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Korrigering 
Detta är en korrigerad version av rapporten. Korrigering har gjorts på sid 8 och 33 där meningen 
(a) ersatts av meningen (b)  

(a) Inom gruppen av svenska doktorander uppger färre av såväl männen (18%) som kvinnorna 
(26%) att de upplevt problem med handledningen. 

(b) Inom gruppen av svenska doktorander uppger 18% av männen och 26% av kvinnorna att de 
upplevt problem med handledningen. 
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Sammanfattning 
  

 

Under 2011/2012 utvärderades forskarutbildningen vid Lunds universitet. Utvärderingen 
genomfördes av avdelningen Kvalitet och utvärdering i form av tre enkätstudier vilka 
riktades till doktorander, doktorsalumner och handledare. Resultaten av enkätstudierna 
redovisas i rapporten Forskarutbildningen vid Lunds universitet – perspektiv från dokto-
rander, doktorsalumner och handledare. Föreliggande studie är en kompletterande för-
djupning och den syftar till att i en närmare mening belysa de internationella doktoran-
dernas situation vid Lunds universitet.  
 
Resultatredovisningen bygger i huvudsak på enkätsvar från 161 doktorander som i dokto-
randenkäten uppgav att de rest till Sverige från ett annat land för att bedriva forskarstu-
dier vid Lunds universitet. Redovisningen görs såväl totalt som per fakultet och i jäm-
förelse med universitetets svenska doktorander. Den fakultetsvisa redovisningen är dock 
begränsad till de fakulteter som har ett tillräckligt stort svarsunderlag för att kunna redo-
visa resultaten nedbrutna per fakultet. Detta gäller för Lunds tekniska högskola (LTH), 
Ekonomihögskolan (EHL) samt Medicinsk och Naturvetenskaplig fakultet. I det följande 
sammanfattas studiens viktigaste resultat. 
 
 
Internationella doktorander vid Lunds universitet 
Precis som för riket i stort har andelen internationella doktorander vid Lunds universitet 
ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Av de som påbörjade sina forskarstudier i Lund 
mellan åren 1997-2001 var 15% från ett annat land och mellan 2001-2004 och 2005-2007 
var andelen internationella doktorandnybörjare 19% respektive 23%. Under 2007 var 95 
av 344 doktorandnybörjare internationella och detta motsvarade 28% av alla nybörjare på 
forskarutbildningen. 2012 hade andelen internationella doktorandnybörjare i Lund ökat 
ytterligare och utgjorde då en tredjedel (33%) av det totala antalet doktorander som på-
började sina forskarstudier under året. 
 
I föreliggande studie kommer nästan hälften av de internationella Lundadoktoranderna 
från länder utanför Europa (44%). Något fler kommer från europeiska länder utanför 
Norden (47%) medan färre än var tionde kommer från något av Sveriges nordiska grann-
länder.  Hälften av de internationella doktoranderna är kvinnor och hälften är män. Inom 
framförallt LTH är männen i majoritet (66%) medan kvinnorna är fler än männen inom 
Medicinsk fakultet (62%). Omkring sex av tio internationella doktorander vid Lunds uni-
versitet har en doktorandanställning (61%). Detta är något färre än inom gruppen av 
svenska doktorander (66%). Omvänt är finansiering genom utbildningsbidrag och stipen-
dium vanligare bland de internationella doktoranderna.  
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Internationella doktorander bedömer ansökningsprocessen som tydligare 
än de svenska doktoranderna 
Drygt sex av tio (64%) av de internationella doktoranderna anser att kriterierna för vad 
som krävdes för att antas till forskarutbildningen var tydligt formulerade och ännu något 
fler (75%) framhåller att de fått tydlig information om hur ansökan skulle utformas. Hur 
bedömningen av ansökningarna går till är mindre känt. Nästan var fjärde internationell 
doktorand (24%) framhåller att bedömningsprocessen framstod som otydlig. Samtidigt 
som detta övergripande mönster är detsamma inom gruppen av svenska doktorander kan 
noteras att de internationella doktoranderna generellt sett uppfattar antagningen som mera 
tydlig i samtliga av de avseenden som efterfrågas. 
 
 
Var tredje internationell doktorand påbörjar forskarutbildningen utan att 
vara formellt antagen 
Med 1998 års forskarutbildningsreform fick universitetsinstitutionerna ett tydligt uttalat 
försörjningsansvar för samtliga som antas till forskarutbildningen. Personer som å andra 
sidan påbörjar forskarutbildning utan att vara formellt antagna omfattas inte av detta för-
sörjningsansvar eller av andra regelverk som reglerar doktoranders rättigheter och skyl-
digheter. För personer som påbörjar forskarstudier utan att vara antagna finns inte heller 
några garantier för att de slutligen ska bli formellt antagna.   
 
I gruppen av internationella doktorander vid Lunds universitet uppger var tredje (34%) att 
de påbörjade sina forskarstudier innan de blev formellt antagna. Detta är något färre än 
inom gruppen av svenska doktorander (41%). Skillnaden är stor mellan olika fakulteter. 
Inom framförallt Medicinsk fakultet uppger många av såväl de internationella (69%) som 
de svenska doktoranderna (75%) att de påbörjade sin forskarutbildning innan de blev for-
mellt antagna. Inom EHL gäller samma sak för en mycket liten andel av doktoranderna. 
 
 
Introduktionskurser är viktiga – framförallt för de internationella 
doktoranderna 
De flesta inom såväl den internationella som den svenska doktorandgruppen uppger att de 
tog del av en introduktionskurs i samband med att de var nyantagna. Samtidigt uppger 
drygt var femte internationell doktorand (22%) och var fjärde svensk doktorand (25%) att 
de inte tagit del av någon introduktionskurs.  
 
Introduktionskurserna framstår som helt centrala för de internationella doktorandernas 
möjligheter att informera sig om viktiga aspekter av att vara doktorand vid Lunds univer-
sitet. Av de internationella doktorander som inte tagit del av någon introduktionskurs 
uppger så många som hälften att de i samband med att de var nyantagna inte fick någon 
information alls i fråga om var de kan vända sig vid konflikter och andra studiesociala 
problem eller vilket stöd som doktorandkåren kan ge. Detta gäller för betydligt färre av de 
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internationella doktorander som gått en introduktionskurs. Även i fråga om vilka förvänt-
ningar som institutionen har på sina doktorander och vart de kan vända sig för att få svar 
på frågor om sin doktorandtjänst är de internationella doktorander som gått en introduk-
tionskurs betydligt bättre informerade än de som inte gjort det. Introduktionskurserna har 
också stor betydelse för hur välinformerade som doktoranderna är i fråga om regler och 
föreskrifter för forskarutbildningen. Nästan hälften av de internationella doktorander som 
tagit del av en introduktionskurs anser sig vara välinformerade om regler och föreskrifter 
kring forskarutbildningen. Samma sak gäller för färre än var fjärde av de som inte gått 
någon introduktionskurs.  
 
I samanhanget kan noteras att introduktionskurserna på motsvarande sätt är viktiga för de 
svenska doktoranderna. Samtidigt som det övergripande mönstret därmed är detsamma 
visar doktorandernas svar tydligt på att introduktionskurserna generellt sett är ännu mer 
betydelsefulla för de internationella doktoranderna.   
 
 
Merparten trivs i sin forskarutbildningsmiljö  
– men kvinnor trivs sämre än män 
När de internationella doktoranderna förhåller sig till forskarutbildningsmiljö och den 
forskarutbildning som de hittills tagit del av är den stora merparten positiv. Tre av fyra 
internationella doktorander uppger att de trivs bra eller mycket bra i sin forskarutbild-
ningsmiljö och detta är en något högre andel än inom gruppen av svenska doktorander. 
Inom både gruppen av internationella och svenska doktorander uppger nästan sju av tio 
att de är nöjda med sin forskarutbildning hittills. Samtidigt uttrycker var tionde interna-
tionell doktorand missnöje och detta är en något högre andel än inom den svenska dok-
torandgruppen.  
 
Precis som inom gruppen av svenska doktorander är kvinnorna inom den internationella 
doktorandgruppen i lägre grad än männen tillfreds med sin forskarutbildningsmiljö och 
forskarutbildning. Medan drygt var tionde av kvinnorna (13%) framhåller att de trivs 
dåligt i sin forskarutbildningsmiljö gäller samma sak för betydligt färre av männen (3%) 
och sett över hela den internationella doktorandgruppen är färre kvinnor (61%) än män 
(72%) nöjda med forskarutbildningen hittills. Att kvinnor kan vara mindre nöjda med 
forskarutbildningen tycks i synnerhet gälla för den grupp av kvinnor som har rest från 
utomeuropeiska länder för att bedriva forskarstudier vid Lunds universitet. Inom gruppen 
uppger drygt var femte att de inte är nöjda med den forskarutbildning som de hittills tagit 
del av (21%). Detta är betydligt fler i jämförelse med män från utomeuropeiska länder 
samt såväl män som kvinnor från Europa.  
 
Att erfarenheterna kan skilja sig åt mellan europeiska och utomeuropeiska doktorander 
visar sig också i fråga om huruvida man som internationell doktorand tycker sig ha upp-
levt problem under sin tid i forskarutbildningen. Medan nästan fyra av tio utomeuropeis-
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ka doktorander (37%) har upplevt problem under sina forskarstudier gäller samma sak för 
betydligt färre av de europeiska doktoranderna (18%). I synnerhet uttrycks problem av 
kvinnor som kommer från länder utanför Europa.  Inom gruppen av utomeuropeiska 
kvinnor uppger nästan hälften (44%) att de upplevt problem under sina forskarstudier.  
 
 
De flesta är nöjda med sin handledningssituation  
– men problem i relation till handledningen är inte ovanliga 
Samtliga internationella doktorander har fått tilldelat sig en huvudhandledare. I några fall 
(6%) saknas dock en biträdande handledare. Sett över alla fakulteter är merparten av de 
internationella doktoranderna nöjda med många viktiga aspekter av handledningen. Näs-
tan sju av tio framhåller att handledningen fungerar väl vad gäller val av avhandlings-
ämne, teoretisk och metodologisk vägledning samt uppmuntran till presentationer på in-
stitutionens eller avdelningens seminarium. Ännu något fler anser att de får konstruktiv 
kritik från handledaren och att de uppmuntras att publicera sig i internationella tidskrifter.    
 
Samtidigt som merparten av doktoranderna är nöjda med handledningen uppger flera att 
de också upplevt problem. Sett över alla doktorander gäller detta för uppemot var fjärde i 
både den internationella (24%) och den svenska (22%) doktorandgruppen. De internation-
ella doktoranderna inom Medicinsk fakultet uppger i högre grad än andra att de upplevt 
någon form av problem med handledningen. 
 
Både inom gruppen av internationella och svenska doktorander framhåller kvinnor i hög-
re grad än män att de har upplevt problem med handledningen. Skillnaden mellan kvin-
nors och mäns upplevelser är emellertid särskilt påtaglig inom den internationella dokto-
randgruppen. Här uppger nästan var tredje kvinna (32%) att de upplevt problem med 
handledningen och samma sak gäller för färre än var femte (17%) av de manliga dokto-
randerna. Inom gruppen av svenska doktorander uppger 18% av männen och 26% av 
kvinnorna att de upplevt problem med handledningen. 
 
 
Kvinnor och ensamarbetare upplever mer problem i arbetssituationen än 
män och doktorander som ingår i en forskargrupp 
Merparten av de internationella doktoranderna uppger att deras arbetsbelastning är hög 
(52%) eller mycket hög (16%). Detta är i nivå med de svenska doktoranderna. Generellt 
sett upplever de internationella doktoranderna sig mindre stressade än sina svenska dok-
torandkollegor. Medan var tionde internationell doktorand har uppgett att de i hög grad 
känner sig stressade över sin arbetssituation gäller samma sak för drygt var femte inom 
den svenska doktorandgruppen.  
 
I några fall har problem i arbetssituationen lett till läkarkontakt eller sjukskrivning. Om-
kring var tionde doktorand inom såväl den internationella som den svenska doktorand-
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gruppen uppger att de har tagit kontakt med läkare som en följd av problem i sin arbets-
situation. Kvinnorna (14%) i den internationella doktorandgruppen har i högre grad än 
männen (9%) varit i kontakt med läkare. Därtill har kvinnorna (6%) i högre grad än män-
nen (1%) varit sjukskrivna. Att kvinnor i jämförelse med män tagit mer läkarkontakter 
och i högre grad varit sjukskrivna gäller även i den svenska doktorandgruppen.  
 
