enkätresultaten att forskarutbildningen i många
avseenden fungerar väl, men att följande åtgärder är lämpliga att vidta:
•
•

•
•
•
•

Fortsatt arbete för att minska doktorandernas stress
Fortsatta insatser för att minska handledarnas arbetsbelastning (det
handlar som framgått ovan inte om arbetsbelastningen i själva
handledningen, utan i övriga arbetsuppgifter, särskilt inom
undervisningen på grundläggande och avancerad nivå)
Tydligare fortlöpande återkoppling till doktoranderna om hur
avhandlingsarbetet fortskrider
Tydliggörande av vilka krav som kan ställas på doktorander respektive
handledare
Fortsatt utveckling av kursutbudet inom forskarutbildningen
Förbättrat stöd till doktoranderna i deras undervisning

Uppföljning av enkätstudie 2018
Institutionen för Fysik och Astronomi
Förutsättningar
Denna uppföljning av enkätstudien som genomfördes 2015/2016 utgår från Waxells rapport
”Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och
alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten” från december 2016 samt data från
GLIS-systemet. Data från GLIS visar att Institutionen för Fysik och Astronomi (IFA) hade 145
aktiva (minst 1%) doktorander 2015 (89 heltidsekvivalenter). 23% var kvinnor, 77% män och
medelåldern 29 år. 2015 hade IFA 18 nyantagningar och en doktorand som bytte
forskarutbildningsämne. Siffrorna visar alla doktorander som varit verksamma om minst 1%
under året och inkluderar därför även de som antagits samt disputerat under året. Figur 1
visar antal aktiva doktorander, nyantagningar samt könsfördelning för åren 2000-2017 och
figur 2 visar försörjningsformerna för motsvarande period.
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Figur 1. Antal aktiva doktorander, nyantagningar samt könsfördelning för åren 2000-2017.
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Figur 2 visar försörjningsformerna för perioden 2000-2017.

Stipendier (STI)

Vi noterar två tydliga trender:
1) Andelen kvinnliga doktorander ligger i stort sett konstant över hela perioden.
Eventuella insatser (lokalt på gruppnivå) för att öka andelen kvinnliga doktorander
har inte haft något resultat som syns i statistiken.
2) Andelen doktorander med doktorandtjänst ökar tydligt sedan 2011.
IFA arbetar aktivt sedan 2016 med handledarkollegier och har sedan 2017 ett system för att
effektivt arbeta med revisioner av de individuella studieplanerna. I skrivande stund har 93%
av doktoranderna en reviderad studieplan som är mindre än 12 månader gammal. Av de
övriga 7% är de flesta endast lite försenade (< 1 månad).

Reflektioner
2010 hade IFA precis slagits samman av det gamla IFA samt Institutionen för Materialfysik.
Man konstaterade att institutionen placerade sig väl i jämförelse med andra institutioner på
fakulteten då samtliga aspekter av forsknings- och arbetsmiljö jämfördes. Nästan en
tredjedel av doktoranderna upplevde dock att forskningsarbetet hindrats på grund av brister
i handledningen. En sjättedel upplevde en besvärande beroendesituation relativt
handledaren. 2015/2016 upplever 81% av doktoranderna vid IFA att arbetsbelastningen är
lagom och 45% (40% doktorandgruppen) är ganska nöjd med den psykosociala miljön. De tre
siffrorna ligger över fakultetssnittet. På frågan om man ofta upplever negativ stress i relation
till forskarutbildningen ligger IFA ungefär som övriga institutioner på fakulteten.
Seminarieverksamheten fungerade bra men det fanns lokalt stora skillnader. IFA’s
doktorander var den grupp 2010 som tyckte det fungerat bäst att kombinera undervisning
och avhandlingsarbete.
Man konstaterade också att revisionen av de individuella studieplanerna inte fungerade
tillfredsställande, något som vi nu kommit tillrätta med.
Man sammanfattar: ”Sammanfattningsvis anser vi att IFA bedriver internationellt
konkurrenskraftig forskarutbildning, samtidigt som vi ser utrymme för förbättringar. Vi
diskuterar nu t.ex. olika möjligheter att förbättra uppföljningsarbetet genom att göra den
årliga revideringen mer givande för den enskilde doktoranden. Som goda exempel inom IFA
vill vi framhålla vår introduktionsverksamhet samt doktoranddagarna.”. Vi konstaterar nu
att vi i och med våra nya doktorandrutiner 2016/2017 arbetar i linje med vad man önskade
2010. Handledarkollegierna som hålls varje termin på respektive avdelning bidrar till en
konstruktiv diskussion där handledarkollegiet hjälper varandra att utvecklas vilket resulterar
i meningsfullt arbete med t.ex. revision av de individuella studieplanerna. I enkätsvaren
2015/2016 svarar 41% att man är mycket nöjde med introduktionen till forskarutbildningen,
detta är något under snittet för fakulteten.

Enkätsvaren 2015/2016
Av institutionens 145 (2015) aktiva doktorander svarade 58 på enkäten. 19% av de svarande
var kvinnor och 81% var män vilket ungefär avspeglar könsfördelningen bland doktorander
på institutionen. Ca. hälften av de svarande tog sin grundexamen vid ett lärosäte utanför
Sverige och 93% av de svarande var anställda som doktorander.

60 av institutionens ca. 90 handledare svarade på enkäten. 15% var kvinnor och 85% män.
Av de svarande ligger de flesta i åldersintervallet 41-50 och 41% är professorer, 32%
docenter och 27% doktorer.
IFA fick enkätsvar från 53 alumner, 28% kvinnor och 72% män. 81% av de svarande låg i
åldersintervallet 31-40 och 98% av de svarande var ej arbetssökande.

Forsknings- och arbetsmiljö
Vid IFA svarar 53% att de ingår i en forskargrupp men arbetar huvudsakligen individuellt och
69% är nöjd med denna arbetsform. 24% (en fjärdedel) är bara delvis nöjd med
arbetsformen vilket vi finner otillfredsställande och därför något vi borde titta närmare på.
81% av de svarande upplever att arbetsbelastningen är lagom vilket vi bör vara nöjda med.
Mer oroande är att endast hälften av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med sina
prestationer. Däremot svarar ca. 70% att de är ganska eller mycket nöjd med den
psykosociala miljön på institutionen som helhet. Motsvarande siffra för miljön i
doktorandgruppen är 76%. Oroande är att 40% av de svarande doktoranderna i ganska hög
eller hög grad upplever negativ stress i relation till forskarutbildningen.
Av enkäten framgår det att 75% av de svarande doktoranderna i ganska eller mycket hög
grad vet var de ska vända sig om det blir problem i någon del av forskarutbildningen. Ca.
40% instämmer i ganska hög eller hög grad att de känner till HF examensmål för
forskarutbildningen vilket oroande lågt. Något fler (53%) instämmer i ganska hög eller hög
grad att de känner till regler och föreskrifter för forskarutbildningen.

Handledning
Vid IFA svarar 47% av doktoranderna att man får mer än 20h handledning per termin. Detta
kan jämföras med fakultetens medel 38%. Värt att notera är att 64% av handledarna anser
att man handleder mer än 25h per termin så tydligen räkna handledare och doktorander tid
lite olika. Hela 86% av doktoranderna på IFA är nöjda eller mycket nöjd med denna siffra
vilket vi tolkar som att handledningen i stor fungerar. 83% samt 72% av de svarande är nöjda
eller mycket nöjd med diskussionerna rörande metod och teori under handledarträffarna.
Vidare är hela 85% nöjd eller mycket nöjd med den konstruktiva kritik man fått på
forskningsarbetet då dessa diskuterats. Vi ser också att studenterna är nöjda eller mycket
nöjda (>80%) med handledarnas förmåga att stimulera vetenskapliga resonemang och
kritiskt tänkande samt att uppmuntran till presentation av resultat i publikationer och
konferenser.
20% av de svarande upplever i ganska hög eller hög grad att brister i handledningen varit ett
hinder i forskningsarbetet och 11% upplever i ganska hög eller hög grad en besvärande
beroendesituation till handledaren/handledarna. Båda dessa siffror är för höga och vi bör
undersöka situationen ytterligare.

Seminarier och kurser
93% svarar att de förekommer regelbundna eller enstaka seminarier varje termin. Inte
någon av de svarande har aldrig deltagit i seminarium det senaste halvåret. 80% ser stor
närvaro av seniora forskare vid seminarierna. Dock anser endast 55% att denna verksamhet

stimulerar till vetenskapliga resonemang och kritiskt tänkande men 77% anser ändå att
seminarierna präglas av ”högt i tak”. Ca. hälften av de svarande deltar i
seminarieverksamhet utanför forskargruppen eller institutionen.
58% anser att utbudet av relevanta kurser inte är tillfredsställande. Detta är oroande och bör
diskuteras ytterligare.

Individuell studieplan
98% svarar att de har en individuell studieplan (ISP). En person måste ha svarat fel då alla
har signerat en individuell studieplan. 39% har gjort en ordentlig uppföljning av ISP medans
hela 37% svarar att endast en kortare avstämning gjorts. Vi tror och hoppas att vi börjar
komma till rätta med detta i och med införandet av de periodiska (varje termin)
handledarkollegierna. 67% har använt ISP som ett verktyg för planering och uppföljning. I
skrivande stund har 93% av doktoranderna en reviderad studieplan som är mindre än 12
månader gammal. Av de övriga 7% är de flesta endast lite försenade (< 1 månad).

Examensmålen för forskarutbildningen
Av de svarande doktoranderna anser 74% att man i hög eller mycket hög grad getts
möjligheten att utveckla bred och systematisk kunskap inom forskningsområdet. Detta är en
glädjande siffra och ligger klart över fakultetens genomsnitt. Motsvarande siffror för
examensmålen är: Fördjupad och aktuell kunskap inom avgränsad del av forskningsområdet
(72%), Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet (58%), Kunskap om vetenskaplig
metodik inom det specifika forskningsområdet (73%), Förmåga till vetenskaplig analys och
syntes (68%), Göra självständiga kritiska granskningar och bedömningar (71%), Identifiera
behov av ny kunskap (64%), Identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar (54%),
Planera och med adekvata metoder bedriva forskning (53%), Planera och genomföra andra
kvalificerade arbetsuppgifter (49%), Genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar (39%),
Bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet (58%), Presentera och diskutera
forskningsresultat nationellt (52%), Presentera och diskutera forskningsresultat
internationellt (71%), Presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden (22%),
Stödja andras lärande (37%), Göra forskningsetiska bedömningar (31%), Visa intellektuell
självständighet (68%), Visa vetenskaplig redlighet (68%), Insikter om vetenskapens
möjligheter och begränsningar (44%).
Vi noterar att flera av siffrorna ligger runt eller under 50% vilket kan förbättras. Data är dock
lite svårtolkad då många svarande är i början av sin forskarutbildning.

Pedagogisk meritering
Vid IFA angav ca. hälften av doktoranderna (45%) att de undervisar ca. 20%. En fjärdedel
undervisade inte alls. 65% tycker att man i ganska hög eller hög grad fått bra stöd från
institutionen i undervisningen. 62% är nöjda med undervisningens omfattning och 38% har
genomgått en pedagogisk grundkurs. En utmaning vid IFA är att vi har många icke
svenskspråkiga doktorander. Mycket av undervisningen måste göras på svenska vilket
kraftigt begränsar undervisningsmöjligheterna för dessa doktorander.

Några avslutande frågor
Glädjande är att 73% av våra doktorander är ganska eller mycket nöjda med
forskarutbildningen så här långt. Detta kan jämföras med fakultetens snitt på 67%. 79% vill
fortsätta med forskning och undervisning i framtidigt men samtidigt så konstaterar man att
möjligheterna är begränsade. 53% tror inte man kommer ha möjlighet till ett sådant arbete i
framtiden. 81% av handledarna säger sig diskutera doktorandens framtida arbetsliv i viss
eller hög grad. Av alumnerna arbetar 38% inom högskola/universitet och 62% svarar att
forskning ingår i tjänsten (alla svarande, dvs inte bra de 38% från högskola/universitet). 43%
av alumnerna svarade att handledaren/handledarna diskuterat sysselsättning efter
doktorsexamen i viss-, hög- eller mycket hög grad.

Tre utmaningar och tre åtgärder
•
•
•

40% av doktoranderna upplever i ganska hög eller hög grad negativ stress i relation
till forskarutbildningen.
Endast hälften av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med sina prestationer.
Träningen mot examensmålen kan förbättras.

Ett första steg i arbetet att förbättra och korrigera det som inte fungerar är att aktivt
fortsätta med våra handledarkollegier och där också diskutera resultatet av denna
enkätanalys.
Vidare ska vi fortsätta att arbeta med handlingsplanen för forskarutbildningen vid IFA vilken
utarbetats under 2016 men som uppdateras och diskuteras vid behov.
En tredje punkt där vi bör bli bättre är att systematiskt diskutera med alumner.

UPPSALA UNIVERSITET
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Uppföljning av enkätstudie med återkoppling till
resultat av FU10 – Institutionen för
teknikvetenskaper
Förutsättningar
Vid tidpunkten för enkäten hade institutionen för teknikvetenskaper ca 160 aktiva doktorander
antagna till 16 olika forskarutbildningsämnen. Det var stor spridning i antal doktorander per ämne
från som mest 45 till som minst 1. Jämfört med tidpunkten för den tidigare enkäten FU10 hade
institutionen betydligt fler doktorander vid denna enkät, 160 vs 110, samt en mycket större andel
utländska doktorander med stipendium som del i sin finansiering (35 vs 5). Figur 1 visar antalet
aktiva doktorander och nyantagning inkl. ämnesbytare (siffror enligt GLIS). Observera att dessa
siffror inkluderar alla som varit aktiva under kalenderåret, dvs inklusive de som tar examen och de
som antas till forskarutbildning. Verkliga antalet under en viss tidpunkt på året avspeglas bättre i
staplarna i figur 3. Figur 2 visar försörjningsformen för doktoranderna och en kraftig ökning av
antalet stipendiater har skett under perioden mellan enkätundersökningarna. Antalet handledare har
antagligen inte vuxit i motsvarande grad som antalet doktorander under perioden.

Figur 1. Antagning och antal aktiva doktorander (ur GLIS)

Figur 2. Försörjningsform för doktorander (ur GLIS). Ökning av stipendiater under perioden.
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Institutionen har bedrivit arbete med att få alla att revidera individuella studieplanen varje år, vilket
har gett resultat. Numera reviderar nära 100% studieplanen minst årligen. Motsvarande andel vid
tidpunkten för FU10 var ca 85%. Se figur 3 för utvecklingen under de senaste åren. Varje år ges
dessutom ett antal doktorander dispens för revidering, p g a ett antal olika skäl, t ex nyligen antagen,
snar disputation, föräldraledighet eller sjukskrivning.

Figur 3. Antalet doktorander inklusive de som ges dispens för revidering, samt andel som utför
revidering av individuella studieplanen.

Sedan FU10 har institutionen ett system att följa upp vilka forskare som genomfört
handledarutbildning. Alla huvudhandledare hade vid tiden för enkäten gått handledarutbildning,
antingen den långa (3v) eller den av fakulteten beställda korta (2d) utbildningen.

Reflektioner allmänt
Vid föregående enkätuppföljning FU10 kunde konstateras att situationen på institutionen för
teknikvetenskaper var ungefär som snittet över fakulteten. En betraktelse av enkätsvaren från
doktorander ger en bild av att situationen på fakulteten som helhet förbättrats något. Tyvärr ligger
institutionen över lag nu något under snittet för fakulteten. Detta är både förvånande och oroande;
efter FU10 genomfördes ett antal åtgärder för att komma tillrätta med brister som framkom då. Det
gällde bl a handledarutbildning och rutiner för uppföljning av progression. Uppenbarligen har trots
dessa ansträngningar situationen inte förbättrats utan snarare blivit sämre i vissa avseenden.

Vad säger enkätstudien?
Vid institutionen tillfrågades 127 aktiva doktorander varav drygt hälften (75 st) svarade på enkäten.
Könsfördelningen bland de svarande var 35% kvinnor och 65% män. Detta avspeglar bra den
faktiska könsfördelningen bland doktoranderna vid tidpunkten för enkäten (34% respektive 66%).
Könsfördelningen är idag (2017) 35/65% enligt GLIS. Av enkätsvaren kan man dra slutsatsen att av
de svarande är svenska doktorander något överrepresenterade och t ex stipendiater något
underrepresenterade.
Av de tillfrågande 102 handledarna svarade 52 st, fördelade på 31% kvinnor och 69% män.
Svarandegruppen för handledarna täcker in både yngre och äldre handledare, doktorer till
professorer. En viss övervikt verkar ligga på seniora handledare eftersom hela 38% av de svarande är
professorer. Samtidigt hade 32% av de svarande ännu inte hunnit handleda en doktorand fram till
doktorsexamen som huvudhandledare.
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Av de tillfrågade doktorsalumnerna svarade 51 st, fördelade på 18% kvinnor och 82% män. Här är
kvinnorna underrepresenterade eftersom dryga 30% av de disputerade är kvinnor. 96% av de
svarande var anställda, antingen på heltid (94%) eller deltid (2%).
Enkäten tar upp ett antal frågeområden vilka sammanfattas nedan. Till varje avsnitt anges också
analys, kommentarer, och eventuella förslag till åtgärder (i kursiv stil).