Ett annat tydligt mönster i doktorandgruppen som helhet är att doktorander som ingår i en 
forskargrupp i vissa avseenden verkar må bättre än de som i huvudsak arbetar ensamma. 
Sådana tendenser finns även inom gruppen av internationella doktorander. Nästan alla in-
ternationella doktorander (93%) som arbetar i en forskargrupp uppger att de trivs med 
detta medan färre än sex av tio av de ensamarbetande (59%) trivs med att arbeta själv. 
Därtill uppger de internationella doktorander som arbetar ensamma i högre grad än de 
som ingår i en forskargrupp att de tagit kontakt med läkare som en följd av problem i sin 
arbetssituation.  
 
 

Många internationella doktorander efterlyser mer kommunikation på 
engelska – och utökade möjligheter till institutionstjänstgöring 
När de internationella doktoranderna i en öppen fråga reflekterar över vilka eventuella 
svårigheter som man vill koppla till att vara internationell doktorand framstår problem i 
relation till språket som en central aspekt. I doktorandernas reflektioner tas i princip en-
dast språkliga bekymmer upp och dessa handlar i sin tur ofta om att kommunikation som 
är viktig för internationella doktorander i många fall endast sker på svenska. Detta avser 
framförallt skriftlig men även verbal kommunikation. 
 
Utöver önskemål om en utvecklad engelsk kommunikation uttrycker de internationella 
doktoranderna i betydligt högre grad än de svenska önskemål om utökade möjligheter till 
institutionstjänstgöring. Detta gäller inom samtliga fakulteter men är mest påtagligt inom 
Naturvetenskaplig fakultet och EHL.  
 
 
Långt ifrån alla doktorander känner till examensmålen för forskarutbild-
ningen – men kunskapsutvecklingen inom examensmålsområdena bedöms 
oftast som god 
Långt ifrån alla doktorander vid Lunds universitet har närmare kännedom om examens-
målen för forskarutbildningen. Sett över hela doktorandgruppen framhåller hälften (49%) 
att de är välinformerade, medan nästan var fjärde (23%) uppger att de i låg eller mycket 
låg grad har kännedom om vilka examensmålen är. Sett över alla fakulteter tycker något 
fler internationella (53%) än svenska (48%) doktorander att de har god kännedom om 
examenmålen. 
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Både de internationella och de svenska doktoranderna anser att de i ganska hög grad har 
utvecklat flera centrala förmågor som uttrycks genom examensmålen. Merparten tycker 
att de skaffat sig både bred och fördjupad kunskap inom forskningsområdet, att de har ut-
vecklat sina metodologiska kunskaper och att de stärkts i sin förmåga att identifiera kun-
skapsbehov och att formulera vetenskapliga frågeställningar. Andra förmågor som dokto-
randerna i hög grad tycker sig ha utvecklat ytterligare är att planera och genomföra forsk-
ning, att göra vetenskapliga analyser samt att göra självständiga och kritiska bedömning-
ar. Däremot är en hel del av såväl de internationella som de svenska doktoranderna tvek-
samma i fråga om huruvida forskningsetiska bedömningar eller förmågan att göra presen-
tationer utanför universitetet uppmärksammas i forskarutbildingen.  
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Inledning 
 
 
Under 2011/2012 utvärderades forskarutbildningen vid Lunds universitet. Utvärderingen 
genomfördes av Utvärderingsavdelningen i form av tre enkätstudier vilka riktades till 
doktorander, doktorsalumner och handledare. Resultaten av enkätstudierna redovisas i 
rapporten Forskarutbildningen vid Lunds universitet – perspektiv från doktorander, 
doktorsalumner och handledare.1 I rapporten redovisas resultaten såväl för samtliga sva-
rande inom respektive undersökningsgrupp som delat per fakultet. I flera fall redogörs 
därtill för jämförelser mellan doktoranders, handledares och doktorsalumners perspektiv 
på samma företeelser. Sett till doktorandstudien analyserades materialet utifrån faktorer 
som kön, utbildningsbakgrund, om man ingick i en forskargrupp eller arbetade ensam och 
om man var svensk eller internationell doktorand. Däremot genomfördes inte en genom-
gående statistisk redovisning av dessa olika gruppers perspektiv på samtliga av de frågor 
och frågeområden som aktualiseras av doktorandenkäten.   
 
Mot denna bakgrund genomförs föreliggande studie som en kompletterande fördjupning 
av utvärderingen av forskarutbildningen. Studien syftar till att i en närmare mening bely-
sa de internationella doktorandernas situation vid Lunds universitet. Vad förmedlar de in-
ternationella doktoranderna om sina forskarstudier i Lund? Hur trivs de med sina forskar-
studier? Vad fungerar och vilka utvecklingsområden kan utskiljas utifrån de internationel-
la doktorandernas horisont? 
 
 
Svarsgruppen 
Totalt sett uppgav 161 av de 808 doktorander som medverkade i doktorandstudien att de 
rest till Sverige från ett annat land för att bedriva forskarstudier och detta svarar mot defi-
nitionen av internationella doktorander i föreliggande studie. I enlighet med denna defini-
tion utgör de internationella doktoranderna 20% av det totala antalet doktorander i studi-
en. Svarsfrekvens och representativitet avseende de internationella doktoranderna är dock 
svårt att precisera eftersom det inte är möjligt att fastställa det exakta antalet internation-
ella doktorander i urvalsgruppen.2 
 
Av de 161 internationella doktorander som medverkar i undersökningen kommer flest 
från Lunds tekniska högskola (LTH), Ekonomihögskolan (EHL) samt Medicinsk och 

1 Holmström, O (2013): Forskarutbildningen vid Lunds universitet – perspektiv från doktorander, 
doktorsalumner och handledare. Avdelningen Utvärdering, rapport nr 2013:270. 
2 Genom att söka ut doktorander som har eller har haft tillfälliga svenska personnummer sedan de 
registrerades i Ladok för första gången kunde över 300 internationella doktorander utskiljas och 
samtliga av dessa gavs möjligheten att besvara enkäten på engelska. Samtidigt kan några interna-
tionella doktorander redan före Ladokregistrering ha tilldelats ett svenskt personnummer och dessa 
personer kan inte utskiljas som internationella i Ladok. Detta innebär att gruppen internationella 
doktorander i urvalsgruppen är större än de drygt 300 doktoranderna som kunde utskiljas i Ladok.  
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Naturvetenskaplig fakultet (diagram 1). Bara enstaka är från Juridisk fakultet, Konstnärlig 
fakultet samt Humanistiska och Telogiska fakulteterna (HT). Elva av de internationella 
doktoranderna i undersökningen är från Samhällsvetenskaplig fakultet.  
 
Diagram 1: Antal internationella doktorander i svarsgruppen fördelat utifrån fakultet. 
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Disposition och redovisning 
I det följande redovisas studiens resultat. Inledningsvis görs en kort och översiktlig ge-
nomgång av några andra studier som på olika sätt fokuserar på internationella doktoran-
der vid såväl svenska lärosäten i allmänhet som vid Lunds universitet. Därefter följer en 
redovisning av hur de internationella doktoranderna vid Lunds universitet förhåller sig till 
forskarutbildningen och sin tillvaro som doktorand. Först presenteras de internationella 
doktorandernas perspektiv på ansökningsprocessen och hur de tycker att de blev introdu-
cerade till forskarutbildningen. Dessutom redogörs för de internationella doktorandernas 
finansieringssituation. Därefter följer en genomgång av hur de internationella doktoran-
derna upplever den institutions- och forskarutbildningsmiljö som de är en del av. Här 
redogörs för de internationella doktorandernas trivsel, deras syn på seminarieverksamhet 
och samtalsklimat samt hur de upplever sin status i forskarutbildningsmiljön. I det efter-
följande avsnittet fokuseras hur gruppen av internationella doktorander ser på handled-
ningen, hur de bedömer utbudet av forskarutbildningskurser och hur de anser att arbetet 
med den individuella studieplanen fungerar. Därefter redogörs för de internationella 
doktorandernas arbetssituation i termer av arbetstid, arbetsbelastning och upplevelse av 
stress. Därtill uppmärksammas deras syn på möjligheterna till institutionstjänstgöring och 
hur de ser på sin tillgång till resurser i arbetsmiljön. I rapportens avslutande del redovisas 
hur de internationella doktoranderna bedömer sin kunskapsutveckling inom de kunskaps- 
och färdighetsområden som anges av examensmålen för forskarutbildningen.  
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Som jämförelsegrund presenteras även de svenska doktorandernas perspektiv på samtliga 
av de aspekter av forskarutbildningen som blir belysta i rapporten. Både de internationella 
och de svenska doktorandernas perspektiv redovisas såväl totalt som per fakultet. Inom 
några fakulteter är dock antalet internationella doktorander inte tillräckligt stort för att 
kunna redovisa resultaten nedbrutna per fakultet. Detta gäller för HT samt Juridisk, 
Konstnärlig och Samhällsvetenskaplig fakultet. Därför begränsas de fakultetsvisa särredo-
visningarna till att gälla EHL, LTH samt Medicinsk och Naturvetenskaplig fakultet. I re-
dovisningarna för den internationella doktorandgruppen som helhet ingår emellertid alla 
doktorander som besvarat enkäten. 
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Internationella doktorander i Sverige och vid Lunds 
universitet 
 
 

Andelen internationella doktorander vid svenska lärosäten har ökat kraftigt sedan slutet 
av 1990-talet och framåt. 1997 utgjorde de internationella doktoranderna 15% av alla 
doktorandnybörjare i landet, 2004 hade andelen ökat till 20% och 2007 var andelen inter-
nationella nybörjare nästan fördubblad i jämförelse med tio år tidigare och uppgick till 
29%.3 År 2012 hade andelen internationella doktorandnybörjare ökat till att utgöra 40% 
av alla nybörjare vid svenska lärosäten. Detta svarar mot 1500 doktorander. Av dessa är 
40% kvinnor medan 60% är män. Denna könsfördelning är annorlunda i jämförelse med 
de svenska doktorandnybörjarna där något fler är kvinnor (52%) än män (48%).4  
 
Den tilltagande ökningen av internationella doktorander vid svenska lärosäten hänger 
ihop med flera utvecklingstrender inom högskolesektorn. Bland annat har rekryteringen 
ökat markant i takt med bredare internationella utlysningar av studentstöd samt inrättan-
det av internationella magister- och masterprogram. Dessutom har det funnits en tydlig 
politisk målsättning att öka andelen internationella doktorander i Sverige, inte minst 
eftersom det varit svårt att rekrytera kvalificerade doktorander och forskare till vissa äm-
nen. 5 Det senare uppmärksammades i den statliga offentliga utredningen Advantage 
Sweden från år 2000. I denna föreslogs bland annat en målsättning om att antalet utländs-
ka doktorander i Sverige skulle öka med 1000 per år under fem års tid.6  
 
Andelen internationella doktorandnybörjare i forskarutbildningen varierar ganska mycket 
mellan lärosäten. Det finns som regel många internationella doktorander inom det teknis-
ka ämnesområdet och därför är andelen internationella doktorander särskilt hög vid läro-
säten med mycket verksamhet inom det tekniska ämnesområdet. Högst andel internation-
ella doktorandnybörjare fanns 2007 vid Blekinge tekniska högskola (67%)7, Kungliga 
tekniska högskolan (53%), Luleå tekniska universitet (39%) samt Chalmers tekniska hög-
skola (37%). Vid fem av sex av de äldre universiteten med utbildning och forskning inom 
många olika ämnesområden var andelen internationell doktorandnybörjare vid samma tid-
punkt mellan 22 och 29 % och detta var ungefär i nivå med riksgenomsnittet. Detta gällde 
för Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Undantaget utgjordes av Göteborgs 
universitet där andelen internationella doktorandnybörjare uppgick till 9% 2007.8 

                                                           
3 Högskoleverket 2009:14 
4 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå. Statistiska meddelanden, 
2012. 
5 Högskoleverket 2009:14 
6 SOU 2000:92. 
7 I sammanhanget måste dock noteras att det totala antalet doktorandnybörjare vid Blekinge teknis-
ka högskola endast uppgick till 15 individer. 
8 Högskoleverket 2009:14 
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Sett till antal fanns flest internationella doktorandnybörjare 2012 vid Kungliga tekniska 
högskolan med cirka 280 doktorander. Vid Karolinska institutet, Lunds universitet, Upp-
sala universitet, Stockholms universitet och Chalmers tekniska högskola påbörjade fler än 
100 utländska doktorander sina doktorandstudier under 2012.9  
 
Precis som för riket i stort har andelen internationella doktorander vid Lunds universitet 
ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Mellan åren 1997-2001 uppgick andelen interna-
tionella doktorandnybörjare i Lund till 15%. Mellan åren 2001-2004 och 2005-2007 var 
andelen 19% respektive 23%. 2007 var 95 av 344 doktorandnybörjare internationella och 
detta motsvarade 28% av alla nybörjare på forskarutbildningen. 2012 hade andelen inter-
nationella doktorandnybörjare i Lund ökat ytterligare och utgjorde då en tredjedel (33%) 
av det totala antalet doktorander som påbörjade sina forskarstudier under året. 
 