Forsknings- och arbetsmiljö
Majoriteten av doktoranderna ingår i en forskargrupp, men arbetar huvudsakligen individuellt.
Många är nöjda (49%) med den här arbetsformen, men en stor andel är bara delvis nöjda (43%).
Arbetsbelastningen upplevs som lagom av 71%. Hur nöjda doktoranderna är med sin egen prestation
har minskat drastiskt sedan förra utvärderingen – de som är ganska till mycket nöjda har gått från
91% till 50%. Andelen doktorander som är missnöjda med den psykosociala miljön på institutionen
har också ökat från mindre än 10% till 20%. Något fler än tidigare upplever ofta negativ stress i
relation till deras forskarutbildning (59% jämfört med 55%). Av de svarande uppger 46% att de i
ganska låg grad eller inte alls känner till regler och föreskrifter kring forskarutbildningen, medan
denna siffra är endast 12% av handledarna. Vid problem i forskarutbildningen uppger ca 2/3 av
doktoranderna att de vet var det ska vända sig för att söka hjälp. Mer än hälften uppger att de då i
första hand vänder sig till antingen FUS eller FUAP. Detta överensstämmer med fakulteten i stort.
Överlag anser 62% av doktoranderna att forskarutbildningsmiljön är bra eller mycket bra.
Den drastiska minskningen av hur nöjda doktoranderna är med sin egen prestation behöver
undersökas närmare, och vi föreslår en separat undersökning av detta på institutionen för att bättre
förstå vad detta kan bero på.
Det är oroande att den psykosociala miljön på institutionen verkar ha försämrats ur doktorandernas
synvinkel. Detta stämmer till viss del med de sjukskrivningstal som vi känner till. Institutionen bör
diskutera detta med HR-avdelningen.
För att förbättra kännedomen om regler och föreskrifter samt förväntningar på varandra föreslås
regelbundna institutionsgemensamma doktorand- och handledarkollegier.

Handledning
Det finns en diskrepans i hur många timmar doktorander upplever sig ha fått, och handledare
upplever sig ha gett handledning, exempelvis rapporterar 25% av doktoranderna att de fått mer än 25
timmar per termin, medan 48% av huvudhandledarna rapporterar att de gett mer än 25 timmar per
termin. 62% av doktoranderna är dock nöjda med tiden de får (19% missnöjda). Det finns en
generell diskrepans mellan doktorander och handledares uppfattning om innehållet i de diskussioner
som förs under handledningsträffarna, där doktoranderna generellt är mindre nöjda än genomsnittet
på fakulteten med diskussioner om metod, teori, konstruktiv kritik och handledarnas förmåga att
stimulera till vetenskapligt tänkande, medan handledarna uppskattar att de lägger lika mycket eller
större vikt än vad genomsnittet på fakulteten uppskattar på dessa bitar under handledningstillfällena.
24% av doktoranderna tycker att brister i handledningen varit till hinder i forskningsarbetet och 33%
tycker inte att handledningstillfällena ger tillräcklig kontroll av att avhandlingsarbetet fortlöper som
det ska.
Samtidigt uppger 92% av handledarna att planerade handledningssamtal hålls. Om handledarna i
någon grad upplever svårigheter att leva upp till krav och förväntningar anses det generellt inte bero
på att man har för många doktorander (bara 21% anser detta till viss grad, 2% i hög grad), utan
snarare en för hög arbetsbelastning totalt (75% till viss grad och uppåt) och en för splittrad
arbetssituation (80% i viss grad och uppåt).
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Även här ser vi att ett klargörande/diskussion ang. förväntningar skulle kunna vara fördelaktig. En
ökad användning av exempelvis ISP’n som grund för avstämningar tror vi skulle kunna till viss del
avhjälpa den upplevda bristen på kontroll av hur avhandlingsarbetet fortlöper. Även här tror vi att
mer frekventa handledarkollegium kan hjälpa till att strukturera handledningen för den enskilda
handledaren.

Seminarier & Kurser
Vi ser en ökad aktivitet av seminarier jämfört med tidigare utvärdering, och även en stor förbättring i
relevant kursutbud, där bara 39% av doktoranderna upplever att kursutbudet inte är tillfredsställande,
motsvarande siffra var tidigare 73%. Åsikterna om seminarierna är ungefär de samma som vid
FU10, t ex att det är högt i tak och relativt givande.
Fortsatt information angående fördelarna med seminarieverksamhet kan med fördel ges på
exempelvis regelbundna handledarkollegier. Fortsatt arbete med utökning av relevant kursutbud
bedöms vara viktigt. Glädjande nog kan vi se ett positivt resultat i arbetet som gjort på kursutbudet.
Delvis tack vare öronmärkta medel från fakulteten har flera ämnen etablerat obligatoriska kurspaket
som ges med regelbundenhet.

Individuell studieplan
100% av doktoranderna har en individuell studieplan. Endast 28% av doktoranderna upplever dock
att en ordentlig uppföljning har gjorts under det senaste året (vilket är under fakultetsmedel, som
ligger på 41%), medan samma siffra för handledarna är 63%. Många anser fortfarande att revidering
av planen mer är att betrakta som en formsak.
57% av doktoranderna anser att ISP’n är i viss, stor eller mycket stor utsträckning, ett användbart
planerings- och uppföljningsverktyg. För handledarna är samma siffra 79%.
ISP’n skulle kunna användas bättre som diskussionsunderlag, och vi tror att den reviderade mallen
(VT2018) kommer att underlätta detta. Det gäller dock att alla handledare tar sig tid att diskutera
de olika delarna grundligt med doktoranderna. Uppenbarligen är det stor skillnad i vad doktorander
och handledare menar med en ordentlig uppföljning.

Examensmålen för forskarutbildningen
56% av doktoranderna uppger att de inte känner till Högskoleförordningens examensmål, medan
denna siffra är bara 17% bland handledarna.
Doktoranderna vid institutionen bedömer generellt i lägre grad att de getts möjlighet att utveckla
kunskaper och förmågor relaterade till examensmålen jämfört med resten av fakulteten. Mål som
särskilt sticker ut jämfört med medel för fakulteten är att institutionens doktorander i större
utsträckning upplever att de har fått mindre möjlighet att utveckla kunskap om vetenskaplig metodik
i allmänhet, samt förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar.
Alumner från institutionen uppger i lägre grad att de har nytta av kunskaperna relaterade till
examensmålen i deras nuvarande jobb jämfört med medel för fakulteten, utom vad gäller att ”utföra
arbetsuppgifter inom givna tidsramar”. Helhetsbilden verkar ändå vara för institutionens
doktorander/alumner att man har nytta av träning mot examensmålen i arbetslivet, men
uppenbarligen inte får tillräcklig träning under forskarutbildningen.
Alumnerna uppger även att forskarutbildningen i lägre grad än medel för fakulteten gav dem
möjlighet att uppfylla målen, utom vad gäller möjligheterna att presentera och diskutera
forskningsresultaten internationellt och utanför universitetsvärlden, där vi ligger klart över
fakultetsmedel.
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Förutom regelbundna doktorand- och handledarkollegier, så tror vi att kunskapen om
examensmålen kommer att förbättras om den nya mallen för den Individuella Studieplan
implementeras på ett korrekt sätt, där examensmålen är specificerade för att underlätta regelbunden
diskussion. Det skulle också i större grad kunna säkerställa att doktoranderna ges möjlighet att
utveckla dessa förmågor. Det är intressant att nuvarande doktorander särskilt upplever att de i låg
grad ges möjlighet att utveckla just den färdighet som alumner identifierar som mest av nytta för
deras nuvarande arbete, nämligen att ”utföra uppgifter inom givna tidsramar”. Här finns tydlig
förbättringspotential.

Pedagogisk meritering
De flesta doktoranderna vid institutionen (88%) undervisar i någon grad under doktorandtiden, med
39% som anger ca 20% undervisning, och 40% ”betydligt mindre än 20%”. 72% är nöjda med
undervisningens omfattning, 15% skulle vilja undervisa mer och 13% mindre. 52% upplever dock
att de inte fått ett bra stöd från institutionen vad gäller undervisningen, och av de som gått den
pedagogiska grundkursen (39%), så anser 28% att den inte varit till nytta i undervisningen.
100% av handledarna vid institutionen (som svarade) har gått handledarutbildning. Tillsammans
med kemi-Ångström är vi därmed de med högst andel på fakulteten. 79% anser att den varit till nytta
i handledningen. Dock så upplever 57% ett behov av ytterligare kompetensutveckling vad gäller
handledarskap av doktorander.
Institutionen ligger under medel vad gäller förekomsten av handledarkollegium, endast 23% svarar
ja på att de finns, och 19% vet inte om det finns några vid institutionen/i forskargruppen. De som
deltar i sådana upplever dock att de i viss (67%) eller stor (25%) utsträckning är användbara.
Det finns tydlig förbättringspotential med avseende på det (avsaknad av) stöd som institutionen ger
till undervisande doktorander. Detta tror vi behövs även för nya (disputerade) lärare, och synergier
kan därför finnas att uppnå om man arbetar för detta mer övergripande på institutionen.
Det verkar även finnas förbättringspotential i den pedagogiska grundkursen, men detta kräver
fördjupade undersökningar och diskussion med kursgivaren.
Man skulle med fördel (exvis vid regelbundna handledarkollegier) kunna informera om möjligheter
till fortsättningskurser inom handledning, då detta efterfrågas.
Handledarkollegier verkar anses användbara, dock existerar de i för låg utsträckning.

Övrigt, inkl. arbetsliv efter utbildningen
61% av doktoranderna är ganska eller mycket nöjda med forskarutbildningen, jämfört med 84% av
handledarna. Samma siffra för alumnerna är 82%. 58% av doktoranderna skulle vilja arbeta med
forskning och/eller undervisning i framtiden. Dock så ser bara 27% positivt på sina möjligheter att i
framtiden kunna arbeta med forskning/undervisning vid Uppsala Universitet, vilket är en halvering
mot FU10.
84% av handledarna uppger att de i viss eller hög grad diskuterar doktorandernas framtida arbetsliv
med dem. 22% av alumnerna arbetar inom högskola/universitet, 86% av dessa på Uppsala
Universitet. Majoriteten således i privat sektor. 78% är ganska eller mycket nöjda med sitt nuvarande
arbete. 56% fick sitt första arbete innan de avslutade sin forskarutbildning och 28% inom 1 månad
eller mindre (båda över fakultetsmedel).
Alumnerna anser att forskarutbildningen förberett dem för ett yrkesliv inom universitet/högskola i
viss (24%), hög (49%) eller mycket hög grad (12%) (endast 2% säger i låg grad, 12% vet ej). För ett
yrkesliv utanför universitetet är samma siffror 20% (låg grad eller inte alls), 28% viss grad, 44% hög
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grad (fakultetsmedel 21%) och 6% i mycket hög grad. 84% anser att forskarutbildningen bidrog i
hög eller mycket hög grad till deras personliga utveckling.
Nuvarande doktorander är mindre nöjda med utbildningen än alumner och handledare. För att fullt
ut kunna förstå anledningarna till detta krävs en fördjupad undersökning.
Information om karriärvägar och möjligheter skulle vara bra, exempelvis vid regelbundna
doktorandkollegier.
Doktorander vid institutionen verkar ha lätt för att få arbete efter avslutad utbildning och med
relativt hög lön.

Sammanfattning och förslag till åtgärder
Resultaten från enkäten visar att träningen mot examensmålen är bristande vid institutionen i
jämförelse med övriga fakulteten. Detta är kanske den enskilt viktigaste frågan som måste lösas för
att höja kvaliteten på forskarutbildningen. Frågan hänger starkt ihop med handledningen.
Omfattningen av handledningen verkar tillräcklig men formerna och innehållet leder uppenbarligen
inte till tillräcklig (upplevd?) träning mot examensmålen.
Negativ stress och dålig psykosocial arbetsmiljö kan till viss del hänga ihop med ovanstående. Om
krav och förväntningar inte är tydliga kan det leda till stress och dålig arbetsmiljö, både för
doktorander och handledare.
Doktorander från institutionen för teknikvetenskaper får snabbt anställning med relativt bra lön efter
examen, företrädesvis i privata sektorn.
Förslag till åtgärder:


Verka för att handledare erbjuds kompetensutvecklande vidareutbildning – det kan dels ske
i externa kurser men också via institutionsgemensamma handledarseminarium (se nedan)



Införa regelbundna institutionsgemensamma seminarium för både doktorander och
handledare – att här prata om och klargöra förväntningar och krav angående utbildning för
forskarnivå. Även ta regelverket runt FU, trots att det tas upp på introduktionskurser och
handledarutbildning, så tror vi det är bra att upprepa budskapet.



Verka för att inrätta handledarkollegium på alla avdelningar



Införa system med Buddy/fadder för nya doktorander – detta är något som finns vid vissa
andra institutioner, med gott resultat, och vi bör undersöka hur det organiserat det hela



Utarbeta policydokument (guidelines) för forskarutbildningen vid institutionen, alternativ
vid avdelningarna – ett dokument som täcker in det mesta; från antagning till disputation



Systematiskt följa upp alumner
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Uppföljning av enkätstudie med återkoppling till resultat av FU10
Inst. Kemi-BMC
Ärendet har beretts av Sara Lind, institutionens studierektor för forskarutbildning (FUS),
tillsammans med institutionens forskarutbildningsansvariga professorer (FUAPs) (Tabell 1).
Inledning: Statistik och beskrivning av institutionens forskarutbildning
Vid Institutionen för Kemi – BMC bedrivs forskarutbildning inom fyra
forskarutbildningsämnen/inriktningar (Tabell 1). Vi har även ett femte ämne; ”Kemi utan
specialisering”, men ämnet har ingen aktiv doktorand just nu.
Tabell 1. Forskarutbildningsämnen vid institutionen för Kemi-BMC
Forskarutbildningsämne/ Inriktning
FUAP
Avdelning/Program
Biokemi
Mikael Widersten
Biokemi
Kemi
Analytisk kemi
Jonas Bergquist
Analytisk kemi
1
Fysikalisk kemi
Leif Hammarström
Kemi
Organisk kemi
Helena Grennberg
Organisk kemi
Kemi2
Helena Grennberg
1
2
Gemensamt med Inst. för Kemi-Ångström, Utan specialisering, ej nyantagning, endast möjlig examensutgång.

Jämfört med FU10 (2009-2010), då ovan nämnda forskarutbildningsämnen var knutna till två
olika institutioner; Inst. för biokemi och organisk kemi samt till Inst. för fysikalisk och
analytisk kemi, så har doktorandgruppen avsevärt förändrats i och med att Inst. för KemiBMC bildades 2012 (se Figur 1). I vår reflektion nedan har vi utgått från två FU10-rapporter
från dessa forna institutioner.
Institutions- och programstrukturen inom kemiska sektionen har förändrats flera gånger under
de senaste 15 åren, från många små institutioner via fyra institutioner till dagens två. Våra
forskarutbildningsämnen/inriktningar har därför flera gånger bytt formell organisatorisk
hemvist. Även forskargrupper har bytt organisatorisk hemvist, vilket försvårar jämförelser
mellan enkäten 2009 (FU10) och den 2015. Efter senaste omorganisationerna, mellan FU10
och enkäten 2015 samt mellan enkäten 2015 och nu, våren 2018 (se Figur 1) finns således
Kemi/fysikalisk kemi vid bägge institutionerna, med fortsatt nyantagning inom inriktningen
vid bägge institutionerna. Kemi/organisk kemi har i och med forskaromflyttningar under
2016-17 bedrivits även inom Inst. för Kemi-Ångström (med samma FUAP för samtliga
doktorander). Samtliga doktorander i ämnet vid Inst. för Kemi-Ångström kommer att ha
disputerat efter vt18.
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2004

2009

2015

Biokemi

Biokemi

Biokemi

Biokemi

Kemi/ Organisk kemi

Kemi/ Organisk kemi

Kemi/ Organisk kemi

Kemi/ Organisk kemi

Kemi/ Analytisk kemi

Kemi /Analytisk kemi

Kemi/ Analytisk kemi

Kemi/ Analytisk kemi

Kemi/Fysikalisk kemi

Kemi/ Fysikalisk kemi

Kemi/ Fysikalisk kemi

Kemi/ Fysikalisk kemi

+ ytterligare

+ ytterligare

3-5 enheter

2 Kemiinst.

KemiBMC

Kemi-Ångström

KemiBMC

Kemi-Ångström

med kemiFigur 1. Illustration över hur organisationen för forskarutbildningsämnen i kemi har förändrats.