I föreliggande studie kommer nästan hälften (44%) av de internationella Lundadoktoran-
derna från länder utanför Europa. Något fler (47%) kommer från europeiska länder utan-
för Norden medan färre än var tionde kommer från något av Sveriges nordiska grann-
länder.  Hälften av de internationella doktoranderna är kvinnor och hälften är män. Inom 
framförallt LTH är männen i majoritet (66%) medan kvinnorna är fler än männen inom 
Medicinsk fakultet (62%). Inom Naturvetenskaplig fakultet är könsfördelningen inom 
gruppen av internationella doktorander ganska jämn.10 
 

 

 

 

  

                                                           
9 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå. Statistiska meddelanden, 
2012. 
10 Inom Naturvetenskaplig fakultet är 47% av de internationella doktoranderna kvinnor och 53% är 
män. 
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Ansökan, introduktion och finansiering 
 
 
Den stora merparten av de internationella doktorander som medverkar i studien antogs 
mellan 2007 och 2011 (96%). Därutöver blev en handfull antagna mellan 2003-2006 och 
enstaka antogs så sent som 2012.  I det följande redogörs för den internationella dokto-
randgruppens syn på ansöknings- och antagningsprocessen, hur de blev introducerade till 
forskarutbildningen och hur deras forskarstudier finansieras. Upplevdes ansökningspro-
cessen som tydlig? Hur stor andel tog del av någon introduktionskurs? Skiljer sig de in-
ternationella doktorandernas finansieringssituation från de svenska? 
 
 
Ansöknings- och antagningsprocessen  
Drygt sex av tio (64%) av de internationella doktoranderna anser att kriterierna för vad 
som krävdes för att antas var tydligt formulerade och ännu något fler (75%) framhåller att 
de fått tydlig information om hur ansökan skulle utformas. Hur bedömningen av ansök-
ningarna går till är mindre känt. Nästan var fjärde internationell doktorand (24%) fram-
håller att bedömningsprocessen framstod som otydlig. Samtidigt som detta övergripande 
mönster är detsamma inom gruppen av svenska doktorander kan noteras att de interna-
tionella doktoranderna generellt sett uppfattar antagningen som mera tydlig i samtliga av 
de avseenden som efterfrågas (diagram 2). Allra störst är skillnaden i frågan om hur ansö-
kan ska utformas.  Medan tre fjärdedelar av de internationella doktoranderna upplevde 
anvisningarna som tydliga gäller samma sak endast för hälften av de svenska doktoran-
derna. 
 
Diagram 2: I samband med att du sökte till forskarutbildningen, hur tydliga var 
kriterierna för a) vad som krävs för att antas, b) utformning av och innehåll i ansökan  
c) hur bedömningsprocessen går till. Andel svenska och internationella doktorander. 
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Med 1998 års forskarutbildningsreform fick universitetsinstitutionerna ett tydligt uttalat 
försörjningsansvar för samtliga som antas till forskarutbildningen. Personer som å andra 
sidan påbörjar forskarutbildning utan att vara formellt antagna brukar kallas för skugg-
doktorander och de omfattas inte av detta försörjningsansvar eller andra regelverk som 
reglerar doktoranders rättigheter och skyldigheter. För personer som påbörjar forskarstu-
dier utan att vara antagna finns inte heller några garantier för att de slutligen ska bli for-
mellt antagna.  Från Universitetskanslerämbetet betonas tydligt att det vare sig är önsk-
värt eller tillåtet med skuggdoktorander. Trots detta är det ingen ovanlighet att personer 
vid svenska högskolor och universitet påbörjar forskarstudier innan de är formellt antagna 
till forskarutbildningen. I Högskoleverkets nationella doktorandspegel från 2008 uppgav 
så många som 40% att de inledde sina forskarstudier före antagning. 11 
 
I gruppen av internationella doktorander vid Lunds universitet uppger var tredje (34%) att 
de påbörjade sina forskarstudier innan de blev formellt antagna (diagram 3). Skillnaden är 
dock stor mellan olika fakulteter. Inom framförallt Medicinsk fakultet men även inom 
LTH uppger många av såväl de internationella som de svenska doktoranderna att de på-
började sin forskarutbildning innan de blev formellt antagna. Inom EHL gäller samma 
sak för en mycket liten andel av doktoranderna. 
 
Diagram 3: Andel internationella och svenska doktorander som påbörjade  
sin forskarutbildning utan att vara formellt antagna. Totalt och fördelat  
utifrån fakultet. 
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11 Högskoleverket (2008): Doktorandspegeln 2008. Rapport 2008:23. 
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Introduktionskurser 
Efter 2008 års utvärdering av Lunds universitets forskarutbildning lyfte samtliga fakul-
teter fram introduktionskurser för doktorander som ett prioriterat utvecklingsområde.12 
Föreliggande utvärdering visar i linje med detta på att en större andel av 2012 års dokto-
rander har tagit del av en introduktionskurs än vad doktoranderna i 2007 års doktorand-
grupp gjorde.13 Samtidigt uppger fortfarande drygt var femte internationell doktorand 
(22%) och ännu något fler av de svenska doktoranderna (25%) att de inte tagit del av nå-
gon introduktionskurs.  
 
De internationella doktoranderna vid EHL har i betydligt lägre grad än internationella 
doktorander inom övriga fakulteter tagit del av en introduktionskurs (diagram 4). Sam-
tidigt kan noteras att de svenska doktoranderna vid EHL inte tagit del av någon introduk-
tionskurs i större utsträckning än de internationella. Störst skillnad mellan internationella 
och svenska doktoranders medverkan i introduktionskurser finns inom LTH. Här har åtta 
av tio av de internationella doktoranderna gått en introduktionskurs medan samma sak 
gäller för omkring hälften av de svenska doktoranderna. 
 
Diagram 4: Andel internationella och svenska doktorander som tagit del av en 
introduktionskurs. Totalt och fördelat utifrån fakultet. 
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12 Rapport till rektor med anledning av resultaten av doktorandbarometern, handledarbarometern 
och alumnundersökningen som presenterades 2008 och med anledning av handlingsplanen för 
kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå 2009-2010. Lunds universitet, Rådet för forskarutbild-
ning. 
13 Holmström, O. (2013): Utvärdering av forskarutbildningen vid Lunds universitet. Perspektiv 
från doktorander, doktorsalumner och handledare. Rapport 2013:270, Avdelningen utvärdering, 
Lunds universitet.  
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Introduktionskurserna framstår som centrala för de internationella doktorandernas möjlig-
heter att informera sig om viktiga aspekter av att vara doktorand vid Lunds universitet. 
Av de som inte tagit del av en introduktionskurs uppger så många som hälften att de i 
samband med att de var nyantagna inte fått någon information alls i fråga om var de kan 
vända sig vid konflikter och andra studiesociala problem samt vilket stöd som doktorand-
kåren kan ge. Detta gäller för betydligt färre – omkring var tionde – av de internationella 
doktorander som gått en introduktionskurs (diagram 5). Även i fråga om vilka förvänt-
ningar som institutionen har på sina doktorander och vart de kan vända sig för att få svar 
på frågor om sin doktorandtjänst är de internationella doktorander som gått en introduk-
tionskurs betydligt bättre informerade än de som inte gjort det. I samanhanget kan också 
noteras att introduktionskurserna i de här avseendena är viktiga för såväl de internation-
ella som de svenska doktoranderna. Som framgår av diagram 5 nedan framstår emellertid 
introduktionskurser som än mer betydelsefulla för de internationella doktoranderna.  

Diagram 5: Andel doktorander som uppger att de inte alls blivit informerade om följande 
aspekter av forskarutbildningen i samband med att de var nyantagna. Internationella och 
svenska doktorander fördelade utifrån om de gått introduktionskurs eller inte. 
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Introduktionskurserna har också stor betydelse för hur välinformerade doktoranderna är i 
fråga om regler och föreskrifter för forskarutbildningen och även detta gäller i högre grad 
för de internationella än för de svenska doktoranderna (diagram 6). Nästan hälften av de 
internationella doktorander som tagit del av en introduktionskurs anser sig vara välinfor-
merade om regler och föreskrifter kring forskarutbildningen. Samma sak gäller för färre 
än var fjärde av de som inte gått någon introduktionskurs.  
 
Diagram 6: Hur välinformerade är doktoranderna om regler och föreskrifter för 
forskarutbildningen? Internationella och svenska doktorander fördelade utifrån om de 
gått introduktionskurs eller inte. 
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Huvudsaklig försörjning 
Omkring sex tio internationella doktorander vid Lunds universitet har en doktorandan-
ställning (diagram 7). Detta är något fler än vad som är fallet i landets internationella dok-
torandgrupp i sin helhet (50%).14 Finansiering genom utbildningsbidrag och stipendium 
är betydligt vanligare bland de internationella än de svenska doktoranderna i Lund. Sam-
tidigt är andelen stipendiefinansierade något lägre i Lund (9%) än i riket i övrigt (15%).15 
Några internationella doktorander uppger annan försörjning än de fördefinierade och här 
uppges bland annat EU, SIDA och universitet i hemlandet. 
 
 
 
 

                                                           
14

 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå. Statistiska meddelanden, 
2012. 
15

 Ibid. 
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Diagram 7: Vilken är din huvudsakliga försörjning? Fördelat utifrån inter- 
nationella och svenska doktorander. 
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Institutions- och forskarutbildningsmiljö 
 
 
I det följande redovisas de internationella doktorandernas perspektiv på den institutions- 
och forskarutbildningsmiljö som de är en del av vid Lunds universitet. Hur trivs de inter-
nationella doktoranderna i sin forskarutbildningsmiljö? Hur bedömer de institutionens 
seminarieverksamhet och hur beskriver de samtalsklimatet? Andra aspekter av forskarut-
bildningsmiljön som de internationella doktoranderna har bedömt är hur forskarutbild-
ningsmiljön uppmuntrar till presentation av forskningsresultat utanför universitetet och 
hur miljön fungerar som en introduktion till arbete såväl inom som utanför universitets-
sektorn. Därtill har de internationella doktoranderna reflekterat över sin egen ställning i 
den miljö som de är en del av. Hur ser de internationella doktoranderna på sin status i 
institutionens forskar- och lärargrupp? 
 
 

Trivsel i forskarutbildningsmiljön 
Tre av fyra internationella doktorander uppger att de trivs bra eller mycket bra i sin fors-
karutbildningsmiljö och detta är en något högre andel än inom gruppen av svenska dok-
torander (diagram 8). I jämförelse med övriga fakulteter uppger något färre av såväl de 
internationella som de svenska doktoranderna vid EHL att de trivs i sin forskarutbild-
ningsmiljö. Överlag är emellertid skillnaderna mellan fakulteterna små. 
 

Diagram 8: Andel internationella och svenska doktorander som trivs bra i sin 
forskarutbildningsmiljö. Totalt och fördelat utifrån fakultet.16 
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16 Doktoranderna svarade på frågan om hur de trivdes i sin forskarutbildningsmiljö utifrån en fem-
gradig skala där 1 motsvarade ”mycket dåligt” och 5 motsvarade ” mycket bra”. I diagrammet re-
dovisas andelen doktorander som har svarat 4 eller 5.  
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Både inom gruppen av män och kvinnor uppger omkring sju av tio internationella dokto-
rander att de trivs bra i sin forskarutbildningsmiljö. Samtidigt är andelen som framhåller 
att de trivs dåligt betydligt högre bland kvinnorna (13%) än bland männen (3%) (diagram 
9). Att en högre andel av kvinnorna än männen i den internationella doktorandgruppen 
generellt sett trivs sämre än männen gäller inom samtliga fakulteter. 
 