Forskarutbildningen vid institutionen följs upp av institutionens forskarutbildningskommitté
som leds av FUS. Kommittén är sammansatt med en FUAP från varje forskningsprogram vid
institutionen (analytisk kemi, biokemi och organisk kemi), och en doktorand från varje
ämne/inriktning. Kommittén jobbar aktivt tillsammans med prefekt och institutionsstyrelse
vid nyrekrytering av doktorander, samt diskuterar seminarier, kurser och utvärderingar vid
cirka tre schemalagda möten per termin. Därutöver tillkommer ett fåtal ärenden per år som
expedieras per capsulam (e-post).
Institutionen har idag 34 doktorander fördelade på tre forskningsprogram (Tabell 2). Det är
en märkbar minskning jämfört med 2015, då institutionen hade 52 doktorander. Skillnaden
kan delvis förklaras som ett resultat av naturliga fluktuationer, att den fyraåriga utbildningen
kan ta olika lång tid beroende på omfattningen av institutionstjänstgöring, föräldraledigheter
mm. Det har även skett en uppstramning av budgeteringen av studiestödet.
Tabell 2. Statistik över antalet doktorander och handledare vid Institutionen för Kemi-BMC.
2009

Analytisk
kemi
Biokemi
Organisk kemi

2015

2018

Antal
doktorander

Antal
huvudhandledare

Antal
doktorander

Antal
huvudhandledare

Antal
doktorander

Antal
huvudhandledare

15

8

17

7

9

7

17
16

5
7

11
24

5
9

13
12

6
5

Forskarutbildningsämnet Biokemi har över tid haft ett relativt stabilt antal doktorander och
huvudhandledare. En ny huvudhandledare har tillkommit sedan 2015, vilket ytterligare
breddat ämneskompetensen till att även innefatta experimentella och teoretiska studier av
biokemiska system. Kemi/analytisk kemi, inklusive den del av Kemi/fysikalisk kemi som
bedrivs vid vår institution, har minskat sitt doktorandantal kraftigt. Det är dels på grund av
handledare som gått i deltidspension, och dels på grund av åtstramningar av
doktorandfinansieringen inom programmet (en generell regel är nu att minst 75% av
doktorandfinansieringen skall vara extern). Den största skillnaden i antalet forskarstuderande
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2009/10, 2015 och 2018 finns dock inom Kemi/organisk kemi. Detta härrör från omfattande
förändringar inom forskningsprogrammet organisk kemi; av de 9 handledare (7
huvudhandledare) som var verksamma 2009/10 hade tre lämnat allt engagemang i
forskarutbildningen 2015 medan tre tillkommit; samtliga i kategorin
forskarassistent/tidsbegränsad forskare. Sedan enkäten 2015 har fem lämnat programmet, två
har gått i pension och tre har lämnat för anställningar vid andra institutioner/lärosäten.
Pensionsavgångarna har inneburit möjligheter för programmet att nyrekrytera handledare.
Sedan 2017 har det tillkommit en professor och två biträdande lektorer: Alla är eller kommer
att bli aktiva i forskarutbildningen Kemi/organisk kemi, där antalet doktorander under
kommande år kommer att öka. I Tabell 3 beskrivs hur anställningsformerna för handledare
har varierat under åren och därmed påverkat dynamiken i forskarutbildningen.
Tabell 3. Statistik över anställningsformer för huvudhandledare vid Inst. Kemi-BMC.
Huvudhandledares anställningsform
2009

2015

2018

Analytisk kemi

Professorer 2
Lektorer 3
Forskare 3

Professorer 2
Lektorer 3
Forskarassistent 1
Forskare 1

Professorer 2
Lektorer 2
Biträdande lektor 1
Forskare 1

Biokemi

Professorer 3
Lektorer 1
Forskare 1

Professorer 3
Lektorer 1
Forskarassistenter 1

Professorer 3
Lektorer 2
Forskarassistent 1

Organisk kemi

Professorer 5
Forskare 2

Professorer 5
Lektorer 1
Forskarassistenter 2
Forskare 1

Professorer 4
Biträdande lektor 1

Vad säger doktorandenkäten från 2015 i relation till FU10?
Forsknings- och arbetsmiljö
Forskarutbildningsmiljön vid institutionen beskrivs som generellt bra av alla svarande
kategorier. Denna uppfattning överensstämmer väl mellan doktorander och handledare. Vår
ambition är att fortsätta det institutionsgemensamma arbetet för att göra utbildningsmiljön
ännu bättre; så att vi i nästa enkät gått från ”bra” till ”mycket bra”.
En identifierad riskfaktor för delar av doktorandgruppen kan vara negativ stress. Det
positiva är att doktoranderna upplever att de vet vart de ska vända sig i så fall. Svaren kring
den psykosociala miljön domineras av svar i kategorin ”ganska nöjda” eller ”varken eller”
vilket vi tolkar som att den struktur vi börjat bygga i och med senaste organisationen redan
2015 var på rätt väg. Majoriteten av handledarna upplever inte negativ stress i samband med
handledning av doktoranderna, utan stress kopplas mer samman med en splittrad
arbetssituation med många åtaganden och tidsbrist.

Uppsala Universitet
Inst. för Kemi-BMC

2018-05-02

Generellt var doktoranderna nöjda med sin forsknings- och arbetsmiljö 2009/10, men det
fanns riskgrupper med doktorander som upplevde negativ stress även då. Den negativa stress
som doktorander känner inför en hård övergripande arbets- och studiesituation; den
tidskonflikt som kan uppstå mellan institutionstjänstgöring och undervisning å ena sidan och
kraven att leverera i sina studier å andra sidan, diskuterades redan i FU10. Lösningen som då
föreslogs var att anta flera doktorander, för att på så sätt kunna fördela uppdragen på fler
individer. Jämför vi mellan 2015 och 2018 så har detta inte inträffat. Istället har det skett
omfördelningar inom programmen för att på så sätt fördela undervisning och annan
institutionstjänstgöring.
I FU10 diskuteras också att doktoranderna inte känner att de har fullt inflytande på
institutionsnivå. Detta har förbättrats till 2015 där doktoranderna till hög grad känner sig
inkluderade i kollegiet vid institutionen. I dagsläget har doktoranderna ett fungerande
doktorandråd, de är representerade och aktiva i institutionsstyrelsen och i
forskarutbildningskommittén där de har möjlighet att framföra sina synpunkter.
Handledning
Enkätstudien från 2015 visar på en generell känsla av förnöjsamhet från både doktorand- och
handledarhåll, gällande såväl omfattningen av handledningen, hur den är upplagd och hur
diskussionerna genomförs och vad den innehåller med avseende på teori, metoder och
konstruktiv kritik. Doktoranderna upplever att det ibland kan vara svårt att veta vilka krav
som kan ställas på handledare, men handledarna upplever inte att detta är ett ömsesidigt
problem.
Båda institutionernas rapporter från FU10 beskriver den positiva situationen på samma sätt,
så här har vi haft en fortsatt bra trend. Något som förändras är att doktoranderna nu vet vad
som förväntas från dem, men har svårare att alltid veta vilka krav de kan ställa på
handledaren. Vid undersökningen 2009/10 rapporterades ett omvänt förhållande. I dagsläget
är dessutom doktoranderna relativt jämnt fördelade per handledare, och ingen handledare är
huvudhandledare till flera än fyra doktorander samtidigt.
Strukturerade och årliga revideringar av individuella studieplaner (RISP) har lett till att
handledningen fokuserar mera mot examensmål och vi förväntar oss ytterligare förbättring
med de nya ISP-mallarna där en tydlig beskrivning av målen finns med.
Seminarieverksamhet
Vid institutionen förekommer flera olika typer av seminarier; från smala/diskuterande
seminarier inom delämnen, till övergripande/breddande gästföreläsningar. Enkätfrågorna
skiljer inte mellan olika typer av seminarier, vilket gör vissa svarsalternativ svårtolkade. Det
som kan utläsas av enkätstudien from 2015 är att det förekommer regelbundna seminarier
inom institutionen där både doktorander och handledare deltar. Båda kategorierna upplever
att de stimulerar ”ibland/mestadels” till vetenskapligt resonemang och det är ”högt i tak”.
Doktoranderna upplever dock att dessa endast ”sällan/ibland” är till nytta för egen forskning,
vilket är något som vi följer upp, då det är önskvärt att doktorander inte bara fördjupar sig
inom sitt projekt. Likaså framkommer det att doktoranderna sällan deltar vid seminarier
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utöver de som arrangeras vid egen institution, vilket motverkar vår önskan om att
doktoranden skall bredda sin kunskapsbas under sin forskarutbildning.
Nästan exakt samma synpunkter framfördes vid FU10. Seminarier förekommer, deltagandet
är högt, men att de enbart stundom stimulerar till vetenskapligt resonemang och är till nytta
för egen forskning.
I dagsläget arbetar vi i främst inom respektive program/avdelning med seminarierna. I
biokemiprogrammet och programmet för analytisk kemi hålls informella seminarier varannan
vecka där framför allt doktorander och postdocs presenterar och diskuterar sina projekt.
Doktoranderna förväntas hålla åtminstone ett seminarium per termin; utöver de obligatoriska
10-%, 50-% och 80-% seminarierna ger doktoranderna ”progress reports” där pågående
forskning kan diskuteras i mer detalj. Programmet organisk kemi har dels introduktions- och
halvtid/licentiat-seminarier men även mindre formella vecko/varannanvecko-möten i mindre
enheter där doktorander och postdocs presenterar och diskuterar sina projekt; även här
förväntas doktorander hålla minst ett seminarium per termin. En grupp använder även
formatet minikonferens, vilket är ett intressant koncept vi kommer att bygga vidare på.
Dessutom ges, för hela institutionen, seminarier av handledare och inbjudna gäster, t.ex.
opponenter vid disputationer.
Kurser
Denna fråga underbyggs främst av svar från doktorander i enkäten från 2015. De flesta har
läst kurser på forskarutbildningsnivå, men det finns förbättringspotential i att bättre
synliggöra kursutbudet, samt på vilket sätt kurserna genomförs, examineras och utvärderas.
I FU10-rapporten upplevs forskarutbildningskurserna som bra, relevanta och utvecklande.
Dock önskades flera kurser. Kravet på kurspoäng för doktorsexamen hade för ena
institutionen just sänkts från 60 till 40 högskolepoäng (även om rekommendationen var 60 hp
men kunde bestämmas på individuell basis). Inom fakultetens forskarutbildningar krävs minst
2 hp kurs i forskningsetik och (för de doktorander som undervisar/undervisat) även en
pedagogisk grundkurs om 5 veckor (7,5 hp). I dagsläget har analytisk kemi och biokemi ett
lägsta kurskrav på 40 hp, medan organisk kemi har 60 hp med minimum 40 hp organisk
kemi. För ”Kemi” krävs minst 60 hp, men det är ej tydligt specificerat hur mycket som kan
vara annat än kemi. Kursdelen i våra forskarutbildningar är något som just nu genomgår en
översyn.
Pedagogisk meritering
Undervisning är institutionstjänstgöring och inte studier. Pedagogisk meritering är trots detta
viktigt för framtida karriär både inom och utom universitetsvärlden. Det är även en viktig
träning i relation till examensmål som berör att kunna stödja andras lärande. Doktoranderna
undervisar upp till 20% i av den tid som utbildningen tar, dvs utbildningen bedrivs på 80%
(några svarande har troligen missförstått frågan om studietakt). Alla kategorier av svarande
till enkäten 2015 hade genomgått pedagogisk utbildning. Doktorander och alumner har gått
pedagogisk grundkurs (doktorander: 50% har tagit kursen vid svarstillfället, alumner: 71%
har tagit kursen). Doktoranderna menar att en pedagogisk kurs varit i viss grad till nytta för
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undervisningen. De är nöjda med omfattningen av undervisningstjänstgöring. De anser sig
dock generellt ha fått relativt lite stöd från institutionen gällande den
undervisningstjänstgöring de haft.
En majoritet av handledare har gått handledarutbildning i någon form. De menar att
handledarutbildningen till hög grad varit till nytta i egen handledning men att det finns visst
behov av ytterligare kompetensutveckling. Handledarkollegiet är ett viktigt stöd.
Bilden av att doktoranderna behöver mera stöd i sin undervisning överensstämmer med vad
som observerades 2010, där mer än hälften av doktoranderna uppger att de inte fått ett
fullgott stöd från institutionen när det gäller deras undervisning. Här har vi, gemensamt för
kemiska sektionen omkring 2015 infört att nya laborationslärare (nyantagna doktorander) får
en strukturerad introduktion. Detta tillsammans med de kursstart- och uppföljningsmöten som
ska hållas bör förbättra både laborationsundervisningen och göra doktoranderna tryggare i sin
lärarroll.
I dagsläget undervisar doktorander upp till 20%, men på grund av minskande doktorandantal
de senaste åren har belastningen på de doktorander som undervisat varit hög. Seniora lärare
har tilldelats mera laborationsundervisning för att minska trycket på doktoranderna.
Dessutom diskuteras möjligheterna för alla doktorander att även undervisa på avancerade
kurser då svenskspråkiga doktorander oftast får tjänstgöra på grundnivåkurser där
undervisning ges på svenska. I försök att jämna ut tjänstgöringen på olika nivåer mellan
doktoranderna har engelskspråkiga doktorander börjat introduceras även på förstaårskurser i
med blandat utfall med avseende på undervisningsresultat. Jämfört med FU10 så räknas idag
tiden för undervisning på samma sätt mellan de olika avdelningarna, vilket var en punkt som
kunde förbättras. Likaså önskade doktoranderna längre framförhållning i schemaläggningen i
undervingen för att bättra kunna planera sin tid. Studierektor för grundutbildningen träffar
idag doktoranderna för planering varje termin.

Framtida arbetsliv
I enkätstudien från 2015 så har slutsatser om detta framförallt dragits från alumnernas svar.
Det som framkom från doktorander och handledare är att doktoranderna uppfattar att framtida
sysselsättning diskuteras till ”låg grad” medan handledare uppfattar att det diskuteras till
”viss/hög grad”. Detta instämmer också för hur alumnerna uppfattade denna diskussion i
forskarutbildningen (85% hamnar inom ”inte alls/ låg grad” för hur detta diskuterades).
Mycket positivt är att kemister får arbete nära inpå avslutad utbildning, 75% har arbete inom
2-3 månader och man anser att forskarutbildningen i ”mycket hög grad” är värd
arbetsinsatsen för den framtida sysselsättningen. De känner sig i ”hög/mycket hög grad”
förberedda för yrkesliv inom universitet och högskola och till ”viss/hög grad” förberedda för
yrkesliv. Cirka 10% jobbar kvar vid Uppsala universitet, vilket vi ser som en förbluffande
hög andel med tanke på att självständighetskravet för att erhålla externt stöd för forskning
från de flesta finansiärer missgynnar de som blir kvar i den miljö de utbildats.
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Övrigt
Generellt så svarar doktoranderna att de är nöjda med sin forskarutbildning vid institutionen
(63% är ”ganska nöjda” till ”mycket nöjda”). Handledarna uppger sig vara ”ganska nöjda”
eller ”varken eller nöjd eller missnöjd” med forskarutbildningen de är verksamma inom.
Alumnerna är nöjda med forskarutbildningen vid Uppsala Universitet och anser att
utbildningen i ”mycket hög grad” bidragit till personlig utveckling.
Vad kan förbättras?
Vi arbetar med de faktorer som kan påverkas inom institutionen, och hoppas att fakultetens
modeller avseende finansiering (studiestöd mm) och organisation är förutsägbara så att vi kan
fortsätta vårt strategiska kvalitetsarbete kring forskarutbildningarna utan för många osäkra
faktorer. En ökning av studiestödet (som för fakulteten totalt legat på samma belopp under
väldigt många år) vore välkommet.

Utbildning på forskarnivå vid Institutionen för kemi-Ångström
Sammanställning 30 April 2018
Forskarutbildningsnämnden har beslutat att genomföra en uppföljning av resultaten
från enkätstudien 2015 (FU15), som presenterades i rapporten Forskarutbildningen
vid Uppsala universitet ur tre perspektiv - Doktorander, handledare och alumner vid
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Denna uppföljning är en del av det
fortlöpande kvalitetsarbetet inom utbildningen på forskarnivå. Institutionerna
ombeds reflektera över vad enkätstudien säger om situationen vid institutionen samt
presentera vilka eventuella åtgärder som planeras vidtas gällande utbildningen på
forskarnivå.
Kemi-Ångström har idag ca 100 doktorander, varav 1/3 är kvinnor och 2/3 är män.
Antalet handledare är drygt 110. Antalet doktorander har stigit från FU10 till FU15.
Vad är då “kvalitet” vid ett universitet?
Den absolut viktigaste komponenten som bidrar till kvalitet är forskningen som
internationellt mäts som omfattning, användningsgrad och respekt av det som
publiceras. Även en synliggjord väl strukturerad undervisning, externa kontakter och
internationellt nätverkande är faktorer av betydelse. En bättre kvalitet ger ett större
urval av sökande till doktorandtjänster och större möjlighet att hitta lämpliga
doktorander.
Vilka värdekriterier ska väljas?
Utvärdering är en rationell verksamhet som utgår från att det finns någon form av
avsikt att ta fasta på som referenspunkt fö r bedö mning. Traditionellt har
kriterieproblemet hanterats genom att målen ges en operationell definition i
mätbara termer. Inom forskarutbildning verksamheter finns dock många mål som
kan vara motstridiga, utan att det är klarlagt hur de ska rangordnas.
Utgångspunkten är att man med hjälp av teorin kan ange kriterier fö r vad som bö r
utmärka en verksamhet som ger högsta möjliga kvalitet. Frågorna i enkäten ger oss
bl.a. svar på om vi uppfattar vår verksamhet som en trygg, utvecklande och
stimulerande verksamhet som tillgodoser doktorandens behov. Är kvalitet på
utbildningen samma sak som kvalitet på “produkten” dvs utbildad doktor? Man
skulle kunna dra slutsatserna att om man gör förändringar för att förbättra
svarsresultaten skulle det resultera i ökad kvalitet hos färdiga doktorer. Relektionen
vi gör är om huruvida dessa parametrar påverkar utbildningen kvalitet. Man skulle
exemplevis kunna sätta så höga krav på avhandlingens kvalitet att endast ett fåtal
klarar sig, och därmed säkerställa hög kvalitet på de som disputerat. Nu är dock
doktorandutbildningen även politiskt styrd på så sätt att tid, innehåll och
ekonomiska ramar till viss del står i motsats till kvalitet.
Vår uppgift
Vi ser det därför som vår uppgift är inte enbart att beskriva, kartlägga eller mäta en
attityd. Här strävar vi mot att fö rsö ka gå djupare och ifrågasätta det som tas fö r givet

och hålls som självklart. Att ö ka medvetenheten och se samtliga aspekter, värden
och kvaliteter hos det som utvärderas kräver ansträngning och prö vning även av
egna värderingsgrunder.
Eftersom det är svårt att svara på hur bedö mningar av komplexa verksamheter kan
gö ras med entydiga mått, är det vanligt att hävda att utvärderingen inte får bli
subjektivt godtycke. I stället framhålls att den bö r vara så objektiv som mö jligt och
använda metoder som är systematiska. Frågan är om det också finns objektiva
värderingar eller om alla värderingar är subjektiva. Det är en komplicerad fråga och
det finns skäl att peka på några aspekter som frågan innehåller.
Vad har mätts i enkäten?
När det gäller vad som mäts kan man skilja mellan tre principer: (1) Jämfö relse mot
en uttryckligt definierad referenspunkt av något slag, t ex mål, idé, teoretiskt
kriterium. (2) Jämfö relser mellan utvärderingsobjekt av samma slag som
internationell rang eller universitet i Sverige. (3) Jämfö relser av fö rändring ö ver tid
där FU10 jämförs med FU15 eller med andra ord hur doktorandutbildningen har
utvecklats.
Den första punkten kan beskrivas som en fråga om att sätta betyg på något i
jämfö relse med ett kriterium. Här har dock ofta en godtycklig skala använts utan
referenspunkt dvs resultatet är mer av en grund för dikussion om/hur mätt
parameter påverkar kvalitet.
Den andra principen handlar om att rangordna. Det skulle kunna vara en metod för
att mäta hur åtgärder ger resultat. För oss är det dock svårt att avgöra om
färändingen i exempelvis internationell rang är resultat av de åtgärder vi gör på
doktorandnivå eller om den sker oberoende.
Det tredje sättet att gö ra bedö mning är att se hur det som utvärderas har utvecklats
under en viss tidsperiod. Här kan vi hålla sig till mått som är unika fö r det aktuella
jämfö relseobjektet eller till mått som är gemensamma inom det aktuella
verksamhetsområdet. Det intressanta med den information vi nu har är att vi kan
förstå den egna utvecklingen ö ver tid, snarare än att jämfö ra med andra.
Enkäten anväder företrädesevis (1) och (3).
Resultat och förslag
Den här enkätundersökningen, som ger en mycket positiv bild av
doktorandutbildningen vid Institutionen för Kemi-Ångström, bygger på en
progression av frågor som varierar från doktorand, till handledare och till alumni.
Doktoranderna har i huvudsak svarat på frågor som rör hur de upplever sin miljö och
dagliga arbete, handledarna har svarat på frågor om egen handledning,
seminarieverksamhet och forskningsmiljö medan frågorna för alumni mest berör
hur doktorsutbildningen påverkat deras nuvarande arbetssituation. För att det ska
finnas ett logiskt samband bygger undersökning på att komponenterna Forskningsoch arbetsmiljö – Handledning – Seminarieverksamhet – Kurser - Pedagogisk
meritering - Framtida arbetsliv är sammankopplade.
Vi på kemi-Ångström håller med om att det finns ett beroende mellan
komponenterana och att de påverkar slutliga kvalitén. Vi ser dock inte, som man lätt

kan tro, att komponenterna är förutsättningar för en bra utbildning eller att de
logiskt bygger på varandra.
1. Vetenskapligt legitimitet.
Det finns ett antal krav som utvärdering ska uppfylla fö r att vara legitim
utifrån vetenskaplig praxis. Att den ska vara problematiserande och
systematisk och ha frihet från handlingstvång. Utvärderaren är inte
beslutsfattare. För oss kan man se alumni som fri från handlingstvång medan
handledarna är under tvång av politiska styrmedel som att hålla
doktorandutbildningstiden till ett bestämt antal månader och att se till att
doktoranden blir klar. Doktoranden själv har diverse krav som ex kurser, ISP
och deltagande i andra gemensamma verksamheter som för dem kan
upplevas att ta tid och därmed ställas emot ambitionen att publicera med
största möjliga genomslag. Vi ser att de som svarat på enkäten inte känts sig
eller förstått att de är befriade från yttre krav.
2. Åtgärder
Vi se att de faktorer som utvärderas inte nödvändigtvis innebär “mer är
bättre”. Exemplevis kan ofta att doktorander som inte behöver (=får) mycket
handledningstid utvecklas mer till oberoende och självständigt tänkande
forskare. Man kan då fråga sig om att det blir så för att de får mindre
handledningstid eller om de har bättre förutsättningar och därmed har
mindre behov.
Det här relaterar exempelvis till högskoleverkets mål “Göra självständiga
kritiska granskningar och bedömningar”. Vi ser också exempel på
doktorander som minimerar seminarier, kurser, undervisning och
gemensamma verksamheter för att fokusera sig på och avsätta så mycket tid
som möjligt till att producera publikationer i bästa möjliga tidskrifter. Med
det följer internationellt erkännnande och bättre möjlighet till bästa
positioner. Vi är därför försiktiga med att sätta in generella åtgärder för
institutionen för att få “mer” av något. Snarare är vi av åsikten att vi ska
utbilda doktorander genom att de tar egna initiativ och främst göra det med
sin egen forskning för att fokusera.
3. Svarsfrekvensen
Doktorander 40%, handledare 9%, alumner 18%.
I och med att enkäten är strukturerad med vissa områden som bas och att
svarsfrekvensen för vissa grupper är låg ligger också en risk att utvärderaren
presenterar resultat som inte är tillräckligt väl underbyggda och som ger en
skev bild. Därmed riskerar utvärderingen sin vetenskapliga legitimitet. Men
eftersom man kan anta att det även ligger i beställarens intresse att
motverka att så sker finns det anledning att tro att problemet kan hanteras.
Praktiskt handlar det om att uppdragsgivare måste finna sig i att utvärdering
ibland avstår från att besvara en fråga när vi bedö mer att det inte går att ge
ett välgrundat svar.

4. Oberoende
Doktorander och handledare har i viss utsträckning (med okänd omfattning)
sett enkäten som ett medel att försöka påverka förändringar eller att
resultaten kan påverka resurstilldelning. Anledningen är att för den som inte
är så är så insatt, och deltar ett stort antal utvärdering av olika slag, är
avsikterna med de olika utvärderingarna svåra att hålla isär.
Diskussion kring specifika komponenter av doktorandutbildningen
Forsknings- och arbetsmiljö
I vilka avseenden finns gemensam uppfattning bland svarandegrupperna?
Frågorna behandlar olika aspekter på miljön och svaren är inte jämförbara.
I vilka avseenden finns skilda uppfattningar?
Vid diskussioner internt är handledare och doktorander i stort överens. Dock finns
avvikelser där handledaren tycker att doktorander ska jobba mer medan
doktoranden tycker att de har för mycket att göra.
Vad beror ev skillnader på?
Frågorna i enkäten är ställda på så olika sätt så att det är svårt att jämföra. Man kan
dock generellt konstatera att doktorander och handledare är relativt “nöjda” med
miljön. En diskutabel utvärderingspunkt är att doktorander upplever negativ stress.
Livet efter utbildningen som forskare innebär ofta att det krävs att man kan hantera
stress varför en utbildning utan stressmoment lika gärna kan sänka som höja kvaliten
på utbildningen. För Alumni har andra aspekter utvärderat som mer relaterar till
effekt av utbildningen.
Vilken bild ger enkätsvaren i förhållande till de goda exempel och
utvecklingsområden som identifierades i samband med FU10.
Som utvecklingsområden från FU10 har kursutbudet framför allt i handledning och
etik förbättrats. Gemensamma seminarieverksamheter har initierats vid ett flertal
tillfällen och på flera nivåer. Flera av dessa löper kontinuerligt, men lockar tyvärr
fortfarande relativt få till delta.
Vilka ev åtgärder kan vidtas?
Först bör man göra en studie med fler svarande för att få en representativ bild av
situationen som skulle kunna visa på signifikanta skillander eller behov. Om avsikten
är att öka andel doktorander som markerar hög “nöjdhet” kan man undersöka mer i
detalj vad i den miljön som upplevs som bristande för att sedan rätta till det. Om
avsikten är att förbättra kvalitén med utbildningen bör man först avgöra om den
eventuellt föreslagna åtgärden förbättrar eller försämrar kvalitén på utbildningen.
Som en del av den IST föreslås nu att doktoranden (utan tvång) planerar att delta i
gemensamma seminarieverksamheter vilket blir ett sätt att uppnå högskoleverkets
mål.
Handledning

I vilka avseenden finns gemensam uppfattning bland svarandegrupperna?
Av doktoranderna är 78% nöjda eller mycket nöjda med handledningen och bland
handledarna upplever 78% att de kan leva upp till de förväntningar som ställs på
dem. Upprättandet av ISP har färbättrats.
Flera doktorander vet inte vilka krav de kan ställa på sin handledare, medan
handledarna i viss grad inte har kunskap om vilka krav som ställs på dem. Nu är ju
dessa krav ställda från olika håll och inte mot varandra. Man kan ju också fråga sig
om doktorander och handledare har behov av att veta kraven och om kunskap om
kraven ökar kvalitén. Viktigare är att veta om och hur man kan ta reda på kraven om
man har behov.
I vilka avseenden finns skilda uppfattningar?
Vad beror ev skillnader på?
Vissa forskningsprogram och forskningsprojekt ger förutsättningar för att få hjälp av
andra än handledaren medans andra är direkt styrda från handledaren i en liten
grupp. Bägge alternativ har visat sig ge goda resultat.
Skillnader i syn på hur mycket handledartid man bör få kan bero på att vissa
doktorander vill få hjälp att klara uppgifter på kortast möjliga tid medan handledare
vill att doktoranden själv ska kunna planera och föreslå lösningar. Vi ser dock även
det exakt motsatta där handledaren har krav från finansiärer att utföra ett bestämt
arbete medans doktoranden mer fritt vill utveckla egna idéer.
Vilken bild ger enkätsvaren i förhållande till de goda exempel och
utvecklingsområden som identifierades i samband med FU10.
FU10 föreslog ökad fakultetsfinansiering för forskarutbildning för att gynna kvalitet.
FU15 hade inte det förslaget för att vi nu inte ser det som realistiskt. Snarare ser vi
ett ökat beroende av extern finansiering och krav på att leverera “på beställning”.
Det är egentligen mer verkligt och kan vara utmärkt för utbildning av doktorer.
Vilka ev åtgärder kan vidtas?
Att förmedla både till handledare och doktorander att (ex på handledarmöten) att
målet för doktorsutbildningen är att bli självständig forskare, vilket kan skilja sig från
att bli maximalt kunnig inom vissa områden.
Hjälp vid upprättande av ISP finns nu via kurser som ges av studierektor för att
förbättra detta verktyget som del av handledning. Både doktorander/handledare kan
delta.
Seminarieverksamhet
I vilka avseenden finns gemensam uppfattning bland svarandegrupperna?
Institutionen har en mycket omfattande seminarieverksamhet med ett mycket stort
utbud. Både doktorander och handledare är selektiva i val av seminarie av tidsskäl.
I vilka avseenden finns skilda uppfattningar?
Det finns en viss tendens till att fler handledare än doktorander deltar i diskussioner
som kan vara ett uttryck för att seminariet stimulerar till vetenskapliga resonemang

och kritisk tänkande. Även handledare upplever till I viss utsräckning att seminarier
inte stimulerar till diskussion.
Vad beror ev skillnader på?
Mer erfarenhet hos handledarna och en herarktisk tradition att det är mer
accepterat at mer meriterade personer diskuterar.
Vilken bild ger enkätsvaren i förhållande till de goda
utvecklingsområden som identifierades i samband med FU10.

exempel

och

Vilka ev åtgärder kan vidtas?
Då det gäller seminarier på institutionsgemensam nivå kan man rikta in dessa mot en
bred publik dvs se till att de är av intresse även för doktorander inom andra
ämnesoråden genom att speciellt uppmana föreläsaren till det. Man kan träna
förmåga att delta aktivt vid diskussion på programnivå.
Kurser
I vilka avseenden finns gemensam uppfattning bland svarandegrupperna?
Kurserna behandlas så olika i frågeformuläret så en jämförelse mellan grupper är
svår. Generellt kan man dock säga att en bättre struktur, större utbud, och mer
anpassade kurser efterfrågas.
I vilka avseenden finns skilda uppfattningar?
Antal poäng för kursdelen har varierat mellan programmen. Det har nu
harmoniserats till 40hp för alla program. Samtidigt som en viss minskning av
kursdelen har skett har en mostvarande ökning på kraven att uppfylla
högskolemålen införts.
Vad beror ev skillnader på?
Skillnaderna är delvis historiska men även att utbildningarna har olika behov av
kurser. Det finns också en praktisk begränsning om kurser som direkt ska vara
applicerbara för forskningen och bredden på utbudet som måste hållas snäv att
praktiska och ekonomiska orsaker.
Vilken bild ger enkätsvaren i förhållande till de goda exempel och
utvecklingsområden som identifierades i samband med FU10.
FU10 pekade på begränsat utbud av kurser på doktorandnivå, att det var svårt att få
plats på vissa obligatoriska kurser och att utbudet inte var enkelt att hitta. Nu har
kötiden för obligatoriska kurser minskats, kursutbudet är samlat medans utbudet har
förändrats för att anpassa sig till forskningen utan att utbudet har ökat.
Vilka ev åtgärder kan vidtas?
Det finns möjligheter att samordna kurser med innehåll av gemensam karaktär
innehållande hur man följer litteratur, skriver, presenterar, statistik, etik, labjournal
etc.
Pedagogisk meritering

I vilka avseenden finns gemensam uppfattning bland svarandegrupperna?
Doktorandkurs i pedagogik har fått ökad tillgänglighet med anses ha vissa brister. Av
doktoranderna har över 50% gått kursen. Hos alumner är andelen något större
andel. För handledarnas behandlar enkäten egna möjligheter till pedagogisk
meritering.
I vilka avseenden finns skilda uppfattningar?
Vad beror ev skillnader på?
Vilken bild ger enkätsvaren i förhållande till de goda exempel och
utvecklingsområden som identifierades i samband med FU10.
Tillgång till pedagogisk kurs som varit begränsad har förbättrats.
Vilka ev åtgärder kan vidtas?
Meriterande är att ha genomgått pedagogisk kurs, att ha undervisat och att kunna
visa hög kvalitet på kursutvärderingar. Det sista momentet kan läggas till i våra
kursutvärderingar för att stödja just detta. Alltså genomgången kurs är endast ett
initial verktyg. För att kunna utveckla doktorandens pedagogiska förmåga krävs
också övning och återkoppling.
Framtida arbetsliv
Enkäten undersöker var doktorander kan tänka sig arbeta där 73% ser forskning och
undervisning som sin framtid.
Kanske den mest intressanta utvärdering av doktorandutbildningens kvalitet är hur
den visat sig vara användbar för framtida anställningar. Här svarar 70% av alumni ett
utbilningen varit dem till nytta i hög grad och 17% i viss grad.
Alumni pekar på brister inom utbildningen som gäller den svaga kopplingen till
arbetsmarknaden och avsaknad av förberedelser för möjligheter efter disputation.
I vilka avseenden finns gemensam uppfattning bland svarandegrupperna?
I vilka avseenden finns skilda uppfattningar?
Vad beror ev skillnader på?
Att ge högsta möjliga akademisk utbildning av “världsklass” ger inte alltid en bred
möjlighet att få jobb utanför akademin. Sverige, i likhet med andra länder, har
universitet och högskolor på nivåer anpassade till olika segment på
arbetsmarknaden.
Vilken bild ger enkätsvaren i förhållande till de goda exempel och
utvecklingsområden som identifierades i samband med FU10.
Krav på bättre pedagogisk meritering hos handledarna från FU10 finns inte i FU15 då
pedgaogisk kurs nu är obligatorisk. Det kan vara så att eventuella skiljaktigheter nu
yttrar sig som krav på att handledaren ska följa regelverket.
Vilka ev åtgärder kan vidtas?
Doktoranderna kan aktivt planera sina karriärsmöjligheter i god tid före disputation.
Planering kan vara en del i IST och kan gå ut på att etablera tidig kontakt med
presumptiva framtida arbetsgivare.