Diagram 9: Hur trivs doktoranderna i sin forskarutbildningsmiljö? Andel  
svenska och internationella doktorander fördelat utifrån kön. 
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Trivseln i forskarutbildningsmiljön är nära förbundet med hur nöjda som doktoranderna 
är med forskarutbildningen. De allra flesta – omkring 80% – som trivs i forskarutbild-
ningsmiljön är också nöjda med den forskarutbildning som de hittills tagit del av vid 
Lunds universitet. Sett över alla doktoranders omdömen om den forskarutbildning som de 
hittills tagit del av kan noteras att internationella och svenska doktorander gör likvärdiga 
bedömningar. Inom båda grupperna uppger nästan sju av tio att de är nöjda med sin fors-
karutbildning hittills. Drygt var tionde internationell doktorand uttrycker direkt missnöje. 
Detta är en något högre andel än inom den svenska doktorandgruppen.  Inom LTH (14%) 
och Medicinsk fakultet (15%) är andelen missnöjda doktorander något högre än inom 
övriga fakulteter.  
 
Sett över hela den internationella doktorandgruppen är fler män (72%) än kvinnor (61%) 
nöjda med forskarutbildningen. Att kvinnor kan vara mindre nöjda med forskarutbild-
ningen tycks i synnerhet gälla för den grupp av kvinnor som har rest från utomeuropeiska 
länder för att bedriva forskarstudier vid Lunds universitet (diagram 10). Inom gruppen 
uppger drygt var femte att de är missnöjda (21%). Detta är betydligt fler i jämförelse med 
män från utomeuropeiska länder samt såväl män som kvinnor från Europa. 
 
 



24 
 

 
 

Diagram 10: Är du nöjd med din forskarutbildning hittills? Internationella  
studenter utifrån kön och hemmaregion.17 
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Seminarieverksamhet och samtalsklimat  
De flesta internationella doktorander – nästan tre av fyra totalt sett – tycker att tillgången 
på seminarier på deras institution är god. I detta avseende gör de internationella doktoran-
derna inom olika fakulteter likvärdiga bedömningar. Jämfört med svenska doktorander 
(66%) är något fler av de internationella doktoranderna (72%) nöjda med tillgången på 
seminarier. 
 
Generellt sett är de internationella doktoranderna mer tillfreds med det vetenskapliga 
samtalet och tankeutbytet på institutionen än vad de svenska doktoranderna är. Variation-
en mellan och inom olika fakulteter kan dock vara stor (diagram 11). Inom exempelvis 
EHL menar en betydligt högre andel internationella (81%) än svenska doktorander (37%) 
att det vetenskapliga samtalet i hög grad kännetecknas av stöd och uppmuntran. Inom 
framförallt Medicinsk och Naturvetenskaplig fakultet gör internationella och svenska 
doktorander en mer likvärdig bedömning. Samtidigt är andelen internationella doktoran-
der som uppger att det vetenskapliga samtalet kännetecknas av stöd och uppmuntran 
mindre inom medicin och naturvetenskap än inom EHL. 
  

                                                           
17 Doktoranderna svarade på frågan om de var nöjda med sin forskarutbildning hittills utifrån en 
femgradig skala där 1 motsvarade ”inte alls nöjd” och 5 motsvarade ” mycket nöjd”. I diagrammet 
har svarskategorierna 1 och 2 samt 4 och 5 slagits samman. I diagrammet ingår 49 kvinnor och 41 
män från Europa, 33 kvinnor och 35 män är från länder utanför Europa 
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Diagram 11: Andel svenska och internationella doktorander som anser att institution-
ens/avdelningens vetenskapliga samtal och tankeutbyte i hög grad utmärks av följande 
aspekter.18 Totalt och fördelat utifrån fakultet.  

0% 25% 50% 75% 100%

Medverkan av gästföreläsare
Deltagande av flera olika kategorier
Regelbunden seminarieverksamhet

Stöd och uppmuntran
Öppet diskussionsklimat

NAT:

Medverkan av gästföreläsare
Deltagande av flera olika kategorier
Regelbunden seminarieverksamhet

Stöd och uppmuntran
Öppet diskussionsklimat

MED:

Medverkan av gästföreläsare
Deltagande av flera olika kategorier
Regelbunden seminarieverksamhet

Stöd och uppmuntran
Öppet diskussionsklimat

LTH:

Medverkan av gästföreläsare
Deltagande av flera olika kategorier
Regelbunden seminarieverksamhet

Stöd och uppmuntran
Öppet diskussionsklimat

EHL:

Medverkan av gästföreläsare
Deltagande av flera olika kategorier
Regelbunden seminarieverksamhet

Stöd och uppmuntran
Öppet diskussionsklimat

Totalt:

Internationella doktorander Svenska doktorander

 

 

 

 
                                                           
18

 Doktoranderna svarade på frågan utifrån en femgradig skala där 1 motsvarade ”i mycket låg 
grad” och 5 motsvarade ”i mycket hög grad”. I diagrammet redovisas andelen doktorander som 
har svarat 4 eller 5. 
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Presentation av forskningsresultat utanför universitetet och 
arbetslivsintroduktion 
Medan många doktorander tycker att tillgången på seminarier är bra och att samtalsklima-
tet på institutionen som regel är gott kan de vara mer kritiska i förhållande till andra as-
pekter av forskarutbildningsmiljön. Exempelvis anser färre än var fjärde av de interna-
tionella doktoranderna att de inom ramen för forskarutbildningsmiljön uppmuntras till att 
presentera forskningsresultat utanför universitetsmiljön (diagram 12). Därtill menar färre 
än var tredje av de internationella doktoranderna att forskarutbildningsmiljön fungerar 
som en god introduktion till arbetslivet inom och utanför universitetet.19 De internation-
ella doktoranderna skiljer sig från de svenska i dessa avseenden. Betydligt färre av de in-
ternationella än de svenska doktoranderna anser att forskarutbildningen uppmuntrar till 
presentationer utanför universitetet. Detta gäller i synnerhet inom Medicinsk fakultet men 
även inom LTH och Naturvetenskaplig fakultet. Omvänt menar något fler av de interna-
tionella än de svenska doktoranderna att forskarutbildningsmiljön förbereder för arbete 
både inom och utanför universitetet. Detta gäller inom samtliga fakulteter. 
  

                                                           
19 Detta gäller oberoende hur lång man kommit i forskarutbildningen.  
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Diagram 12: Andel internationella och svenska doktorander som anser att forskarut-
bildningsmiljön i sin helhet fungerar bra med avseende på a) presentation av forsk-
ningsresultat utanför universitetet, b) introduktion till arbetslivet inom universitetet och 
c) introduktion till arbetslivet utanför universitetet. Totalt och per fakultet. 

0% 25% 50% 75% 100%

Introd till arbetsliv utanför univ

Introd till arbetsliv inom univ

Pres av forskn res utanför univ

NAT:

Introd till arbetsliv utanför univ

Introd till arbetsliv inom univ

Pres av forskn res utanför univ

MED:

Introd till arbetsliv utanför univ

Introd till arbetsliv inom univ

Pres av forskn res utanför univ

LTH:

Introd till arbetsliv utanför univ

Introd till arbetsliv inom univ

Pres av forskn res utanför univ

EHL:

Introd till arbetsliv utanför univ

Introd till arbetsliv inom univ

Pres av forskn res utanför univ

TOTALT:

Int dokt Sv dokt

 

 
Doktorandernas upplevelse av status i sin forskarutbildningsmiljö  
I en enkätfråga tillfrågades doktoranderna om hur de uppfattade sin status som lärar- och 
forskarkollega och som resurs i utvecklingen av nya forskningsprojekt och i kvalitetsut-
vecklingen av utbildningen. Svaren för dessa olika aspekter av doktorandernas status har 
indexerats och hur internationella och svenska doktorander vid olika fakulteter förhåller 
sig till sin status i forskarutbildningsmiljön framkommer i diagram 13 nedan. Som fram-
går av diagrammet uppfattar internationella och svenska studenter sin status som likvär-
dig. Detta gäller såväl totalt som inom olika fakulteter. Samtidigt kan noteras att både 
svenska och internationella doktorander inom EHL tycks uppleva sin status som lägre än 
doktoranderna inom övriga fakulteteter.  
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Diagram 13: Indexering över hur doktoranderna upplever sin status som a) kollega  
i forskargruppen, b) kollega i lärargruppen, c) resurs i utvecklingen av nya forsk-
ningsprojekt, d) resurs i kvalitetsutvecklingen av nya kurser och utbildningar. 
Internationella och svenska doktorander totalt och fördelade per fakultet. 

Total EHL LTH MED NAT

Internationell doktorand Svensk doktorand

Mycket 
hög

Mycket 
låg

 

 
Hur doktoranderna uppfattar sin status skiljer sig mellan män och kvinnor (diagram 14). 
Generellt sett upplever kvinnor sin status som något lägre än män och denna skillnad för-
stärks inom gruppen av internationella doktorander. 
 
Diagram 14: Indexering över hur doktoranderna upplever sin status som a) kollega  
i forskargruppen, b) kollega i lärargruppen, c) resurs i utvecklingen av nya forsk-
ningsprojekt, d) resurs i kvalitetsutvecklingen av nya kurser och utbildningar. 
Internationella och svenska doktorander fördelade utifrån kön. 

Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man

Totalt Int doktorand Sv doktorand

Mycket 
låg

Mycket 
hög
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I sammanhanget kan också framhållas att nästan åtta av tio internationella doktorander 
upplever att deras studie- och arbetsmiljö i hög grad präglas av acceptans för alla oavsett 
etnisk bakgrund. Detta är i nivå med de svenska doktorandernas uppfattning (diagram 
15). Samtidigt är fler av de internationella doktoranderna tveksamma. Medan 16% av de 
internationella doktoranderna upplever att studiemiljön inte alls eller i låg grad präglas av 
acceptans för olika etniska bakgrunder gäller samma sak för betydligt färre av de svenska 
doktoranderna (5%). Internationella doktorander vid olika fakulteter förmedlar olika er-
farenheter. Medan enstaka internationella doktorander vid EHL upplever att studie- och 
arbetsmiljön brister i dessa avseenden gäller samma sak för nästan var fjärde (24%) inom 
Medicinsk fakultet.  
 
Diagram 15: Tycker du att studie- och arbetsmiljön präglas av acceptans för alla  
oavsett etnisk bakgrund? Andel internationella och svenska doktorander fördelat  
utifrån fakultet.  

0%

25%

50%

75%

100%

Int
dokt

Sv
dokt

Int
dokt

Sv
dokt

Int
dokt

Sv
dokt

Int
dokt

Sv
dokt

Int
dokt

Sv
dokt

Totalt EHL LTH MED NAT

Vet ej

I låg grad

I hög grad

 

Varför en del doktorander anser att studiemiljön kan brista gällande acceptans för olika 
bakgrunder går inte i en precisare mening att utläsa av föreliggande undersökning. Men 
att döma av de öppna svaren på frågan om vilka problem som man kan uppleva med att 
vara internationell doktorand framstår problem i relation till språket som en viktig faktor. 
I svaren tas i princip endast språkliga bekymmer upp och dessa handlar i sin tur ofta om 
att kommunikation som är viktig för doktorander i vissa fall endast sker på svenska: 
 

Most of the time I received important documents written in Swedish, however I am 
international student. I have been in Sweden for less than 1 year, how will I understand 
Swedish? This becomes difficult for me! (Internationell doktorand, LTH) 

 
Departmental information only in Swedish, despite internationalization policy.Teaching 
opportunities in English given to Swedish students and staff despite huge lack of oppor-
tunities for non-Swedish speaking post-graduate students. (Internationell doktorand, 
Medicinsk fakultet) 
 
Information emails from the department are too often only in Swedish! (Internationell 
doktorand, fakultet ej angiven) 
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Mot denna bakgrund kan det vara viktigt att påminna om att de internationella doktoran-
derna som regel hanterar det engelska språket bra medan kunskaperna i svenska ofta är 
starkt begränsade. I Statistiska centralbyråns temarapport om internationella doktorander i 
Sverige från 2013 framkommer att nästan alla internationella doktorander upplevde att de 
behärskade engelska mycket bra eller ganska bra i både tal och skrift.20 Samtidigt var det 
endast var femte (21%) som upplevde att de behärskade svenska språket mycket eller 
ganska bra i skrift och omkring var fjärde (26%) i tal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Utländska doktorander 2013. Temarapport 2013:4, Statistiska centralbyrån. 
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Handledning, forskarutbildningskurser och 
individuell studieplan 
 
 
Handledningen är en helt central del av forskarstudierna och doktoranderna som medver-
kar i undersökningen har delat med sig av sina erfarenheter av hur handledningen funge-
rar utifrån en rad olika aspekter. Har alla internationella doktorander tillgång till såväl 
huvudhandledare som biträdande handledare? Hur bedömer de handledningens innehåll i 
termer av t.ex. metodologisk och teoretisk vägledning? Gör internationella doktorander 
på något sätt andra erfarenheter av handledningen än de svenska doktoranderna? Till-
gången till kurser på forskarutbildningsnivå är en annan central aspekt av forskarstudier-
na. Vad anser de internationella doktoranderna om kursutbudet vid Lunds universitet? 
Hur bedömer de kurserna i termer av innehåll och kvalitet? I det följande redogörs dess-
utom för de internationella doktorandernas syn på arbetet med den individuella studiepla-
nen. Är studieplanen ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt? Förmedlar in-
ternationella och svenska doktorander olika erfarenheter av arbetet med den individuella 
studieplanen? 
 