Övrigt
I vilka avseenden finns gemensam uppfattning bland svarandegrupperna?
Samtliga grupper upplever till mer än 70% att Kemi-Ångström är en bra plats för
doktorsutbildning.
I vilka avseenden finns skilda uppfattningar?
Var och en av grupperna önskar “mer” av sina specifika intressen. Doktorander vill
ha bättre kurser som passer just deras forskning och stöd med undervisning och
administration, handledare vill ha stöd med sin undervisning och de utexaminerade
söker bättre utbildning anpassad till arbetsmarknaden.
Vad beror ev skillnader på?
Grupperna har olika mål vid olika tider.
Vilken bild ger enkätsvaren i förhållande till de goda exempel och
utvecklingsområden som identifierades i samband med FU10.
Vilka ev åtgärder kan vidtas?
Med tanke på att 87% av svarande anser att utbildningen har varit användbar och att
Uppsala Universitet strävar efter att ge utbildning av högsta nivå, så bör hög
vetenskaplig nivå eftersträvas även i fortsättningen. Den i särklass viktigaste
åtgärden är att göra rätt antagningar av lämpliga doktorander. Vidare bör fokus vara
på att utveckla högsta klass av vetenskaplig produktion. Med den produktionen som
bas ska man leda/lära andra (undervisning, konferenser, samarbeten etc) och
inhämta kompletterande kunskap, vilket som synsätt kan skilja sig från att starta
med kurser för att kunna prestera forskning.

Uppföljning av enkätstudien för forskarutbildning (2015)
Institutionen för ekologi och genetik
April 2018
Institution för ekologi och genetik (IEG) har fyra forskningsprogram och sex inriktningar i
forskarutbildningsämnet i Biologi. Antalet aktiva doktorander är ca. 60 med 10 - 15 årligen lagda
doktorsexamina. Antalet aktiva huvudhandledare är ca. 30. IEG har en hög andel internationella
doktorander; 78% av doktoranderna som har svarat enkäten har gjort sin grundexamen utanför
Sverige.
I denna uppföljning fokuserar vi på svaren från dåvarande doktorander (36 st svar) och handledare
(26 st). Svaren från biologialumner används i uppföljningen endast i sektionen ”Framtida
arbetsliv”.Dessa svar var inte uppdelade institutionsvis och baserade sig på tidigare erfarenheter (63
% av alumner hade disputerat före 2010).
Generellt är utbildningen på forskarnivå inom biologin i förändring. Planer finns för en gemensam
forskarskola inom biologi. Detta förväntas att leda till ett mer integrerat kursutbud och arbetssätt inom
forskarutbildningen i biologins alla inriktningar.
Forsknings-och arbetsmiljö
Doktoranderna är nöjda med arbetsformen, praktiska resurser och möjligheter för internationella
kontakter. Också arbetsbelastningen är tillfredställande (vilket reflekteras av relativt låg upplevelse av
negativ stress i jämförelse med fakulteten i stort) och doktoranderna känner sig kollegialt inkluderade.
Detta gäller i även stor utsträckning handledarna: alla handledare tycker att forskarutbildningsmiljön
är bra eller mycket bra.
En relativt stor andel av doktoranderna upplever dock brister i psykosociala miljön på institutionen i
sin helhet (28%), eller i doktorandgruppen (25%). Motsvarande andel hos handledare är 12%. Tidigare
diskussioner (FU10) påpekar att detta är delvis orsakat av osäkerhet om vad krävs av doktoranderna,
men andelen av doktorander som upplever problem med detta är relativt låg (20%). Under senare åren
har institutionen arbetat med den psykosociala miljön, med utökade gemensamma möten och
aktiviteter för personalen, t.ex IEG-dagen på hösten 2017 där förbättrat samarbete och social
samstämmighet inom institutionen diskuterades flitigt. Flera program har förändrat sitt arbetssätt till
att vara mer inkluderande (t.ex .med regulära protokollförda möten med doktoranderna och
programföreträdaren) och några program har engagerat alla i en aktiv dag om god forskningssed.
Handledning
Doktoranderna är generellt relativt nöjda med handledningens omfattning och former. Dock tycker 30
% av doktoranderna att brister i handledning har varit till hinder i ganska hög eller hög grad. Antal
handledningstimmar angivna av doktoranderna är mycket lägre än antalet timmar angivna av
handledare, vilket tyder på att uppfattningen om handledningens omfattning skiljer sig mellan
grupperna (t.ex handledare kan räkna med tid för textkommentering). En stor andel doktorander
(45%) tycker att det är svårt att veta vilka krav som kan ställas på handledare. Otydlighet i
kommunikationen påpekades som ett problem i också FU10. Institutionen har förslagit skriftligt
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samarbetsavtal som ett sätt att tydliggöra förväntningar från doktoranden och handledaren, men
fortfarande har relativt få doktorander ett sådant avtal. En möjlighet är att institutionen i framtiden
förstärker införandet av samarbetsamtal.
I FU10 angavs att 69% av doktoranderna befinner sig i en beroendesituation, i förhållande till sina
handledare, som känns besvärande. I undersökningen2015 hade detta sjunkit till 28% (9% i ganska hög
eller hög grad). Siffran är fortfarande för hög, men minskningen i antalet i besvärande
beroendesituation reflekterar troligen en förändring i handledningskultur och kompetens (se
pedagogisk meritering).
Seminarieverksamhet
Seminarieverksamhet på IEG är mycket aktiv och 94% av doktoranderna deltar i IEG seminarier, som
allra sämst på nivån ”ibland” . IEG driver seminarserien ’Frontiers in Ecology and Evolution’ med
inbjudna internationella toppforskare. För denna serie väljer handledare gästerna tillsammans med
doktoranderna. Sedan 2017 finns serien ’Young frontiers in Ecology and Evolution’ där IEG doktorander
erbjuds möjlighet att hålla ett 45-minuters vetenskapligt seminarium för hela institutionen. Därtill har
alla program aktiva seminarserier för doktorander. Både doktoranderna och handledarna är i stort sett
nöjda med utbudet av seminarier. En stor andel av doktoranderna (78%) deltar också i seminarier
utanför den egna institutionen.
Kurser
54% av doktoranderna är nöjda med kursutbudet vid institutionen. Detta är en förvånande låg andel
då IEG under 2014 (och åren före det) hade ett brett utbud av generella kurser (t.ex. introduktionskurs
för doktorander, flera statistikkurser, publiceringskurs och modelleringskurs), samt en VR-finansierad
forskarskola med stort kursutbud. Under 2014-2016 möjliggjorde fakultetsstöd fortsatt brett
kursprogram, men detta stöd upphörde 2017. För närvarande har institutionen fortfarande ett relativt
brett program med generella kurser medan utbudet för mera specifika kurser har minskat. Införandet
av en gemensamma forskarskola för biologin kommer att ge bra möjligheter att koordinera och planera
kursutbudet för hela biologin.
Pedagogisk meritering
81% av IEG doktoranderna deltar i grundundervisningen vilket reflekterar den positiva inställningen
doktoranderna har till att undervisa. Dessutom vill 39% undervisa mer än vad de gör nu. Det sista
beror antagligen på brist på tillgänglig undervisning. Brist på tillgänglig undervisning är ett särskilt
problem för doktorander som inte talar svenska, vilket begränsar deras möjlighet att delta i
undervisning på kandidatnivå. Detta är också ett särskilt problem på IEG där majoriteten av
doktoranderna är internationella. Brist på tillgänglig undervisning förklarar förmodligen att en relativt
stor andel (49%) av doktoranderna upplever bristande stöd för undervisning. Introduktionen till
grundundervisningen kan förbättras, t.ex genom en gemensam introduktion för nya lärare. Endast 42%
av doktoranderna hade gått en pedagogisk grundkurs, de allra flesta pga. för få utbildningsplatser.
Detta är troligen ett mindre problem nu när antal pedagogiska kurser har ökat.
96% av handledarna på IEG har gått någon form av handledarutbildning och 96% upplever att
utbildningen har varit till nytta för handledningen. Över 60% av handledarna upplever också behov av
ytterligare kompetensutveckling och detta stöds starkt av institutionen. En viktig förbättring är att
varje program nu har ett handledarkollegium som träffas regelbundet (2015 svarade 42% av
handledarna att inga handledningsmöten organiserades).
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Framtida arbetsliv
78% av IEG doktorander vill arbeta med forskning och undervisning i framtiden vilket är lite högre än
fakultetens genomsnitt (72%). Dock är andelen IEG doktorander som ser positivt på sina möjligheter
att i framtiden arbeta med forskning och/eller undervisning vid Uppsala universitet (20%) något lägre
än för fakulteten i genomsnitt (28%), vilket kan reflektera den hårda konkurrensen om tjänster inom
områdena ekologi och evolutionsbiologi.
Hos alumnerna (alla tre biologi-institutionerna tillsammans) jobbar 93% hel- eller deltid, och 62% inom
högskola/universitet, vilket antyder att anställningsbarheten för biologer med doktorsexamen är hög
och att de kan få jobb inom sina respektive områden. Andelen biologer som jobbar inom privata
sektorn (25%) är däremot lägre än fakultetens genomsnitt (49%).
En kontrast mellan alumnernas och handledarnas svar angående doktorandens framtida sysselsättning
är att 67% av (biologi)alumnerna menar att detta inte diskuterades alls eller i låg grad under
utbildningen. Däremot svarar 96 % av nuvarande IEG handledarna att de diskuterar framtida arbetsliv
i viss eller i hög grad med doktoranderna. Diskussioner om framtida arbetsliv med doktorander har
mera nyligen tagits upp på handledarmöten och situationen är troligen bättre nu än för 10 år sedan.
Värt att nämna är att Institutionen för organismbiologi tidigare anordade en välbesökt ’Exitkurs’ för
doktorander under flera år. Denna kurs har dock inte anordnats under de senaste åren i väntan på en
fakultetsgemensam kurs. Om forskarskolan i biologi förverkligas kommer den att ha Exitkursen i sitt
kursurval, dvs. en kurs som förbereder doktoranderna för ett framtida arbetsliv internationellt och
nationellt (inom forskning och undervisning inom akademin eller hos företag, inom myndigheter eller
organisationer m.m.).
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Institutionen för organismbiologi
2018-05-02

Reflektion över enkätstudie och återkoppling FU10
Institutionen för organismbiologi redovisar nedan reflektioner över den enkätundersökning som redovisas i rapporten ”Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv - Doktorander, handledare
och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten”.
Olyckligtvis har utfallet av doktorandenkäten publicerats enbart på svenska, trots att frågeformulären
gick ut i både på engelska och svenska. Detta har återigen vållat påtaglig frustration, eftersom diskussion med handledare och doktorander och därmed en fullvärdig reflektion försvåras avsevärt.
Det har dessutom gått tre år sedan enkätundersökningen genomfördes, och sedan dess har flera förändringar genomförts inom forskarutbildningen vid institutionerna, vilket delvis redovisas nedan.
Den tidigare självvärderingen som togs fram i samband med uppföljning av enkätundersökningen
2008/2009 och resulterade i en rapport på fakultetsnivå (FU10) gäller för institutionen för fysiologi och
utvecklingsbiologi som sedan ombildningen 2010 och senare förändringar, endast utgör ca hälften av
nuvarande institutionen för organismbiologi. Vi kommer här ändå att utvärdera de goda exempel och
förslag på åtgärder som beskrevs i FU10.
Vi noterar även att svarsfrekvensen bland doktoranderna inom institutionen (2015) var så låg som 46 %
vilket gör att resultatet bör tolkas med mycket stor försiktighet. Det är noterbart att 87 % av de svarande är kvinnor, medan det i doktorandgruppen 2015 var 62,5 % kvinnor, med andra ord tenderar
kvinnor att ha besvarat enkäten i högre utsträckning än män. Ungefär en tredjedel av de svarande har
examen från utländskt lärosäte, vilket är en lägre andel än i den totala doktorandgruppen.
Sedan vårterminen 2015 har institutionen dessutom genomfört en medarbetarenkät (QuickSearch)
med efterföljande möten i varje forskningsprogram. Det genomfördes även en enkätundersökning i
KOF17, (våren 2017) då vi i flera möten bl.a. med doktorandgruppen och med handledare- och lärarkollegiet diskuterat de frågor som efterfrågas även i denna utvärdering. Båda dessa enkätundersökningar hade högre svarsfrekvens (73% oh 82%), och även om dessa riktade sig till fler grupper anser
vi att de bättre kan belysa situationen vid institutionen. Här sammanfattas därför institutionens reflektion över de frågor som ställs med utgångspunkt främst i andra enkäter och kollegiala diskussioner.
När det gäller samstämmighet mellan handledares och doktoranders svar på liknande frågor (2015)
kan vi konstatera att inga tydliga avvikelser föreligger. Handledare och doktorander tycks inom de
områden som beskrivs nedan ha en likartad uppfattning.

Forsknings- och arbetsmiljö
Flertalet doktorander ingår i en forskargrupp (9/15) medan 4 doktorander arbetar huvudsakligen enskilt.
Tre personer är missnöjda med denna situation, men det framgår inte till vilken grupp dessa tillhör (enskilda eller i forskargrupp). Svaren är därför svårbedömda, och åtgärder svårt att vidta med utgångspunkt i enkätsvaren.
Många doktorander upplever att arbetsbelastningen är hög och att de spenderar många timmar på sin
forskarutbildning. Detsamma gäller för handledare, som även upplever att arbetssituationen kan vara
splittrad på många olika uppgifter.
Det finns en större spridning i hur doktoranderna upplever sin psykosociala miljö och tre personer är
uppenbart missnöjda med denna. Sådana signaler ska tas på största allvar, och institutionsledningen
känner till några fall där kommunikationen mellan handledare och doktorand brustit, och har vidtagit
åtgärder för att förbättra situationen. För att stärka doktorandernas möjligheter att diskutera sin situation,
arbetar vi sedan flera år aktivt i samband med den årliga utvärdering och uppdatering av de individuella
studieplanerna på så sätt att studierektor för forskarutbildning individuellt med varje enskild doktorand
går igenom situationen en gång per år. Vid dessa tillfällen (1 ggr/år) fångas eventuella problem i forsknings- eller handledningssituationen ofta upp och eventuella konfliktsituationer uppdagas och åtgärder
vidtas. Detta avspeglar sig också i att de allra flesta vet vart de ska vända sig om de har problem med
någon del av sin forskarutbildning.

Flertalet doktorander är dock nöjda med sin forsknings- och arbetsmiljö. Institutionen har även sedan
2010 klargjort hur ansvar för forskarutbildningsfrågor fördelas mellan forskarutbildningsansvariga professorer och studierektor för forskarutbildning.
Studierektor har en (från fakulteten angiven) tydlig arbetsbeskrivning, och vid institutionen har vi lagt
till följande uppgifter:
• att anordna handledarkollegier,
• att individuellt varje år diskutera framsteg (ISP) och situation med varje doktorand enskilt
• att fördela institutionsgemensamma medel för forskarutbildningskurser, och stöd till doktoranders
deltagande i konferenser eller kurser utanför institutionen
• att ansvara för institutionens gemensamma doktorandseminarieserie
Ytterligare åtgärder att vidta:
• Inom biologiska sektionen pågår nu en planering för en gemensam forskarskola där doktorander
från samtliga biologi-institutioner samlas för gemensamma möten och utbyte av erfarenheter.
• IOB planerar för fler ”kontroll-stationer” i början av avhandlingsarbetet för att förhindra stress och
tidsbrist i slutet på forskarutbildningen.