 
Handledning 
Samtliga internationella doktorander har fått tilldelat sig en huvudhandledare. I några fall 
(6%) saknas dock en biträdande handledare. Att biträdande handledare kan saknas inom 
gruppen av internationella doktorander gäller i högre grad inom EHL (11%) än inom öv-
riga fakulteter.  
 
Sett över alla fakulteter är merparten av de internationella doktoranderna nöjda med 
många viktiga aspekter av handledningen. Nästan sju av tio framhåller att handledningen 
fungerar väl vad gäller val av avhandlingsämne, teoretisk och metodologisk vägledning 
samt uppmuntran till presentationer på institutionens/avdelningens seminarium (diagram 
16). Ännu något fler anser att de får konstruktiv kritik från handledaren och att de upp-
muntras att publicera sig i internationella tidsskrifter.    
 
Som diagram 16 visar gör internationella och svenska doktorander generellt sett i princip 
samma bedömningar av den handledning som de tar del av. I ett fakultetsperspektiv kan 
emellertid några skillnader mellan de internationella och svenska doktorandernas erfaren-
heter utskiljas. Detta gäller i synnerhet inom LTH och Medicinsk fakultet. Vid LTH är de 
internationella doktoranderna genomgående mer nöjda med handledningen än vad de 
svenska doktoranderna är. Omvänt är de internationella doktoranderna vid Medicinsk 
fakultet oftast mer ifrågasättande i förhållande till handledningen än vad de svenska dok-
toranderna är.   
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Diagram 16: Andel internationella och svenska doktorander som anser att handledningen 
fungerar väl med avseende på följande aspekter. Totalt och fördelat per fakultet.21  

0% 25% 50% 75% 100%

Uppm internat publ
Uppm pres sem på inst/avd

Konstruktiv kritik
Metodfrågor

Teoretiska frågeställningar
Val av avhandlingsämne

NAT:

Uppm internat publ
Uppm pres sem på inst/avd

Konstruktiv kritik
Metodfrågor

Teoretiska frågeställningar
Val av avhandlingsämne

MED:

Uppm internat publ
Uppm pres sem på inst/avd

Konstruktiv kritik
Metodfrågor

Teoretiska frågeställningar
Val av avhandlingsämne

LTH:

Uppm internat publ
Uppm pres sem på inst/avd

Konstruktiv kritik
Metodfrågor

Teoretiska frågeställningar
Val av avhandlingsämne

EHL:

Uppm internat publ
Uppm pres sem på inst/avd

Konstruktiv kritik
Metodfrågor

Teoretiska frågeställningar
Val av avhandlingsämne

TOTALT:

Int doktorander Sv doktorander

 
Samtidigt som merparten av doktoranderna är nöjda med handledningen uppger flera att 
de också upplevt problem (diagram 17). Sett över hela doktorandgruppen gäller detta för 

                                                           
21

 Doktoranderna svarade på frågan om handledningen utifrån en femgradig skala där 1 motsvara-
de ”mycket dåligt” och 5 motsvarade ”mycket bra”. I diagrammet redovisas andelen doktorander 
som har svarat 4 eller 5. 
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uppemot var fjärde doktorand i både den internationella (24%) och svenska (22%) dokto-
randgruppen. De internationella doktoranderna inom Medicinsk fakultet utskiljer sig i 
sammanhanget. Här är andelen internationella doktorander som upplevt problem med 
handledningen betydligt högre, både i jämförelse med de svenska doktoranderna inom 
fakulteten och i relation till de internationella studenterna vid andra fakulteter.  Även 
Naturvetenskaplig fakultet utskiljer sig i det här sammanhanget. Härifrån uppger en högre 
andel av de svenska än de internationella doktoranderna att de upplevt problem med 
handledningen.  
 
Diagram 17: Andel internationella och svenska doktorander som upplevt  
problem med handledningen. Fördelat utifrån fakultet. 

0%

25%

50%

75%

100%

Totalt EHL LTH MED NAT

Internationella
doktorander

Svenska doktorander

 

 
Kvinnor uppger i högre grad än män att de har upplevt problem med handledningen. 
Detta gäller både inom gruppen av internationella och svenska doktorander.  Men skillna-
den mellan kvinnors och mäns upplevelser är särskilt påtagligt bland de internationella 
doktoranderna. Här uppger nästan var tredje kvinna (32%) att de upplevt problem med 
handledningen och samma sak gäller för färre än var femte (17%) av de manliga dokto-
randerna.22 Inom gruppen av svenska doktorander uppger 18% av männen och 26% av 
kvinnorna att de upplevt problem med handledningen. 
 

22 Att kvinnorna i den internationella doktorandgruppen i högre grad upplevt problem med hand-
ledningen än männen gäller inom de flesta fakulteter. Undantaget utgörs av Medicinsk fakultet. 
Här är emellertid andelen doktorander som upplevet problem med handledningen högre än inom 
övriga fakulteter både bland männen (39%) och bland kvinnorna (40%). Att redovisa data för varje 
enskild fakultet är samtidigt problematiskt eftersom antalet individer i flera redovisningsgrupper är 
väldigt få. I sammanhanget kan noteras att uppgifterna från Medicinsk fakultet bygger på svar från 
20 kvinnor och 13 män. 
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Tre av fyra internationella doktorander (75%) tycker att de får tillräckligt med handled-
ning och detta är något färre än andelen svenska doktorander som tycker att handledning-
en är tillräcklig (81%). I detta sammanhang utskiljer sig EHL genom att betydligt färre 
internationella (60%) än svenska (90%)  doktorander anser att de får tillräckligt med 
handledning. 
 
Enligt Lunds universitets policy för forskarutbildningen åligger det handledaren att till-
sammans med institutionen ta initiativ till samtal om doktorandernas karriär efter doktors-
examen.  Av de internationella doktorander som har klarat av minst 75% av sina forskar-
studier och alltså börjar närma sig disputation uppger nästan hälften att de i hög grad har 
diskuterat sin postdoktorala karriär med sina handledare (diagram 18). Samtidigt uppger 
fler än fyra av 10 att sådana samtal inte alls eller bara i låg grad har ägt rum. Jämförelsen 
med de svenska doktoranderna ger en tvetydig bild. Å ena sidan är andelen internationella 
doktorander som pekar på en mera omfattande karriärvägledning större. Å andra sidan är 
andelen som är kritiska också större. 
 
Diagram 18: I vilken utsträckning diskuterar du och din/dina handledare din  
karriär efter doktorsexamen? Andel svenska och internationella doktorander som  
kommit minst 75% in i sina forskarstudier.23  

0%

25%

50%

75%

100%

Internationell doktorand Svensk doktorand

I låg grad

Varken eller

I hög grad

 
 
 
Kurser inom forskarutbildningen  
De flesta internationella doktorander (88%) hade vid svarstillfället tagit del av någon kurs 
inom ramen för forskarutbildningen. Samtidigt är många kritiska till utbudet. Sett över 
alla fakulteter uppger färre än fyra av tio internationella doktorander att de är nöjda med 
kursutbudet (diagram 19). Betydligt fler av de internationella doktoranderna uppger att de 
är nöjda med kursernas innehåll (58%) och kvalitet (64%).   

                                                           
23 Diagrammet bygger på uppgifter från 214 svenska och 50 internationella doktorander. 
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Generellt sett gör internationella och svenska doktorander i princip samma bedömningar 
av kursutbud, kursinnehåll och kurskvalitet. Bedömningarna kan dock skilja sig åt mellan 
olika fakulteter. Inom EHL och LTH är exempelvis de internationella doktoranderna mer 
positivt inställda till kurserna på forskarutbildningsnivå än vad de svenska doktoranderna 
är. Omvänt är de internationella doktoranderna inom Medicinsk fakultet något mer kritis-
ka till kurserna än vad deras svenska doktorandkollegor är. 
 
Diagram 19: Andel internationella och svenska doktorander som är nöjda med 
kursutbud, kursinnehåll och kurskvalitet. Totalt och per fakultet. 

0% 25% 50% 75% 100%

Kurskvalitet
Kursinnehåll

Kursutbud
NAT:

Kurskvalitet
Kursinnehåll

Kursutbud
MED:

Kurskvalitet
Kursinnehåll

Kursutbud
LTH:

Kurskvalitet
Kursinnehåll

Kursutbud
EHL:

Kurskvalitet
Kursinnehåll

Kursutbud
TOTALT:

Internationell doktorand Svensk doktorand

 

 
Färre än hälften av de internationella doktorander (46%) som tagit del av en kurs inom 
forskarutbildningen uppger att kurserna vid varje tillfälle avslutats med en kursvärdering. 
Drygt var tionde uppger att de aldrig haft möjlighet att medverka i en kursvärdering inom 
ramen för forskarutbildningen. Sett över alla fakulteter förmedlar internationella och 
svenska doktorander i princip samma erfarenheter av förekomsten av kursvärderingar på 
forskarutbildningsnivå. Såväl inom som mellan fakulteter kan emellertid olika doktoran-
der förmedla olika erfarenheter. I synnerhet tycks kursvärderingar förekomma i lägre grad 
inom EHL än inom andra fakulteter. Därtill pekar de svenska doktoranderna inom LTH 
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på en betydligt lägre förekomst av kursvärderingar än vad de internationella doktorander-
na gör.   
 
Diagram 20: I vilken utsträckning har kursvärdering förekommit på kurser i forskarut-
bildningen? Andel internationella och svenska doktorander, totalt och per fakultet. 
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100%

Int dokt Sv dokt Int dokt Sv dokt Int dokt Sv dokt Int dokt Sv dokt Int dokt Sv dokt

Totalt EHL LTH MED NAT

Efter varje kurs Efter en del av kurserna Aldrig

 
 
Drygt var tionde doktorand inom både den internationella (11%) och svenska doktorand-
gruppen (11%) uppger att det aldrig förekommit någon examination inom ramen för de 
forskarutbildningskurser som de tagit del av (diagram 21). Bland de internationella dokto-
randerna är det framförallt inom Medicinsk fakultet som avsaknaden av examination på-
talas. 
 
Diagram 21: I vilken utsträckning har examination förekommit på kurser i forskarutbild-
ningen? Andel internationella och svenska doktorander, totalt och per fakultet. 
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Efter varje kurs Efter en del av kurserna Aldrig
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Doktoranderna ombads också att uppge huruvida kurserna på forskarutbildningen i hu-
vudsak bestod av självstudier utan undervisning. I detta avseende förmedlar internation-
ella och svenska doktorander väldigt olika erfarenheter (diagram 22). Mer än dubbelt så 
många av de internationella (39%) än de svenska doktorander (19%) uppger att kurserna 
inom forskarutbildningen huvudsakligen består av studier utan undervisning. Bortsett från 
LTH är skillnaden påtaglig inom samtliga fakulteter. 
 
Diagram 22: Andel internationella och svenska doktorander som uppger att forskarut-
bildningskurser som de tagit del av i hög eller mycket hög grad består av studier utan 
undervisning.  Totalt och per fakultet. 
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Drygt var tredje internationell doktorand (36%) har gått en högskolepedagogisk kurs 
inom ramen för forskarutbildningen. Detta är färre än inom gruppen av svenska doktoran-
der (48%) och skillnaden föreligger inom samtliga fakulteter. Samtidigt kan vissa fakul-
tetvisa variationer noteras. Framförallt utskiljer sig LTH där en betydligt större andel av 
såväl de svenska (72%) som de internationella doktoranderna (61%) har tagit del av en 
högskolepedagogisk kurs. 
 
I sammanhanget kan också noteras att nästan var femte internationell doktorand (18%) 
uppger att de bedriver sina forskarstudier inom ramen för en forskarskola. Termen fors-
karskola tycks emellertid inte vara etablerad i gruppen av internationella doktorander. Så 
många som fyra av tio uppger att de inte vet om de är med i en forskarskola eller inte.  
 