Handledning
Samtliga doktorander har en huvudhandledare och minst en biträdande handledare (krav), och de allra
flesta får i praktiken mest handledning av sin huvudhandledare, och i huvudsak individuellt.
Hur nöjda doktorander är med sin handledare uppvisar viss spridning, men det är tydligt att doktoranderna tycker att deras handledare är nåbara, vilket avspeglar att vi lyckats behålla
ett ”öppet och tillåtande klimat, aktiv ”öppen-dörr”-strategi hos handledare” (FU10). Detta är ett viktigt fokus för institutionen.
Ytterligare åtgärder att vidta:
• Fler formella och informella handledarkollegier där handledare kan diskutera sina erfarenheter.
• Vi behöver utarbeta en handlingsplan med åtgärder då forskarutbildningen inte går som planerat.

Seminarieverksamhet
Även om enkätsvaren (2015) visar att doktoranderna deltar i stor utsträckning i seminarieverksamhet,
så har andra undersökningar och även diskussioner i handledarkollegiet visat att detta är ett förbättringsområde. Den sedan 2010 nya institutionsorganisationen har medfört att verksamhetens vetenskapliga bredd har ökat väsentligt, och det avspeglar sig troligen i svaren på frågan om institutionens
seminarier är till nytta för doktorandernas egen forskning. Vi anser, dock att det är viktigt att under
forskarutbildningen få en bred kompetens inom biologi, och att det därför är viktigt att delta i seminarier även om ämnet inte har direkt koppling till avhandlingsämnet. Doktoranderna svarar också i
stort att klimatet vid seminarierna är öppet och att det stimulerar till kritiskt vetenskapligt tänkande.
Vi har därför vidtagit åtgärder för att förbättra vår seminarieverksamhet.
Hösten 2017 startade en ny obligatorisk seminarieserie för doktorander kallad PhD Frontiers in Organismal Biology denna serie kompletterar vår gemensamma ” Frontiers”-serie med inbjudna talare.
Vid varje seminarium presenterar 2 doktorander sina projekt (15-20 minuter) följt av diskussion (1015 minuter). Detta är ett led i att uppfylla följande mål i forskarutbildningen: För doktorsexamen ska
doktoranden visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt
Inför seminarierna sänder doktoranden ut ett abstract på 100-150 ord som beskriver arbetet. Två doktorander verkar som moderatorer under seminariet enligt särskilt schema. Samtliga forskare och lärare
uppmanas att delta, och ett program presenteras i början av varje termin.

Ytterligare åtgärder att vidta:
• Uppmuntra fler handledare att delta i seminarier.

Kurser
Doktoranderna är i allmänhet nöjda med det kursutbud som ges, men det behöver utvecklas en samordnad tydlig information (webbsida) där fakultetsgemensamma, sektionsgemensamma, och andra
kurser samlas.
Institutionen är för liten och har för varierande verksamhet för att egna kurser ska vara motiverade.
Därför avsätter vi istället medel för doktorander att ansöka om för att gå kurser vid andra lärosäten
nationellt och internationellt.
Ytterligare åtgärder att vidta:
• Den gemensamma forskarskola som nämnts ovan ska hantera och tydliggöra kursutbud.
• En biologispecifik etik-kurs bör anordnas.
• Starta en kurs/workshop inför avslut av forskarutbildningen som ger kunskap om olika karriärmöjligheter m.m.

Pedagogisk meritering
En majoritet av doktoranderna undervisar 5-20 % av sin arbetstid. För dessa är det obligatoriskt att genom högskolepedagogisk grundkurs. Flertalet huvudhandledare har även pedagogisk utbildning. Vi
arbetar aktivt med att uppmuntra samtliga forskare och lärare tidigt i karriären att gå kurser i högskolepedagogik och handledning av doktorander, och de allra flesta är mycket positivt inställda till detta.
I vissa fall kan några doktorander få för mycket tid avsatt till undervisning, och detta beror oftast på att
det behövs svensktalande assistenter på laborationer m.m. Institutionen erbjuder stöd till svenskundervisning, men detta är sällan tillräckligt för att i praktiken lära sig språket. Frågan är om det ens är rationellt för en doktorand att utöver sin forskarutbildning lära sig svenska.
En studierektor för grundutbildning har pedagogiska utvecklingssamtal med lärare/forskare/handledare,
och anordnar även workshops om med pedagogiskt fokus inom institutionen. Forskare/lärare tidigt i
karriären uppmuntras att gå pedagogiska kurser.
Ytterligare åtgärder att vidta:
• Påverka undervisningsorganisationen att vara mer tillåtande till engelsktalande lärarpersonal även
på kandidatprogrammen och civilingenjörsprogrammen.

Framtida arbetsliv
Ett fåtal frågor går att identifiera som hör till denna underrubrik, och det framgår att flertalet svarande
(2015) ser positivt på att arbeta med forskning och/eller undervisning i framtiden. Däremot är det stor
spridning bland doktoranderna när det gäller om de tror att de har möjligheter att fortsätt inom forskning.
Det är också uppenbart att en stor majoritet av doktoranderna anser att de inom ramen för forskarutbildningen har givits möjligheter att utveckla sina färdigheter inom alla examens-mål utom just att presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden. Detta framgår även av svaren från doktorandalumner. Detta är en brist som bör uppmärksammas.
Vi har vid institutionen en lång rad aktiviteter som riktar sig till samhället utanför högskolesektorn, men
generellt så är det disputerade personer som främst deltar i detta. Det förekommer naturligtvis även att
doktorander är aktiva men i betydligt mindre utsträckning. En möjlig förklaring till spridningen är att de
doktorander som inte har svenska som modersmål i mindre grad deltar i utåtriktad verksamhet.
Ytterligare åtgärder att vidta:
• Förbättra doktorandernas möjligheter till interaktioner utanför högskolesektorn.
• Tillsätta en intern arbetsgrupp som ska identifiera möjliga projekt för samverkan, där även dok-

torandprojekt bör ingå.
• Anordna workshop om karriärmöjligheter utanför högskolesektorn

Sammanfattning
Sammanfattningsvis fungerar utbildningen på forskarnivå relativt väl vid institutionen, och präglas
fortfarande till stor del av en informell och inkluderande atmosfär. Tillkomsten av en gemensam forskarskola inom biologisektionen bör kunna leda till en stärkt sammanhållning i doktorandgruppen,
något som till viss del saknas idag.
Viktiga delar i institutionens kvalitetsarbete är den obligatoriska årliga revidering av studieplanen,
doktorandsamtal i samband med revideringen, obligatoriska halvtidsseminarier, och annan uppföljning
under avhandlingsarbetets gång. Även de institutionsgemensamma seminarie-serierna bidrar starkt till
en god forskarutbildningsmiljö
I vissa fall finns det brister i kommunikationen mellan handledare och doktorand som behöver åtgärdas, och systemet vi använder med en tredje part som enskilt diskuterar med varje doktorand gör att
ledningen uppmärksammas på sådana problem och kan sätta in åtgärder.

Återkoppling FU10.
Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi (ICM) har tagit del av rapporten
”Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv - Doktorander, handledare
och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten”. Vi noterar att det finns
förbättringspotential för alla tre kategorier. Som ett slags pragmatisk svar på förfrågan om
”uppföljning av enkätstudie med återkoppling till resultat av FU10” går vi igenom hur vi på
ICM arbetar med just de saker som behöver förbättras.
Förbättringspotential ur doktorandernas synvinkel
- Doktorander efterlyser stöd i undervisning. Det har ICM inte börjat jobba aktivt
med, men däremot ser vi just nu över den pedagogiska ledningen på institutionen
och kommer troligtvis låta en av våra excellenta lärare ta den rollen.
- Tydligare dokument om hur och vad som gäller. ICM har tagit fram ett sådant
dokument under 2018 i samråd med doktorandrepresentant från styrelsen.
- Regler och föreskrifter är okända. Se ovan.
- Kurserna är för slappa. ICM kommer införa en grundläggande examen i samband
med halvtiden samt erbjuda fler kurser.
- Brister i handledning. ICM kommer införa handledarkollegium.
Förbättringspotential ur handledarnas synvinkel
- Kompetensutveckling inom handledning saknats. Nu finns det obligatoriska kurser
för alla, och snart handledarkollegium.
- Seminarier på hög nivå med pedagogiska inslag.
- ISP är ett stort praktiskt problem. Här är vi på ICM maktlösa gentemot högra
makter.
Förbättringspotential ur alumnernas synvinkel
- Förberedelse för karriär utanför akademin kunde förbättras. ICM har haft detta som
tema på reträtten 2017. Det blev mycket uppskattad.
- Diskussion om sysselsättning efter disputationen med handledare. Detta kommer
jobbas på i handledarkollegiet.
Studien visar på att kommunikationen mellan handledare och doktorander kan förbättras.
Detta ansvar ligger störstadels på handledaren som bör uppmuntra doktoranden att vara
tydlig med frågor och förväntningar, men handledare måste själv föregå med gott exempel.
Sådant är exempel på vad som kommer tas upp i handledarkollegiet.
På ICM kommer såväl den kunskapsmässiga biten i forskarutbildningen styras upp med
tyngre examen på kurser, samtidigt som handledningen kommer styras upp. Dessutom
planeras en forskarskola inom biologiska vetenskapen tillsammans med de andra
biologiinstitutionerna.
Sammanfattningsvis har ICM börjat jobba på de flesta punkter där förbättringar efterlysts.
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DOKTORANDER
Antal svarande: 47 som svarar till ungefär 60%. 45% av dem som svarade var kvinnor, 55% män. Detta
ligger nära könsfördelningen bland alla doktorander. 72% av dem som svarade var mer än halvvägs
igenom sina studier. Mer än hälften har fått sin grundutbildning utomlands och dryga 90% studerade på
heltid eller nästan heltid. Ungefär 80% var anställda som doktorander, 15% var stipendiater och 5%
förmodligen industridoktorander.
Svarsgruppens demografi är tämligen representativ. Däremot är antalet relativt litet och statistiken
därför osäker.
	
  

Antagning
Drygt hälften anser kriterier och bedömningsgrunder inom anställningsprocessen vara tydliga, 20% anser dem
vara otydliga. Dryga 50% är nöjda med introduktionen till forskarutbildningen, dryga 10% är inte nöjda.
Forskning och arbetsmiljö.
Doktoranderna ingår oftast i en forskargrupp men arbetar huvudsakligen individuellt och är
antingen nöjda eller delvis nöjda med arbetsformen. De flesta lägger 35-45 timmar per vecka på sitt
arbete, andra mer än så och upplever arbetsbelastning som lagom eller hö g. De flesta är nöjda med sina
prestationer hittills, men en femtedel är missnöjd. Hälften av doktoranderna är nöjda med den
psykosociala miljön på institutionen, en femtedel är missnöjd. De är betydligt nöjdare med miljön i
doktorandgruppen.
Fler är nöjda än missnöjda med förståelsen på institutionen för doktorandernas totala livsstil (möjligheten
till föräldraledighet, vård av sjukt barn o.s.v), ändå är en dryg fjärdedel missnöjd. 17% av doktoranderna
har hemmavarande med barn.
Doktoranderna är måttligt nöjda med tillgången till nationella forskarkontakter/nätverk, men tydligt
nöjdare med tillgången till internationella forskarkontakter/nätverk, Två tredjedelar av doktoranderna är
nöjda med möjligheten att delta i vetenskapliga konferenser, hälften av resten är missnöjda.
De flesta av doktoranderna är nöjda med tillgången till tekniska och praktiska resurser som krävs för
deras forskningsarbete. Flertalet doktorander känner sig inkluderade i kollegiet vid institutionen, men
40% gör inte det! Flertalet upplever att de har bra möjligheter till informella samtal om forskning med
seniora forskare, men 30% gör inte det! En tredjedel av doktoranderna upplever negativ stress i relation
till sin forskarutbildning.
Hälften av doktorander upplever att de inte känner till regler och föreskrifter kring forskarutbildningen.
Tre fjärdedelar av doktoranderna känner lite till Högskoleförordningen, men två tredjedelar vet vart de
ska vända sig om de har problem med någon del av sin forskarutbildning.
En tredjedel av doktoranderna upplever språkproblem. De flesta anser forskningsmiljön vara tillräcklig
och bedömer forskarutbildningen som bra.

Handledning
Två doktorander uppger att huvudhandledare saknas. En uppger att biträdande handledare saknas.
Detta måste vara missförstånd.
En stor majoritet av handledarna vid institutionen är män. Hälften arbetar huvudsakligen med
huvudhandledaren och de flesta i form av individuell handledning. Upplevt antal handledningstimmar
under HT2014 är för de flesta mellan 6 och 20, 15% uppger mindre än så. 70% av doktoranderna är nöjda
med handledningens omfattning, en är mycket missnöjd.
50-60% är nöjda med diskussioner under handledning, 15-20% är missnöjda. Två tredjedelar och mer är
nöjda med den konstruktiva kritik, vetenskapliga stimulus och uppmuntran de får.
Drygt hälften av doktoranderna upplever att de har inflytande vid val av avhandlingsämne.
De flesta upplever att deras handledare forskar i samma område. Handledare är nåbara.
Nästan hälften av doktoranderna vet ej vilka krav som ställs på dem och drygt hälften vet inte vilka krav
som de kan ställa på sina handledare.
En tredjedel tycker att brister i handledning påverkar deras forskning. En sjättedel av dem befinner sig i
en besvärande beroendesituation till handledaren. Hälften av doktorander tycker att diskussioner under
handledningstillfällen inte säger tillräckligt mycket om hur avhandlingsarbetet fortgår.
Seminarier och kurser
En tredjedel av doktoranderna påstår att seminarier sker bara i takt av några enstaka per termin.
De flesta deltar oftast. En femtedel av doktoranderna säger att seniora forskare inte brukar komma till
seminarierna. Seminarier som finns verkar fungera som de skall. 40% av doktorander struntar i andra
seminarier (utanför institutionen).
Fem doktorander har inte läst någon kurs på forskningsnivå.
Det måste vara nya doktorander.
Åsikter om utbudet av relevanta forskarutbildningskurser är jämnt fördelade (tillfredsställande eller ej). De
flesta upplever att kurser består av vanlig undervisning men en tredjedel anser att de inte examineras på
ett grundigt sätt. De flesta av kurserna hade kursvärdering.
Individuell studieplan
Alla har ISP. En tredjedel berättar om ordentlig revidering, 40% om en kortare avstämning med
handledare. En tiondedel beskriver revideringen som en formsak och 17% anser att uppföljning inte har
skett under det senaste året. Flertalet tycker att ISP kan vara ett nyttigt planerings- och
uppföljningsverktyg.
Examensmålen
Vi sammanfattar svaren till frågor 37 a) - t) om 20 examensmål med at dela upp dem i fem grupper med
jämförbara spektra av svar (icke, låg, viss, hög, mycket hög grad) i percent.
Fem av examensmålen verkar utvecklas bra på institutionen med ett genomsnittligt svarspektrum (1, 8,
19, 45, 24). Dessa är: Förmåga till vetenskaplig analys och syntes; Göra självständiga kritiska granskningar
och bedömningar; Presentera och diskutera forskningsresultat internationellt; Visa intellektuell
självständighet; Visa vetenskaplig redlighet (ärlighet).
Nio av examensmålen verkar utvecklas helt OK på institutionen med ett genomsnittligt svarspektrum
(2,8,32,43,14). Dessa är: Bred och systematisk kunskap inom forskningsområdet; Fördjupad och aktuell

kunskap inom avgränsad del av forskningsområdet; Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet;
Kunskap om vetenskaplig metodik inom det specifika forskningsområdet; Identifiera behov av ny
kunskap; Identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar; Planera och med adekvata metoder
bedriva forskning; Bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet. Insikter om vetenskapens
möjligheter och begränsningar.
Tre av examensmålen verkar utvecklas lite sämre på institutionen med ett genomsnittligt svarspektrum
(1,20,35,32,8), så att det kan anses lite problematiskt. Dessa är: Planera och genomföra andra
kvalificerade arbetsuppgifter; Genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar; Stödja andras lärande.
Två av examensmålen verkar utvecklas sämre på institutionen med ett genomsnittligt svarspektrum
(10,22,43,12,8), så att det bör kanske anses problematiskt. Dessa är: Presentera och diskutera
forskningsresultat nationellt; Göra forskningsetiska bedömningar.
Ett av examensmålen utvecklas dåligt på institutionen med ett svarspektrum (26, 29, 26, 12, 3), så att det
bör anses mycket problematiskt. Detta är: Presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden.
Pedagogisk meritering och undervisning
De flesta (80%) har undervisat under sin doktorandstid, varav de flesta mindre än 20% av sin tid. De som
inte undervisat är ungefär lika många som andelen stipendiater vid institutionen. De flesta är nöjda med
undervisningens omfattning. Många (60%) säger att de får lite stöd från institutionen vad gäller
undervisning. 66% har inte ännu gått pedagogisk kurs. Det svarar till 57% av dem som har undervisat. De
flesta har sökt, men inte fått plats eller planerar att gå kursen senare. 95% säger att kursen varit till nytta.
	