 
Individuell studieplan 
Inom såväl den internationella (6%)  som den svenska doktorandgruppen (7%) uppger 
några doktorander att de saknar en individuell studieplan (diagram 23). Inom Medicinsk 
fakultet tillämpas studieplanerna i lägre utsträckning än inom övriga fakulteter. Omkring 
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15% av de internationella doktoranderna i medicin uppger att de saknar individuell stu-
dieplan och samma sak gäller för i princip lika många inom gruppen av svenska dokto-
rander (16%). 
 
Diagram 23: Andel internationella och svenska doktorander som har en individuell 
studieplan. Totalt och per fakultet. 
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Internationella doktorander ger generellt sett uttryck för något mer positiva erfarenheter 
av arbetet med den individuella studieplanen än vad de svenska doktoranderna gör (dia-
gram 24). Omkring tre fjärddelar av de internationella doktoranderna framhåller t.ex. att 
studieplanen uppdateras varje år och att den beskriver vilka kurser som de planerar att gå. 
Detta gäller i båda fallen för färre av de svenska doktoranderna. Samtidigt ställer även en 
del internationella doktorander sig frågande till delar av den individuella studieplanen. 
Exempelvis upplever färre än hälften att studieplanenens funktion är tydlig och lika 
många uppger att deras individuella studieplan saknar en tidsplan för färdigställandet av 
avhandlingen. 
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Diagram 24: Andel svenska och internationella doktorander som instämmer i följande 
påståenden om den individuella studieplanen.24 
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Att de internationella doktoranderna är något mer positivt inställda till den individuella 
studieplanen än de svenska doktoranderna gäller med få undantag inom alla fakulteter 
och inom samtliga aspekter som efterfrågas. Några fakultetsspecifika förhållanden kan 
dock noteras. Exempelvis uppger betydligt färre av både de internationella (56%) och de 
svenska doktoranderna (42%) inom Medicinsk fakultet att deras studieplan uppdateras 
varje år. Ett annat exempel är att färre än var tredje doktorand vid EHL upplever att 
studieplanens funktion är tydlig. Detta gäller både inom gruppen av internationella (31%) 
och svenska (29%) doktorander och är betydligt färre än vad som är fallet inom övriga 
fakulteter.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Doktoranderna svarade på frågan om den individuella studieplanen utifrån en femgradig skala 
där 1 motsvarade ”i mycket låg grad” och 5 motsvarade ”i mycket hög grad”. I diagrammet redo-
visas andelen doktorander som har svarat 4 eller 5. 
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Doktorandernas arbetssituation 
 
 
I det följande fokuseras de internationella doktorandernas arbetssituation. Först redogörs 
för hur många timmar i veckan som doktoranderna lägger på avhandlingsarbete och fors-
karutbildning. Därefter presenteras de internationella doktorandernas perspektiv på insti-
tutionstjänstgöring och hur de ser på sin tillgång till centrala resurser i arbetsmiljön som 
t.ex. arbetsplats och dator.  Därtill har doktoranderna reflekterat kring frågor som berör 
arbetsbelastning, stress och problem i arbetssituationen. I vilken utsträckning känner dok-
toranderna sig stressade över sin arbetssituation? Hur vanligt är det att doktoranderna 
upplever problem i arbetet? Redovisar internationella och svenska doktorander olika 
erfarenheter?  
 
 
Arbetstimmar per vecka  
Internationella doktorander som är registrerade för heltidsstudier lägger i genomsnitt ned 
46 timmar i veckan på sina forskarstudier (diagram 25). Detta är något mer än de svenska 
doktoranderna (44 t/v). Mest tid på forskarutbildningen lägger de internationella dokto-
randerna vid LTH (48t/v) och Medicinsk fakultet (47t/v). Störst diskrepans mellan hur 
mycket tid som internationella och svenska doktorander ägnar sina forskarstudier finns 
inom LTH. Här uppger de internationella doktoranderna att de i genomsnitt lägger ned 48 
timmar i veckan medan de svenska uppger att de lägger ned 42. 
 
Diagram 25: Hur många timmar i genomsnitt per vecka lägger du ned på din 
forskarutbildning? Heltidsregistrerade doktorander, totalt och per fakultet. 
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Institutionstjänstgöring 
Drygt sex av tio internationella doktorander (62%) genomför institutionstjänstgöring 
inom ramen för sin doktorandtjänst och detta är något fler än inom gruppen av svenska 
doktorander (57%). Sett till fakultet kan noteras att förhållandet är den omvända bland 
framförallt doktoranderna på Ekonomihögskolan. Här genomför med andra ord en lägre 
andel av de internationella doktoranderna (37%) institutionstjänstgöring i jämförelse med 
de svenska doktoranderna (55%).  
 
Även om de internationella doktoranderna genomför institutionstjänstgöring i något hög-
re grad än de svenska uttrycker internationella doktorander i betydligt högre grad önske-
mål om utökade möjligheter (diagram 26). Detta gäller inom samtliga fakulteter men är 
mest påtagligt inom Naturvetenskaplig fakultet och EHL. Inom naturvetenskap framhåller 
fler än var tredje av de internationella doktoranderna (36%) men bara var tionde av de 
svenska (11%) att de önskar mer institutionstjänstgöring. Inom EHL gäller samma sak för 
nästan hälften av de internationella doktoranderna (48%) och färre än var fjärde inom 
gruppen av svenska doktorander (24%).  
 
Diagram 26: Andel internationella och svenska doktorander som anser att  
deras möjligheter till institutionstjänstgöring är alltför begränsade. 
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Resurser i arbetsmiljön 
Den stora merparten av de internationella doktoranderna är nöjda med sin tillgång till ar-
betsplats, datorutrustning och tjänster vid universitetets bibliotek (diagram 27). De flesta 
av dem som är i behov av laborativ/materiell utrustning är även nöjda med tillgången till 
detta.  Drygt var tionde av de internationella doktoranderna är missnöjda med tillgången 
till ekonomiska resurser för att genomföra experiment eller fältstudier (14%), för att köpa 
litteratur (14%) eller att resa iväg på konferens (16%). Samtidigt kan noteras att de inter-
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nationella doktoranderna generellt sett är nöjdare än de svenska doktoranderna med sin 
tillgång till samtliga av de resurser som efterfrågas.    
 
Diagram 27: Hur nöjda är de internationella doktoranderna med sin tillgång till  
följande resurser i arbetsmiljön?25 

0% 25% 50% 75% 100%

Tjänster vid LU bibl

Ek resurser för konf o resor

Ek resurser för litt

Ek resurser för exp/fältstudier**

Laborativ/materiell utrustn*

Datorutrustn o kontorsmtrl

Arbetsplats

Nöjda Varken eller Missnöjda

 

* Har bara bedömts av de doktorander som är i behov av laborativ/materiell utrustning.  
** Har bara bedömts av doktorander som är i behov av att genomföra experiment/fältstudier. 
 
 
 
Doktorander som arbetar ensamma och doktorander som arbetar inom 
ramen för en forskargrupp 
Omkring sju av tio av de internationella doktoranderna arbetar inom ramen för en forskar-
grupp (68%) och nästan en tredjedel (32%) uppger att de i huvudsak arbetar ensamma. 
Det är ganska stor skillnad på hur de här två grupperna trivs med sina respektive arbets-
former (diagram 28). De allra flesta som arbetar inom ramen för en forskargrupp är nöjda 
med detta medan ganska många av ensamarbetarna uppger att de inte trivs med att arbeta 
själv. Mönstret är detsamma inom samtliga fakulteter och gäller även inom gruppen av 
svenska doktorander. Samtidigt kan noteras att de internationella doktoranderna generellt 
sett ställer sig mer tveksamma till att ensamarbetet än de svenska doktoranderna. Medan 
nästan tre fjärdedelar (73%) av de svenska doktoranderna som arbetar ensamma trivs med 
detta gäller samma sak för färre än sex av tio (59%) i den internationella doktorandgrup-
pen.    
 

 

                                                           
25

 Doktoranderna svarade på frågan om hur nöjda de var med tillgången på resurser i arbetsmiljön 
utifrån en femgradig skala där 1 motsvarade ”i mycket låg grad” och 5 motsvarade ” i mycket hög 
grad”. I diagrammet har svarskategorierna 1 och 2 samt 4 och 5 slagits samman. 
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Diagram 28: Andel doktorander som trivs med att arbeta ensamma respektive  
att arbeta inom ramen för en forskargrupp. Fördelat utifrån svenska och  
internationella doktorander. 
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Arbetsbelastning, stress och upplevelser av problem i arbetssituationen 
Merparten av de internationella doktoranderna uppger att deras arbetsbelastning är hög 
(52%) eller mycket hög (16%). Detta är i nivå med de svenska doktoranderna.26 Generellt 
sett upplever de internationella doktoranderna sig mindre stressade än sina svenska dok-
torandkollegor (diagram 29). Medan var tionde (10%) internationell doktorand uppger att 
de i hög grad känner sig stressade över sin arbetssituation gäller samma sak för drygt var 
femte (21%) inom den svenska doktorandgruppen. Att en betydligt högre andel av de 
svenska doktoranderna är stressade över sin arbetssituation gäller inom alla fakulteter 
utom Medicin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Bland de svenska doktoranderna uppger 46% att deras arbetsbelastning är hög medan 18% upp-
ger att arbetsbelastningen är mycket hög.  
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Diagram 29: Uppfattar du din arbetssituation som stressande? Fördelat utifrån 
internationella/svenska doktorander och totalt/per fakultet. 
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Samtidigt som färre internationella än svenska doktorander uppger att de är stressade på-
talar en hel del att de på stött på problem i arbetet som de har haft behov av att kommuni-
cera. Drygt var tredje internationell doktorand uppger exempelvis att deras arbetssituation 
varit problematiskt på ett sådant sätt att de tagit upp problemen med handledare eller in-
stitutionsledning. Andra doktorander uppger att de kommunicerat problem i arbetssitu-
ationen med ett doktorandombud på institutionen eller med doktorandombudsmannen. 
Samtliga av de här kommunikationsvägarna framstår som viktigare för de internationella 
doktoranderna än för de svenska (diagram 30). Medan fler än var tredje av de internation-
ella doktoranderna (35%) har tagit upp problem i arbetssituationen med handledare eller 
institutionsledning gäller samma sak för omkring var fjärde svensk doktorand (26%). 
Vidare har en dubbelt så stor andel internationella (8%) än svenska (4%) doktorander 
vänt sig till doktorandombud på institutionen för att ventilera problem i sin arbetssitua-
tion. Därtill har betydligt fler internationella (7%) än svenska doktorander (4%) vänt sig 
till kårens doktorandombudsman. Inom LTH och Medicinsk fakultet är skillnaderna 
mellan internationella och svenska doktorander särskilt påtagliga. Inom EHL finns inga 
tydliga skillnader mellan svenska och internationella doktorander i dessa hänseenden.  
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Diagram 30: Andel internationella och svenska doktorander som uppger att deras arbets-
situation varit problematisk på ett sådant sätt att den lett till samtal med a) handledare/ 
institutionsledning, b) doktorandombud på institutionen och c) kårens doktorandombuds-
man. Totalt och per fakultet. 
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Det är också vanligare att internationella doktorander väljer sänkt aktivitetsgrad som en 
följd av problem i arbetssituationen. En femtedel av de internationella doktoranderna 
(21%) uppger att de har gått ned i tid som en följd av problem i arbetet och samma sak 
gäller för färre än var tionde av de svenska doktoranderna (9%). Skillnaden mellan de 
svenska och internationella doktoranderna finns i detta hänseende inom samtliga fakul-
teteter (diagram 31).  