  

Avslutande frågor
Folk är mestadels nöjda med sin forskarutbildning. 73% vill arbeta med forskning i framtiden men de
flesta tror inte att det blir på UU.

HANDLEDARE
Antal svarande: 34 varav 82% var män. Detta är ungefär 40% av alla aktiva handledare under 2016 och i
takt med könsfördelningen inom hela handledarstaben. Svarsfrekvensen var 11% av alla inom fakulteten,
d.v.s. ungefär den samma som bland doktorander. Två tredjedelar var yngre än 50 år. Det antyder att
yngre lärare och forskare är överrepresenterade. Mer än hälften har tagit sin doktorsexamen vid Uppsala
Universitet, en fjärdedel utanför Sverige. Dryga 80% var docentkvalificerade och 85% hade tillsvidare
anställning. En fjärdedel handledde sin första doktorand och 70% har handlett färre än 3 fram till
doktorsexamen. Många har dock varit biträdande handledare till fler.
En del har förlagt sitt arbete vid andra lärosäten eller inom offentlig sektor. 85% av handledare undervisar
under den aktuella terminen, ungefär hälften mer än 25% av sin tid. De flesta ingår i en forskargrupp.
Svarsgruppens demografi avspeglar ungefär hela handledarstaben.
	
  

Handledning
De flesta handleder en eller två doktorander för närvarande och är biträdande handledare till några till.
Mestadels individuell handledning. De flesta avsätter mer än 25 timmar per doktorand och termin. En
tredjedel gör också det som biträdande handledare.
Stor vikt läggs på diskussioner om metod, konstruktiv kritik och uppmuntran till publikationer, lite
mindre på teori och stimulering av vetenskapliga resonemang/kritiskt tänkande. Mindre vikt läggs på
förmedling av kontakter med andra forskare, särskilt andra svenska forskare.

De flesta träffar doktorander både spontant i det dagliga forskningsarbetet och i planerade handlednings-samtal.
De flesta handledare vet vilka krav som ställs på doktorander och på handledare. De flesta anser sig känna
till regelverket kring handledning och examensmålen i Högskoleförordningen.
De	
  flesta	
  har	
  erfarenhet av att handleda internationella doktorander, hälften anser sig ha stor erfarenhet.

80% av handledarna tror att de kan i hög grad leva upp till de krav och förväntningar som ställs på
dem. De som upplever svårigheter med detta anger främst för hög arbetsbelastning och splittrade
arbetsuppgifter som skäl. Doktorandernas framtida arbetsliv diskuteras i viss eller hög grad. En tredjedel
upplever stress relaterad till handledning.

Individuella studieplaner (ISP)
ISP finns för alla och följs vanligen upp genom en ordentlig uppföljning i samtal mellan doktorand och
handledare. En femtedel anser att ISP inte är ett användbart planerings- och utvecklingsverktyg,
hälften att den är det i viss utsträckning, och en tredjedel att den är det i stor utsträckning.
Forskningsmiljö
Två tredjedelar rapporterar regelbundna seminarier, en tredjedel bara enstaka seminarier per termin. De
flesta deltar mestadels i seminarierna. Seniora forskare gör det också. Seminarier fungerar som de ska.
De flesta vet vart de ska vända sig med problem i samband med handledningen, en fjärdedel vet det inte.
Få upplever negativt stress i relation till sin handledning. 24% är missnöjda med den psykosociala miljön
på institutionen. 30% upplever språkproblem i viss eller hög grad. Forskarutbildningsmiljön upplevs
oftast vara bra, 38% bedömer den dock som varken bra eller dålig eller som inte särskilt bra.
Examensmålen
Vi sammanfattar svaren till frågor 27 a) till t) om 20 examensmål med at dela upp dem i fyra grupper
med jämförbara spektra av svar (icke, låg, viss, hög, mycket hög grad) i percent.
Doktoranderna verkar ges en mycket bra möjlighet till att uppnå ett av examensmålen på institutionen
med ett genomsnittligt svarspektrum (0,0,3,27,70). Detta är: Fördjupad och aktuell kunskap inom
avgränsad del av forskningsområdet.
Doktoranderna verkar också ges en mycket bra möjlighet till att uppnå nio av de andra examensmålen på
institutionen med ett genomsnittligt svarspektrum (0,1,11,49,36). Dessa är: Förmåga till vetenskaplig
analys och syntes; Presentera och diskutera forskningsresultat internationellt; Visa vetenskaplig redlighet
(ärlighet); Bred och systematisk kunskap inom forskningsområdet; Kunskap om vetenskaplig metodik
inom det specifika forskningsområdet; Identifiera behov av ny kunskap; Identifiera och formulera
vetenskapliga frågeställningar; Bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet; Insikter om
vetenskapens möjligheter och begränsningar.
Doktoranderna ges en bra möjlighet till att uppnå sju av examensmålen på institutionen med ett
genomsnittligt svarspektrum (0,5,28,46,18). Dessa är: Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet;
Göra självständiga kritiska granskningar och bedömningar; Planera och med adekvata metoder bedriva
forskning; Planera och genomföra andra kvalificerade arbetsuppgifter; Genomföra arbetsuppgifter inom
givna tidsramar; Presentera och diskutera forskningsresultat nationellt; Stödja andras lärande.
Doktoranderna ges en sämre möjlighet till att uppnå tre av examensmålen på institutionen med ett
genomsnittligt spektrum (4,23,31,33,5). Dessa är: Visa intellektuell självständighet; Presentera och
diskutera forskning utanför universitetsvärlden. Göra forskningsetiska bedömningar.

Pedagogisk utbildning och stöd i handledarskapet
12% har inte gått någon handledarutbildning. Handledarutbildningen upplevs v a r a nyttig i låg grad
(23%), i viss grad (43%) och i hög grad (33%). De flesta upplever måttligt behov av ytterligare
kompetensutveckling. De flesta är inte vana vid handledarkollegier eller möten. En fjärdedel tycker/tror
att sådana är/vore mycket betydelsefulla. De flesta anser sig ha god tillgång till kollegor för diskussioner
som rör handledning. De flesta är tämligen nöjda med sina handledarsinsatser och förutsättningarna att
verka som handledare vid UU, men missnöje finns. De flesta är nöjda med forskarutbildningen även om
missnöje finns.

DOKTORANDALUMNI
Antal svarande: 16, antagna 2001-2008, som är en svarsfrekvens på enbart 5% av alla inom fakulteten.
Detta antyder att en lägre andel av de tillfrågade har svarat än för andra institutioner. Antalet antagna
doktorander under angiven period som avslutade sina doktorandstudier var ungefär 100. 63% av de
svarande var män, 37% kvinnor. Detta är nära könsfördelningen bland doktoranderna under den angivna
perioden (61,39). De flesta var mellan 31 och 40 år gamla, men betydligt fler äldre än i svarsgrupperna
för andra institutioner. De flesta har fått behörighet till forskarutbildningen vid Uppsala Universitet. En
högre andel har fått den vid lärosäten utanför Sverige än vid andra institutioner. De flesta som har svarat
blev antagna mellan 2001 och 2004. De flesta disputerade mellan 2007 och 2010. En bedrev sin
forskarutbildning inom en forskarskola.
Svarsgruppens demografi är tämligen representativ. Däremot är antalet litet och statistiken därför
mycket osäker.
Arbetsmarknad och nuvarande arbete
14 av 16 var heltidsanställda i förvärvsarbete, två var arbetssökande. 10 av 14 arbetar vid en
högskola/universitet, tre inom offentlig sektor och en inom privatsektorn. 12 hade tillsvidare anställning,
två tidsbestämd anställning. Tio arbetade i Sverige, varav fyra vid Uppsala Universitet, fyra utomlands.
De tio som jobbar inom universitetssektorn ägnar de flesta mer än 25% av sin tid åt forskning. Dessa tio
tycker deras arbetsuppgifter motsvarar deras utbildningsnivå. De andra tycker de är något
överkvalificerade. Knappt hälften har chefsuppgifter med ansvar att leda andras arbete. Knappt hälften
tjänar mellan 35 och 40 tusen SEK i månaden som också är nära mitten av lönespektret. De flesta är
nöjda med sitt arbete.
Examensmålens nytta
Vi sammanfattar svaren till frågor 22 a) - t) om nyttan av 20 examensmål med att dela upp dem i fem
grupper med jämförbara spektra av svar (icke, låg, viss, hög, mycket hög grad) i percent.
Alumnerna verkar ha en särskilt stor nytta av tre av examensmålen med ett genomsnittligt svarspektrum
(0,0,7,44,44). Dessa är: Planera och genomföra andra kvalificerade arbetsuppgifter; Genomföra
arbetsuppgifter inom givna tidsramar; Visa vetenskaplig redlighet (ärlighet).
Alumnerna verkar också ha en mycket stor nytta av sex av de andra examensmålen med ett genomsnittligt
svarspektrum (0,0,26,29,45). Dessa är: Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet; Göra självständiga
kritiska granskningar och bedömningar; Identifiera behov av ny kunskap; Stödja andras lärande; Visa
intellektuell självständighet; Insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar.
Alumnerna verkar ha stor nytta av tre av de andra examensmålen med ett genomsnittligt svarspektrum
(0,14,14,29,43). Dessa är: Förmåga till vetenskaplig analys och syntes; Identifiera och formulera
vetenskapliga frågeställningar; Planera och med adekvata metoder bedriva forskning.
Alumnerna verkar ha mindre nytta av fyra av examensmålen med ett genomsnittligt svarspektrum

(16,4,20,20,40). Dessa är: Fördjupad och aktuell kunskap inom avgränsad del av forskningsområdet;
Bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet; Presentera och diskutera forskningsresultat
internationellt; Presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden;
Alumnerna verkar ha minst nytta av fyra av examensmålen med ett genomsnittligt svarspektrum
(9,18,16,29,29). Dessa är: Bred och systematisk kunskap inom forskningsområdet; Kunskap om
vetenskaplig metodik inom det specifika forskningsområdet; Presentera och diskutera forskningsresultat
nationellt; Göra forskningsetiska bedömningar.
Alla alumner anser att deras forskarutbildning var nyttig, 86% i stor eller mycket stor utsträckning.
De allra flesta fick arbete direkt. 14% fick vänta i mer än 6 månader.
Drygt hälften av alumnerna har haft en tidsbegränsad meriteringstjänst efter avlagd doktorsexamen, de
flesta en anställning som postoc eller forskarassistent, varav 88% vid ett lärosäte utanför Sverige. 25%
har varit anställda vid institutionen en väsentlig del av sin arbetstid efter avlagd doktorsexamen. 40% har
varit anställda vid ett annat universitet mer än 50% av tiden. 27% har varit anställda utanför
universitetsvärlden merparten av tiden.
Frågor om forskarutbildningen
För de flesta var deras forskarutbildning förlagd helt och hållit vid Uppsala Universitet. En befann sig till
största delen vid ett utländskt universitet, några till mindre del vid andra lärosäten eller inom industri.
Forskarutbildningen som helhet var i någon grad värd arbetsinsatsen för alla, i hög grad för flertalet. Den
har i hög grad förberett för ett yrkesliv inom universitet/högskola, men i lägre grad förberett fö r ett yrkesliv
utanför universitet/högskola. Forskarutbildningen har bidragit starkt till personlig utveckling.
De flesta undervisade under sin doktorandtid. 75% har gått en pedagogisk kurs, i visa fall efter
disputationen.
Sysselsättning efter doktorsexamen diskuterades oftast med handledaren, men I olika utsträckning.
Examensmålen
Vi sammanfattar svaren till frågor 32 a) - t) om möjligheten som gavs till utveckling av 20 examensmål
med at dela upp dem i fyra grupper med jämförbara spektra av svar (icke, låg, viss, hög, mycket hög
grad) i percent.
Alumnerna tycker att de gavs bra möjlighet till utveckling av tre av examensmålen med ett genomsnittligt
svarspektrum (0,6,16,31,46). Dessa är: Fördjupad och aktuell kunskap inom avgränsad del av
forskningsområdet; Planera och genomföra andra kvalificerade arbetsuppgifter; Visa vetenskaplig
redlighet (ärlighet).
Alumnerna tycker också att de gavs bra möjlighet till utveckling av tolv av de andra examensmålen med
ett genomsnittligt svarspektrum (0,3,25,43,28). Dessa är: Bred och systematisk kunskap inom
forskningsområdet; Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet; Kunskap om vetenskaplig metodik
inom det specifika forskningsområdet; Förmåga till vetenskaplig analys och syntes; Göra självständiga
kritiska granskningar och bedömningar; Identifiera behov av ny kunskap; Identifiera och formulera
vetenskapliga frågeställningar; Planera och med adekvata metoder bedriva forskning; Bidra till
kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet; Presentera och diskutera forskningsresultat nationellt;
Presentera och diskutera forskningsresultat internationellt; Visa intellektuell självständighet.
Alumnerna tycker att de gavs något mindre möjlighet till utveckling av fyra av examensmålen med ett
genomsnittligt svarspektrum (5,16,23,32,22). Dessa är: Genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar;
Presentera och diskutera forskning utanför universitetsvärlden; Stödja andras lärande; Insikter om
vetenskapens möjligheter och begränsningar.
Alumnerna tycker att de gavs en väsentligt mindre möjlighet till utveckling av en av examensmålen med

ett svarspektrum (20,33,7,13,20). Detta är: Göra forskningsetiska bedömningar.
Två tredjedelar har inte ändrat sin uppfattning om värdet av forskarutbildningen sedan de avklarade den.
25% har blivit mer positiv. 12% har blivit mer negativa. Två tredjedelar är nöjda med sin forskarutbildning
vid Uppsala Universitet. 6% är inte nöjda.

2. UPPFÖLJNING AV ENKÄTSTUDIE
I. Gemensamma uppfattningar:
De flesta av doktoranderna (64%) och alumnerna (69%) är nöjda med sin forskarutbildning. Handledarna
är också nöjda med forskarutbildningen (74%). Doktorander och handledare är överens om
forskarutbildningsmiljön överlag, ungefär två tredjedelar är nöjda, ungefär 10% är inte nöjda. Handledare
och doktorander är eniga om att det mesta av arbetet utförs individuellt inom ramarna av en forskargrupp.
Doktorander och handledare ger jämförbara svar om seminarierna vid institutionen. Ungefär två
tredjedelar säger seminarier ske regelbundet, en tredjedel i takt av några enstaka per termin. Ungefär
hälften säger seniora forskare oftast delta, en fjärdedel att de alltid deltar. Ungefär en fjärdedel säger at
de sällan deltar eller bara ibland. Detta kan förmodligen förklaras av att seniora handledare reser en del.
Doktoranderna tycker de ges goda förutsättningar till att utveckla de flesta av examensmålen, alumnerna
håller med och dessa ges vikt av handledare. Inte alla tycks vara särskilt nyttiga av alumnerna i sitt arbete.
Där finns tre klara undantag. Doktorander och alumner tycker inte att de får särskilt bra möjligheter at
utveckla den tredje uppgiften eller att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranderna tycker inte att
de får särskilt bra möjligheter till at presentera sin forskning nationellt. Alumnerna är lite mer positiva.
Handledarna lägger inte särskilt stor vigt på dessa examensmål och alumnerna ser relativt liten nytta av
dem, särskilt att diskutera etik. Sedan gäller uenighet om några av examensmålen.
Examensmålet om forskningsetiska bedömningar är kanske inte så viktigt för forskning inom
geovetenskaperna. Förutom allmänna etiska frågor finns där inte så mycket forskningsetiska bedömningar
i geovetenskaplig forskning. Det är främst frågan om deltagande i almen debatt om miljö och klimat som
väcker etiska frågor.
Doktoranderna tycker sig inte få så bra förutsättningar att presentera sin forskning nationellt och de tycker
att de har sämre tillgång till nationella än internationella forskarkontakter. Handledarna lägger större vigt
på det internationella. Dessa svar präglas sannolikt av att många av geovetenskaperna är relativt små i
Sverige och är icke eller svagt representerade vid andra svenska lärosäten.
Den tredje uppgiften får relativt liten vikt. Institutionen står inte värre till än andra institutioner vad gäller
detta. Frågan är vad kan göras, särskilt när det gäller ett stort antal icke svensktalande doktorander i
svenskt samhälle.
Några svar om forskningsmiljön som kan anses vara problematiska är relativt entydiga för doktorander
och handledare. En femtedel av doktoranderna och 24% av handledarna är inte nöjda med den
psykosociala miljön på institutionen. Orsakerna till detta bör eventuellt granskas.
Ungefär en tredjedel av doktorander och handledare upplever språkproblem i viss eller hög grad. Det är
svårt att bedöma till vilken grad detta står i samband med att relativt många av doktoranderna är inte
europeiska och engelska kunskaper kan vara svaga, eller att en del dokument och mallar för
administration av forskarutbildningen finns bara på svenska.
II. Skilda uppfattningar – vad beror eventuella skillnader på?
Det som sticker ut vad gäller skilda uppfattningar är uppskattningen av handledartid bland doktorander
och handledare. Upplevt antal handledningstimmar bland doktorander är för de flesta mellan 6 och 20
per termin, 15% uppger mindre än så. De flesta av handledarna uppger att de avsätter mer än 25 timmar
per doktorand och termin. Tydligen räknar grupperna olika. Sannolikt räknar doktoranderna enbart den