I några fall har problem i arbetssituationen lett till läkarkontakt eller sjukskrivning. Totalt 
sett har omkring var tionde doktorand inom såväl den internationella som den svenska 
doktorandgruppen tagit kontakt med läkare som en följd av problem i sin arbetssituation 
(diagram 31). I sammanhanget utskiljer sig emellertid Medicinsk fakultet genom att be-
tydligt fler av de internationella doktoranderna (18%) än de svenska (4%) tagit kontakt 
med läkare.27 Generellt sett har svenska doktorander varit sjukskrivna i något högre grad 
(5%) än internationella (3%). Inom Medicinsk fakultet är förhållandet emellertid det om-

27 Uttryckt i absoluta tal uppger sex av 34 internationella doktorander vid Medicinsk fakultet att de 
tagit kontakt med läkare som en följd av problem i sin arbetssituation. Samma sak gäller för åtta av 
209 svenska doktorander. 
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vända. Härifrån uppger en högre andel av de internationella (6%) än de svenska doktoran-
derna (2%) att de varit sjukskrivna.28 
 
Diagram 31: Andel internationella och svenska doktorander som uppger att deras arbets-
situation varit problematisk på ett sådant sätt att den lett till a) sänkt aktivitetsgrad,  
b) kontakt med läkare och c) sjukskrivning. Totalt och per fakultet. 
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I sammanhanget kan också noteras att kvinnorna (14%) i den internationella doktorand-
gruppen i högre grad än männen (9%) varit i kontakt med läkare. Därtill har kvinnorna 
(6%) i högre grad än männen (1%) varit sjukskrivna. Att kvinnor i jämförelse med män 
tagit mer läkarkontakter och i högre grad varit sjukskrivna gäller även i den svenska dok-
torandgruppen. 29 
 
I vissa avseenden skiljer sig problembeskrivningarna även mellan de internationella dok-
toranderna som arbetar ensamma och de som arbetar inom ramen för en forskargrupp 
(diagram 32). Medan de internationella doktoranderna som arbetar ensamma i högre grad 
vänder sig till doktorandkåren tar de som ingår i en forskargrupp i högre grad kontakt 
                                                           
28 Uttryckt i absoluta tal uppger två av 32 internationella doktorander vid Medicinsk fakultet att de 
varit sjukskrivna som en följd av problem i sin arbetssituation. Samma sak gäller för fem av 208 
svenska doktorander. 
29 I gruppen av svenska doktorander har 15% av kvinnorna och 6% av männen tagit kontakt med 
läkare som en följd av problem i sin arbetssituation. 7% av kvinnorna och 3% av männen har varit 
sjukskrivna.  



47 
 

 
 

med handledare eller institutionsledning. I jämförelse med de internationella doktorander 
som ingår i en forskargrupp har nästan dubbelt så många av de ensamarbetande interna-
tionella doktoranderna uppgett att de tagit kontakt med läkare som en följd av problem i 
deras arbetssituation.   
 
Diagram 32: Har de internationella doktorandernas arbetssituation varit problematisk 
på ett sådant sätt att den lett till något av följande? Fördelat utifrån internationella 
doktorander som i huvudsak arbetar ensamma/ingår i en forskargrupp. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sjukskrivning

Kontakt läkare

Sänkt aktivitetsgrad

Samtal med kår

Samtal med dok ombud

Samtal med handledare/ inst

I forskargrp Ensam

 

 
I sammanhanget kan också noteras att kontakten med kår och doktorandombudsman 
framstår som särskilt viktigt för de internationella doktorander som kommer från utom-
europeiska länder. Fler än var tionde av de utomeuropeiska doktoranderna har vänt sig till 
doktorandombudsman (14%) eller kår (13%) för att diskutera problem i sin arbetssitua-
tion. Samma sak gäller för enstaka internationella doktorander som kommer från nordiska 
länder eller övriga Europa. 
 
 
Problem som internationell doktorand 
I enkäten tillfrågades de inresande doktoranderna om i vilken utsträckning som de upp-
levt problem som internationella doktorander vid ett svenskt lärosäte. Omkring en fjärde-
del uppgav att de i hög grad upplevt problem under sina forskarstudier (diagram 33). I 
detta avseende finns små skillnader mellan fakulteterna. 
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Diagram 33: Om du har flyttat från annat land för att bedriva forskarstudier  
i Sverige – har du upplevt några svårigheter under dina forskarstudier?  
Totalt och per fakultet. 
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Problemen tycks vara större bland doktoranderna som kommer från länder utanför 
Europa. Medan nästan fyra av tio utomeuropeiska doktorander (37%) upplevt problem 
under sina forskarstudier gäller samma sak för betydligt färre av de inomeuropeiska dok-
toranderna (18%). Problemen är större bland kvinnorna än bland männen och detta gäller 
såväl inom gruppen av Europeiska som utomeuropeiska doktorander (diagram 34). I 
synnerhet uttrycks problem inom gruppen av kvinnor som kommer från länder utanför 
Europa. Nästan hälften av de utomeuropeiska kvinnliga doktoranderna (44%) uppger att 
de upplevt problem under sina forskarstudier.  
 
Diagram 34: Om du har flyttat från annat land för att bedriva forskarstudier i Sverige – 
har du upplevt några svårigheter under dina forskarstudier? Internationella doktorander 
fördelade utifrån kön och om doktoranderna kommer från Europa eller utanför Europa.  
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Som tidigare framhållits lyfts språkproblem fram mer än någonting annat när de interna-
tionella doktoranderna kommenterar problem i relation till sina forskarstudier. I synnerhet 
framhålls att skriftlig information av relevans för forskarstudierna ofta bara finns tillgäng-
lig på svenska och i vissa fall framhålls även att för mycket av den verbala kommunika-
tionen sker på svenska.  

 
Most official documents are in Swedish, very difficult to get started and understand the 
Swedish system. (Internationell doktorand, Samhällsvetenskaplig fakultet) 
 
Everybody speaks Swedish (e.g. in meetings and seminars) protocols were written in 
Swedish so i had to learn Swedish in order to understand and get all information. 
(Internationell doktorand, Medicinsk fakultet) 
 
Difficult in social situations with language - not everybody is confident to speak to me 
in English. Also difficult for me to contribute to department meetings when they are held 
in Swedish. This applies to all institution admin duties where I cannot see how to help 
without being fluent in Swedish - and i am learning but it takes time! (Internationell 
doktorand, HT) 
 

En del doktorander uttrycker därtill att de inte haft någon att vända sig till med frågor 
som är angelägna att få svar på som nyanländ internationell doktorand vid Lunds univer-
sitet:  

 
As a newcomer, I had no guide or mentor to tell me how things work. I was only talking 
to my supervisor and only about research. This was not enough for a newcomer. 
(Internationell doktorand, fakultet ej angiven) 
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Examensmålen för forskarutbildningen 
 
 
Examensmålen för forskarutbildningen är centrala i den meningen att de anger vilka för-
mågor och kunskaper som doktorander förväntas att utveckla under sin doktorandtid. För 
den sakens skull är det inte givet att examensmålen är välkända för doktoranderna själva. 
Vet doktoranderna om vilka kunskaper och förmågor som de förväntas att besitta sedan 
de blivit färdiga med sina forskarstudier? Känner de till examensmålen? En annan och 
självfallet ännu mera central aspekt av examensmålen är huruvida doktoranderna verkli-
gen anser sig utvecklas inom de kunskapsområden som examensmålen anger. Utvecklar 
doktoranderna förväntade förmågor och färdigheter? Är doktorandernas utveckling inom 
några examensmålsområden starkare medan utvecklingen inom andra är svagare? För-
medlar internationella doktorander på något sätt andra erfarenheter än svenska doktoran-
der i fråga om sin kunskapsutveckling i relation till examensmålen?  
 
 

Kännedom om examensmålen 
Långt ifrån alla doktorander vid Lunds universitet har närmare kännedom om examens-
målen för forskarutbildningen. Sett över hela doktorandgruppen framhåller hälften (49%) 
att de är välinformerade, medan nästan var fjärde (23%) uppger att de i låg eller mycket 
låg grad har kännedom om vilka examensmålen är. Sett över alla fakulteter tycker något 
fler internationella (53%) än svenska (48%) doktorander att de har god kännedom om 
examenmålen (diagram 35). Störst är skillnaden inom LTH där drygt sex av tio av de in-
ternationella doktoranderna (62%) och omkring fyra av tio av de svenska doktoranderna 
(42%) är väl förtrogna med målen. Minst kännedom om examensmålen har doktorander-
na inom EHL och detta gäller både inom gruppen av internationella och svenska dokto-
rander.  
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Diagram 35: Andel doktorander som anser att de är välinformerade om examensmålen. 
Internationella och svenska doktorander, totalt och per fakultet.30 
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Kunskapsutveckling i relation till examensmålen 
De doktorander som kommit halvvägs eller längre i sina forskarstudier tillfrågades om 
hur de hittills tyckts sig ha haft möjlighet att tillägna sig de kunskaper och förmågor som 
uttrycks i examensmålen för forskarutbildningen. Svaren visar att såväl de internationella 
som de svenska doktoranderna anser att de i ganska hög grad har utvecklat flera centrala 
förmågor (diagram 36). Merparten tycker att de skaffat sig både bred och fördjupad kun-
skap inom forskningsområdet, att de har utvecklat sina metodologiska kunskaper och att 
de stärkts i sin förmåga att identifiera kunskapsbehov och att formulera vetenskapliga 
frågeställningar. Andra förmågor som doktoranderna i hög grad tycker sig ha utvecklat 
ytterligare är att planera och genomföra forskning, att göra vetenskapliga analyser samt 
att göra självständiga och kritiska bedömningar. Däremot är en hel del av såväl de inter-
nationella som de svenska doktoranderna tveksamma i fråga om huruvida forsknings-
etiska bedömningar eller förmågan att göra presentationer utanför universitetet uppmärk-
sammas i forskarutbildingen.  
 

 

  

                                                           
30

 Doktoranderna svarade på frågan om hur välinformerade de var om examensmålen för forskar-
utbildningen utifrån en femgradig skala där 1 motsvarade ”i mycket låg grad” och 5 motsvarade ” i 
mycket hög grad”. I diagrammet redovisas de som markerat 4 eller 5. 
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Diagram 36: I vilken utsträckning anser doktoranderna att forskarutbildningen get 
möjlighet att tillägna sig kunskaper och förmågor som anges av examensmålen för 
forskarutbildningen? Andel internationella och svenska doktorander som kommit minst 
halvvägs i forskarutbildningen.31  

Insikt om vet möjl o begränsningar

Självständighet o redlighet

Etiska bedömningar

Stödja andras lärande

Pres forskning utanför univ

Pres forskningsres internationellt

Bidra till kunskapsutv inom fo området

Genomföra arb uppg inom tidsram

Planera andra kvalificerade arbuppg

Planera o genomföra forskning

Id o formulera frågeställningar

Id behov av ny kunskap

Kreativ förmåga

Självständiga o kritiska bedömningar

Vetenskaplig analys

Metod inom forskningsområdet

Metod i allmänhet

Fördjupad kunskap inom fo området

Bred kunskap inom fo området

Int dokt

Sv dokt

Inte alls I mkt hög grad

 
 

 
Precis som är fallet för Lunds universitet totalt framträder inte några tydliga skillnader i 
fråga om hur de svenska och internationella doktoranderna vid olika fakulteter ser på sina 
möjligheter att utvecklas inom de kunskapsområden som examensmålen anger. Eftersom 
frågan om examensmålen endast besvarats av de doktorander som kommit minst halv-
vägs i forskarutbildningen måste samtidigt framhållas att underlaget inom de flesta fakul-
teter är så pass begränsat att det är svårt att dra några långtgående slutsatser. 
 

                                                           
31 Frågorna om de olika examensmålen har besvarats av omkring 73 internationella doktorander 
och ca 370 svenska doktorander. Bortsett från de redovisade målen tillfrågades doktoranderna 
också om hur väl de utvecklat sin förmåga att presentera forskningsresultat på en nationell nivå. 
Denna aspekt redovisas inte eftersom det är oklart hur de internationella doktoranderna tolkat 
frågan. 
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The Doctoral Student Barometer 2012  
 
 
1.  Within which faculty/equivalent at Lund University do you undertake your research studies? 

  School of Economics and Management       Faculties of Humanity and Theology     Faculty of Law                             
        Faculty of Fine and Performing Arts   Faculty of Engineering, LTH   Faculty of Medicine 

        Faculty of Science                Faculty of Social Sciences 

  

 
► Please go to the questions below concerning your faculty. 
 
School of Economics and Management 
 
 Within which subject area do you undertake your research studies? 

  Economic History/ekonomisk historia  Research policy/forskningspolitik   

  Business Administration/företagsekonomi        Business Law/handelsrätt 

  Informatics/informatik   Economics/nationalekonomi   Statistics/statistik 

                      

 
Faculties of Humanities and Theology 
  

 Within which faculty do you undertake your research studies?  

  Humanities  Theology  
 
 Within which subject area is your research studies?  ___________________________________________ 
 

 
Faculty of Law 
 
 What is the subject area of your research studies? _____________________________________________ 
 

 
Faculty of Fine and Performing Arts  
 
 Within which academy do you undertake your research studies? 