tid de sitter med handledare i diskussioner eller direkt samarbete, medan handledare räknar också den tid
de ägnar åt att tänka på eller kolla doktoranders ideer, deriveringar och argument, och arbeta med deras
manus utan deras närvaro.
Doktoranders uppfattning om uppföljning av den individuella studieplanen skiljer sig avsevärt från
handledarnas uppfattning. 32% av doktorander anser uppföljningen vara omfattande. 82% av handledare
tycker samma sak. 40% av doktorander och 18% av handledare beskriver revideringen som en kortare
avstämning mellan doktorand och handledare. 11% av doktorander beskriver revideringen som en ren
formsak och 17% säger at studieplanen inte har revideras inom det senaste året. Vi utför revideringen
under sen höst på institutionen. Det senaste svaret kan bara förklaras med att detta är nya doktorander
och att enkäten har svarats precis innan revideringen skedde. Skillnaderna av svaren är ändå stora och
handledarnas svar överensstämmer bättre med den process vi har vidtagit på institutionen för revidering,
d.v.s. efter samtal i grupp där en oberoende person måste vara närvarande. Antigen upplever
doktoranderna dessa samtal inte så eller så berättar de om sin allmänna upplevelse från tidigare år (ny
policy värksattes under 2015). Det faktum att ISP mallen nu finns på engelska och svenska och att den är
bättre fokuserat på särskilda mål och uppföljningspunkter kan tänkas kunna bidra till att doktoranderna
(särskilt de som inte pratar svenska) känner sig mer delaktiga i processen. Frågan bör undersökas.
Ett av examensmålen sticker ut vad gäller doktorandernas uppfattning om utvecklingspotential och vikten
som handledarna lägger på det. Detta är målet om att visa intellektuell självständighet. Doktoranderna
tycker de får relativt bra förutsättningar för detta. Handledarna säger sig lägga relativt liten vikt på detta.
Alumnerna tycker detta är mycket viktigt och att de fick rätt så bra förutsättningar. Det är klart att detta
måste anses vara viktigt. Möjligen är doktorandernas svar ett uttryck för att de tycker de inte får
tillräcklig hjälp av handledare ibland och handledarnas svar ett uttryck för att ibland behöver
doktoranderna mer hjälp än vore önskvärt.
Varken doktorander eller alumner tycker att de får/fått särskilt bra träning i att genomföra arbetsuppgifter
inom givna tidsramar. Alumnerna tycker detta vore särskilt nyttigt. Handledarna säger sig inte lägga
särskilt stor vigt på detta. Här är skillnaden främst mellan nyttan och hur målet hanteras. Det är mycket
möjligt att handledare bör lägga större vikt på detta examensmål.
IV. Vilken bild ger enkätsvaren i förhållande till de goda exempel och utvecklingsområden som
identifierades i samband med FU10.
GODA EXEMPEL:
Introduktionskursen har ökat doktorandernas medvetenhet om vad det innebär att bedriva
forskarutbildning.
Det har den säkert. Enkätstudien påpekar dock hur kursen kan förbättras. Doktorandernas kunskap till
Högskoleförordningen och examensmålen behöver bli bättre. Doktoranderna säger sig inte veta vilka
krav som ställs på dem eller vilka krav de kan ställa på handledare. Detta diskuteras förvisso i kursen
men uppenbarligen inte tillräckligt.
Mentorsprogram för nya doktorander där äldre doktorander fungerar som mentor för att hjälpa de nya till
rätta på institutionen.
Detta undersöks inte av enkäten. Alla får en mentor och denna kontakt används ibland.
En studierektor och en doktorandadministratör har förbättrad stödet till doktoranderna avsevärt.
Det gör det säkert. Detta undersöks inte av enkätstudien.
Aktivt doktorandråd som ordnar studieresor och sociala aktiviteter.
Undersöks inte av enkätstudien. Doktorandrådet är aktivt, både socialt och i frågor om utbildningens
kvalitet.
Handledarutbildning har genomförts för institutionens alla handledare pss som för sektionerna biologi,
kemi och teknik.

Det stämmer och från och med 2015 har alla förutom några nyanställda gått en sådan kurs.
Handledarna vet vilka krav som ställs på dem och vilka krav de kan ställa på doktoranderna enligt
enkätstudien. De känner till regler kring forskarutbildningen och till examensmålen i
Högskoleförordningen.
Obligatorisk pedagogisk kurs för alla doktorander som undervisar.
Här kan där vara brister. 60% av dem som undervisar har inte gått kursen enligt enkäten. De flesta
anger som orsak att de inte har kommit in eller att de planerar att gå kursen senare.
KAN FÖRBÄTTRAS:
Information till doktoranderna inför/före antagning så att de är medvetna om de villkor som gäller for
olika finansieringsformer för studierna.
Detta prövas inte av enkätstudien. Diskuteras i introduktionskursen.
All institutionsinformation måste ges på både svenska och engelska.
Det görs. Ändå anger många doktorander att de upplever språkproblem ibland. Detta kan bero på att en
del mallar och information från fakulteten har bara funnits på svenska. Vi har nu en ISP mall på
engelska. Detta er ett stort framsteg.
Öka samverkan mellan doktorander inom olika avdelningar/grupper. Gynnar framförallt de doktorander
som finns i små grupper.
Detta undersöks inte i enkätstudien.
undervisningens kvalitet.

Doktorandrådet är aktivt både socialt och i frågor om

Se över antallet FU-ämnen för att öka doktorandgrupperingarnas storlek i fall de är små.
Det finns tio ämnen/inriktningar på 40 doktorander, vilket är ett klart rekord inom fakulteten.
Detta undersöks inte heller i enkätstudien. Antalet doktorander har ökat avsevärt sedan 2010 och minskat
igen (var nära 90 ett tag, är nu kring 60). Vi jobbar med frågan och en arbetsgrupp kommer att lämna
förslag till ledningen i slutet av året.
Doktoranderna anser att utbudet forskarutbildningskurser är för litet och inte står i proportion till
kurskraven. FUN anser att det är viktigt att erbjuda ett utbud som till stor del motsvarar kraven och att
institutionen försöker hitta modeller för detta. Kursutbudet bör exponeras på internet.
Doktoranderna är jämnt fördelade mellan åsikten att utbudet är tillräckligt och att det är för litet.
Institutionen jobbar med två strategier för att öka utbudet och att exponera det på det interna internetet.
V. Vilka eventuella åtgärder kan vidtas?
Olika typer av åtgärder kan tänkas. I första hand kan somliga av svaren tolkas som oroväckande, men det
är inte klart varför. Detta skulle kunna följas upp bland doktoranderna med en riktat förfrågning med
hjälp av doktorandrådet och bland handledare under handledarmöten. Sådana har vi inte haft på
institutionen. Resultaten av denna enkät kan fungera som underlag för den första under hösten 2018.
Årliga handledarmöten kan säkert vara nyttiga, särskilt för de mindre erfarna handledarna. Riktade
åtgärder bör eventuellt diskuteras för att utöka seminarieverksamheten på institutionen. Vi jobbar för
närvarande med kursutbudet och kvlitetsåtgärder i samband med antagning och uppföljning av
avhandlingsarbete. Introduktionskursens innehåll bör ses över ut ifrån enkätens indikationer.

3. Följande kommenterar vi punkter under varje rubrik som i vissa fall kan anses problematiska.

Forskning och arbetsmiljö för doktorander
Doktoranderna ingår oftast i en forskargrupp men arbetar huvudsakligen individuellt och är
antigen nöjda eller delvis nöjda med arbetsformen. De flesta lägger 35-45 timmar per vecka på sitt arbete
(55%), andra mer än så (29%) och upplever arbetsbelastning som lagom (72%) eller hög (27%).
De flesta är nöjda med sina prestationer hittills, men en femtedel är inte nöjd. Hälften av doktoranderna
är nöjda med den psykosociala miljön på institutionen, en femtedel är inte nöjd. De är betydligt nöjdare
med miljön i doktorandgruppen.
Det kan uppfattas som problematiskt att en femtedel verkar inte ha stort självförtroende och samma andel
är inte nöjd med den psykosociala miljön på institutionen. Detta bör undersökas.
Fler är nöjda än missnöjda med förståelsen på institutionen för doktorandernas totala livsstil (möjligheten
till föräldraledighet, vård av sjukt barn o.s.v), ändå är en dryg fjärdedel missnöjd. 17% av doktoranderna
har hemmavarande med barn.
Det är överraskande att fler anger missnöje än antalet som har hemmavarande barn. I alla fall kan
andelen ses som för hög. Det bör undersökas vad detta beror på.
Doktoranderna är måttligt nöjda med tillgången till nationella forskarkontakter/nätverk, men tydligt
nöjdare med tillgången till internationella forskarkontakter/nätverk, två tredjedelar av doktoranderna är
nöjda med möjligheten att delta i vetenskapliga konferenser, hälften av resten är missnöjda.
Det överraskar inte att fler är nöjda med tillgången till internationella forskarkontakter än nationella.
Detta beror på att delar av geovetenskaperna är inte starkt representerade vid andra svenska lärosäten. I
så fall finns inget nationellt nätverk.
De flesta av doktoranderna är nöjda med tillgången till tekniska och praktiska resurser som krävs för
deras forskningsarbete.
Flertalet doktorander känner sig inkluderade i kollegiet vid institutionen, men 40% gör inte det!
Flertalet upplever att de har bra möjligheter till informella samtal om forskning med seniora forskare,
men 30% gör inte det! En tredjedel av doktoranderna upplever negativ stress i relation till sin
forskarutbildning.
Även om flertalet är nöjda kan omfånget av missnöje anses som för högt. Anledningen är inte öppenbar.
Detta bör undersökas och diskuteras med handledare.
Hälften av doktorander upplever att de inte känner till regler och föreskrifter kring forskarutbildningen.
Tre fjärdedelar av doktoranderna känner lite till Högskoleförordningen, men två tredjedelar vet vart de
ska vända sig om de har problem med någon del av sin forskarutbildning.
Svaren kan påverkas av antalet internationella doktorander vid institutionen. Punkt ett och tre ovan
diskuteras i introduktionskursen för nya doktorander. Doktoranderna ges också skriftlig information om
detta. Vad angår Högskoleförordningen måste det erkännas att den har vi inte diskuterat så mycket i
introduktionskursen. De konkreta examensmålen framstår i den nya ISP mallen. Det förbättrar kanske
situationen i samband med Högskoleförordningen. Annars bör vi lägga till mer diskussion i
introduktionskursen.
En tredjedel av doktoranderna upplever språkproblem. De flesta anser forskningsmiljön vara tillräcklig
och bedömer forskarutbildningen som bra.
Handledning
Två doktorander uppger att huvudhandledare saknas. En uppger att biträdande handledare saknas.
Detta måste vara missförstånd.
En stor majoritet av handledarna vid institutionen är män. Hälften av doktoranderna arbetar
huvudsakligen med huvudhandledaren och de flesta i form av individuell handledning. Upplevt antal
handledningstimmar är för de flesta mellan 6 och 20 per termin, 15% uppger mindre än så. 70% av

doktoranderna är nöjda med handledningens omfattning, en är mycket missnöjd.
Här gäller olika uppfattningar hos doktorander och handledare om antalet handledningstimmar.
Doktoranderna räknar mycket färre timmar än handledare. Ändå är de flesta av doktoranderna nöjda
med handledningens omfattning. Skillnaden i uppfattning kan ha naturliga förklaringar.
50-60% är nöjda med diskussioner under handledning, 15-20% är missnöjda. Två tredjedelar och mer är
nöjda med den konstruktiva kritik, vetenskapliga stimulus och uppmuntran de får.
Missnöjessiffrorna kan tolkas som för höga. Detta bör diskuteras på handledarmöten.
Drygt hälften av doktoranderna upplever att de har inflytande vid val av avhandlingsämne.
Här varierar randvilkoren väsentligt mellan doktorander som finansieras av projektmedel på ena sidan
och stipendier, studiestöd e.t.c.
De flesta upplever att deras handledare forskar i samma område. Handledare är nåbara.
Nästan hälften av doktoranderna vet ej vilka krav som ställs på dem och drygt hälften vet inte vilka krav
som de kan ställa på sina handledare.
Dock diskuteras detta i introduktionskursen för nya doktorander. Diskussionen får fokuseras.
En tredjedel tycker att brister i handledning påverkar deras forskning. En sjättedel av dem befinner sig i
en besvärande beroendesituation till handledaren. Hälften av doktorander tycker att diskussioner under
handledningstillfällen inte säger tillräckligt mycket om hur avhandlingsarbetet fortgår.
En beroendesituation är oundviklig. Att den upplevs ibland som besvärande är oheldigt. Detta bör
diskuteras på handledarmöten.
En tydligare ISP mall bidrar förhoppningsvis til att klarlägga hur avhandlingsarbetet fortgår. Annars
bör denna punkt diskuteras på handledarmöten.
Den individuella studieplanen
Alla har ISP. En tredjedel berättar om ordentlig revidering, 40% om en kortare avstämning med
handledare. En tiondedel beskriver revideringen som en formsak och 17% anser att uppföljning inte har
skett under det senaste året. Flertalet tycker att ISP kan vara ett nyttigt planerings- och
uppföljningsverktyg.
Här råder olika uppfattningar hos doktorander och handledare (diskuteras ovan). Institutionen har en
klar policy om revideringsmöten med tredje oberoende part. Detta rapporteras till
doktorandadministratören. Orsaken till olika uppfattningar bör undersökas och uppföljning av gällande
policy säkerställas, bl.a. med diskussion på handledarmöten. Förhoppningsvis kommer den nya ISP
mallen kunna bidra till klarhet i frågan.
Seminarier och kurser
En tredjedel av doktoranderna påstår att seminarier sker bara i takt av några enstaka per termin.
De flesta deltar oftast. En femtedel av doktoranderna säger att seniora forskare inte brukar komma till
seminarierna. Seminarier som finns verkar fungera som de skall. 40% av doktorander struntar i andra
seminarier (utanför institutionen).
Detta kan stämma. Handledare ger i stort sätt samma intryck. Institutionen bör arbeta mot mer
regelbundna seminarier.
Fem doktorander har inte läst någon kurs på forskningsnivå.
Det måste vara nya doktorander!
Åsikter om utbudet av relevanta forskarutbildningskurser är jämnt fördelade (tillfredsställande eller ej). De
flesta upplever att kurser består av vanlig undervisning men en tredjedel anser att de inte examineras på
ett grundigt sätt. De flesta av kurserna hade kursutvärdering.

Det arbetas för närvarande på utökat utbud av forskarutbildningskurser och utökat information om dem.
Uppfattningen om att kurserna inte examineras på ett grundigt sätt är lite oroväckande, men kan bero på
att studenterna övergår från en mer strukturerat grundutbildning till mer kvalitativ utbildning där de får
ta ett större ansvar själva.
Pedagogisk meritering
De flesta (80%) har undervisat under sin doktorandstid, varav de flesta mindre än 20% av sin tid. De som
inte undervisat är ungefär lika många som andelen stipendiater vid institutionen. De flesta är nöjda med
undervisningens omfattning. Många (60%) säger att de få lite stöd från institutionen vad gäller
undervisning. 66% har inte ännu gått pedagogisk kurs. Det svarar till 57% av dem som har undervisat. De
flesta har sökt, men inte fått plats eller planerar att gå kursen senare. 95% säger att kursen varit till nytta.
Antalet undervisande doktorander som inte har gått den kurs i pedagogik som krävs är oroväckande. Det
ska ha blivit lättare att komma in på kursen. Detta bör diskuteras på handledarmöten. FUAPs bör
informeras om detta. Alldeles för många anser sig få litet stöd för sin undervisning från institutionen.
Övrigt
Man kan inte dra starka slutsatser av alumnernas svar till enkäten, de är alldeles för få, ca en sjättedel.
Bilden som framstår är att de flesta fick arbete inom 6 månader, de flesta arbetar vid
högskola/universitet, en fjärdedel vid Uppsala Universitet, en fjärdedel i utomlands. Två var för
närvarande arbetssökande. Lönerna är inte särskilt höga. Detta reflekterar kanske andelen som jobbar
inom akademien. Till den grad denna bild håller får den anses som relativt positiv.
Olafur Gudmundsson, Studierektor för forskarutbildningen
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