  Malmö Art Academy  Malmö Academy of Music  Malmö Theatre Academy 
 
 
Faculty of Engineering, LTH 
 
 Within with subject area is your research studies? __________________________________________
  
 At which department is your research studies located? _______________________________________ 
   
 Does your research contain lab work and/or field studies?  
  Yes, lab work       Yes, field studies  No 

 

 

NB! The survey responses will be scanned. 
Please use a ballpoint pen and do not fold the 
questionnaire. 
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Faculty of Medicine 
 
 Within which subject or programme was your undergraduate degree?____________________________ 
 
 Within which subject area do you undertake your research studies?  ______________________________ 
 
 What is the main subject field of your thesis? 

  Epidemiologic/Epidemiologisk  Experimental/Experimentell  Clinical/Klinisk  

  Caring Sciences/Vårdvetenskaplig 

 

 Does your research contain lab work?  Yes  No 

 

 
Faculty of Science 
 
 Within which subject was your undergraduate degree?  ________________________________________ 
 
 Within which of the following subject areas do you undertake your research studies? 

 Mathematics – Physics  Biological and Earth Sciences  Chemistry 
 
 What is the subject of your research studies within the above areas?_____________________________
    
 Does your research contain lab work and/or field studies?  
  Yes, lab work     Yes, field studies  No 

 

 
Faculty of Social Sciences 
 
 Within which subject area do you undertake your research studies? 

  Gender Studies (Genusvetenskap)      

  Human Ecology (Humanekologi)   

  Sustainability Studies (Hållbarhetsvetenskap)   

  Human Geography (Kulturgeografi/ekonomisk geografi/geografi med kulturgeografisk inriktning)   

    Media- and Communication Studies (Medie- och kommunikationsvetenskap)    

  Education (Pedagogik) 
  Psychology (Psykologi) 
  Sociology of Law (Rättssociologi) 
  Service Management (Tjänstevetenskap) 
  Social Anthropology (Socialantropologi) 
  Social Work (Socialt arbete) 
  Sociology (Sociologi) 
  Political Science (Statsvetenskap) 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Lund University. The Doctoral Student Barometer 2012. 

 

► Please answer all questions from here. 
 
   Background Questions 
 
2.  When were you admitted to the research studies programme?       Year  
    

3.  Which degree are you planning on taking?     Licentiate     PhD 
              

4.  What is your degree of research studies activity during the current semester?   (Incl. departmental duties) 

  0%  1-24%  25-49%  50-79%  80-99%  100% 

 

5.  Have you taken leave from your studies for one semester or more?  Yes  No 
 
     ► If Yes: why?   Parental leave       Sick leave  Elected representative ( e.g. in a student union) 

   Other reason. Please state _______________________________________________________ 
 

6.  How far, in total, have you come in your research studies? 

  0-24%  25-49%  50-74%  75-100% 
 

7.  Where do you undertake most of your research studies? 

        Lund University  Other Swedish university  
  University abroad   In the workplace (i.e. in a hospital, in industry, within a government department, etc.) 

        Within artistic activity 
 

8.  Where did you undertake most of your undergraduate studies?       

  Lund University  Other Swedish university  University abroad 
 

9.  How are your research studies mainly funded? 

  Doctoral studentship  Doctoral Grant 

  Another position within a University  Tax-free scholarship (stipend) 

  Position outside University (e.g. in industry, public sector)  

  Other form of funding (please specify): ________________________________________ 
    

10.  Is your thesis project funded by any external research grant (by public or private funders outside Lund 
  University)? 

        Yes, all/mostly       Yes, partly     No    Don´t know 

 

11.  Are you part of a graduate school? 
  Yes, National graduate school  

  Yes, other graduate school (please specify): ______________________________________      
  No    
  Don´t know 
 

12.  Have you participated in any international research conferences?  
  Yes, 1-2 times  Yes, 3 times or more  No  
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13.  Have you conducted any part of your research studies outside Sweden?   

  Yes     No  No, but I plan to    
 
    ► If Yes: for how many semesters?  

  Less than 1 semester  1 semester  2 semesters  3 or more semesters
 

14.  What type of thesis are you working on?  Monograph  Compilation thesis  Not decided 

 

15.  In what language are you writing your thesis?  

  Swedish        English          Other language :_____________________________________      Not decided 

 

16.  How satisfied are you so far with your research studies programme? 

 Not satisfied at all       Very satisfied 
 

 

 

Questions about admission and introduction 
 
17.  What did you do in the semester before being admitted to the research studies programme? 

   First cycle studies at university                          Third cycle (research) studies at university          
   Second cycle studies at university  I worked 
   I was looking for a job    
  Other. Please specify________________________________________________ 
  

18. Were you encouraged to study further by your teacher/supervisor?   Yes  No 

 

19. When you applied to the research studies programme, how clear were the criteria for ... 
    
        Very Very 
        unclear            clear 

  - admission to a research studies programme      
 - what to include in the application      
  - how applicants are assessed      
 

20.  Had you started your research studies before being formally admitted to the research studies 
  programme? (Do not count second cycle studies from which you were able to transfer credits once you 
  were admitted).        

  Yes   No 
 
 ► If Yes: For approximately how long were you engaged in research studies before you were formally 
  admitted?  

        less than 1 semester     1-2  semesters      3-4 semesters      5-6 semesters       7 or more semesters       

 
21.  Have you participated in any introduction event/introductory course for newly admitted Phd students? 
 (Select all that apply) 

        Yes, at the department/equivalent       Yes, at the faculty       No 
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22.  How would you rate the information you received as a new PhD student when it comes to ... 
                                                                                 Very   Very No informa- 
      bad                       good        tion given 

 - the structure of third cycle studies               
 - the activities of the department/division       
 - the department/division expectations of you as a research student       

 - the scope and content of possible departmental duties (e.g. teaching etc.)       
 - where you can get help with questions concerning your doctoral 
 studentship         
 - where you can get help with conflicts and other social problems 
 as a research student         
 - what kind of support you can get from your Doctoral Students 
 Union/equivalent            
 - information about the labour market on completion of your 
 research studies       


 
Your working situation as a doctoral student 
 
23.  How would you describe your daily work as a research student?                           

 I generally work alone   
 I am part of a research group, but mainly work alone 
      I am part of a research group which works and reports together 

 

24.  Are you content with the way you are working (as stated above)?  Yes  No 

 

25.  How happy are you with access to ...                    
                    To a very         To a very  Not          
                                                                                                                     low degree         high degree relevant 

       - working space at the department     
 - computers and office supplies     
 - materials and lab equipment     

 - financial resources to carry out experiments/field studies     
       - financial resources for obtaining new literature     
 - financial resources for travel and conference participation      
 - services at Lund University Libraries      
 

26.  Do you have any departmental duties?  Yes  No   
 ► If Yes: how much of a full time position (in percent) _____% 

 What are your departmental duties?  Teaching  Administration 

         Other. Please specify __________________________________________________________ 
 
27.  Do you agree with the following statements about the departmental duties?       
                                                                                                       Yes          No 

 - I would like to have less departmental duties                                      

 - My opportunities for departmental duties are too limited                
 - My departmental duties take more time than that for which I am compensated               
 

28. How many hours per week on average do you put into your research studies (including departmental 

  duties)? _______ (hours per week) 
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29.  How heavy is the workload as a research student (including departmental duties)? 

 Very light      Very heavy 
  

30.  Would you say that your working situation is stressful?  
  Yes, to a high degree  Yes, to some degree  No 

       ► If Yes: please state in which way: _________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 ► Has your work situation been problematic in such a way that you ...                                                                        
       Yes  No 

        - discussed your problems with supervisors or the management of the 
  department      
 - discussed your problems with student union representatives at your 
  department    
 - discussed your problems with the Doctoral Student Ombudsman     

 - consulted a doctor/psychologist/counsellor    
 - lowered your degree of activity         
 - took sick leave                   
 - other, please specify  ___________________________________________________________ 
  

31. To what degree do you agree with the following statements? 
                    To a very         To a very  Not          
                                                                                                                     low degree         high degree relevant 

 I had influence on the choice of supervisor     
 I had influence on the choice of assistant supervisor      
       I had influence on the choice of thesis subject      

 Any departmental duties are planned in good time      
 I have good opportunities to plan my working hours myself            
      I have annual performance appraisals with a representative from 
        the department/division                                                          
        I am well informed about the rules and regulation for research studies           
       I am well informed about the qualitative targets of the research 
 studies programme                                                                 
   
32.  Do you have an individual study plan?        Yes      No                                                          
   
 ► If Yes, to what extent do you agree with the following statements about the individual study plan?       
 

 My individual study plan...                                                          
                    To a very         To a very    
                                                                                                                     low degree         high degree  

 - has a clear function for me                                                                           
      - is an adequate steering instrument for my research studies                        
      - reflects how far I have come in my research studies              

 - contains a timetable for completion within a given timeframe                  
      - describes which courses I plan to take                    
       - describes the supervision work of my supervisor/s              

 - describes the funding situation for the whole of my research studies              
 - is updated at least once per year              
       - is discussed with the director of the programme        
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Questions about supervision and courses on the research studies programme 
 
33.  Do you have a main supervisor?      Yes, a man        Yes, a woman  No 
 

34.  Do you have an assistant supervisor?      
 Yes, only male         Yes, only female  Yes, both              No 

 

35.  How often do you in general meet your supervisor/supervisors for supervision? 

       ► Main supervisor :                                             

   Every week       Every second week    Every month      1-2 times per semester      Less often        

        

 ► Assistant supervisor (if you have one):    
  Every week       Every second week    Every month      1-2 times per semester      Less often        

 

36.  Is the amount of supervision sufficient?  Yes  No      
 

37.  In practice, from whom have you received most supervision? 

       Main supervisor           Assistant supervisor           Other:________________________________ 

 

38. How would you rate the supervision you receive when it comes to ...                                                                
  Very Very     Activity not 
  poor good          applicable 

       - choice of thesis topic      
 - theoretical issues       
 - methodological issues       

 - constructive criticism       
 - encouragement to present parts of the thesis at seminars within 
 the department/division       

 - encouragement to publish nationally       
 - encouragement to publish internationally       
  
 ► How would you rate the research studies environment overall when it comes to: 
  Very Very     Activity not 
  poor good          applicable 

      - seminar activities at the department/equivalent       
       - access to national networks within the field       
 - access to international networks within the field       

 - presentation of research results to non-academics       
 - introducing you to a career within the University       
 - introducing you to professional contacts outside the University       
 

39.  Have you had any problems with the supervision?         Yes   No 

 ► If Yes: please state which problem(s) ______________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

 Whom did you consult? __________________________________________________________ 

 How was your problem dealt with?__________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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40. How many credits correspond to course components in your research studies programme?_____credits      
 

41. How satisfied are you with the information about the range of third cycle courses? 

        Not satisfied at all       Very satisfied 
 

42.  Have you completed any third cycle course?  Yes      No 

 ► If Yes, related to the subject of your thesis, how happy are you with ... 
   
                         Very Very      
   unhappy   happy         

  - the range of courses on offer             
 - the content of the courses              
 - the quality of the courses              
  
 ► Have you taken part in any student evaluation of these courses? 

  Every course has been evaluated  Some courses have been evaluated  No course evaluation 

                     
 ► To what extent has examination taken place in third cycle courses? 

  In all courses  In some courses          Never 

 

 ► To what extent do the courses consist of studies without tuition? 

     To a very low degree       To a very high degree 

 

43.  Have you taken part in a training course on teaching and learning in higher education?  Yes  No 

 ► If Yes: how long was your teacher training? 

  Less than two weeks      2 weeks        3 weeks        4 weeks     5 weeks or more 

 
 
 
The environment of the department/research studies programme 

 
44.  How happy are you in the research environment that you are in? 
 Very unhappy         Very happy 

                        

 Name any positive working environment aspects. 

 

 
 

     Name any negative working environment aspects.  
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45.  To what degree are the department's scientific discussions or seminars characterised by ... 
   
                    To a very         To a very    
                                                                                                                     low degree         high degree  
       - an open climate for discussion      
 - support and encouragement      
 - regular seminar activities      
 - participation of different employees categories (research  
 students, senior lecturers, professors)      
 - participation of invited speakers      
 

46.  Do you think that the study and working environment within your research studies programme is 
  characterised by acceptance of everyone regardless of: 
                                                                    Not   To a fair-   To a fair-   To a very Don´t     
                                                      at all  ly low  ly high   high   know       
    degree   degree degree 
 

 - age      
 - gender       
 - disability       

       - social background         
 - ethnicity       
      - sexual orientation       
 

47.  Have you moved from another country to pursue research studies in Sweden?    Yes  No 

 ► If Yes, from which part of the world?      

   The Nordic area      Europe, outside the Nordic area    The rest of the world 

 

        ► If you have moved from another country to pursue research studies in Sweden: Have you experienced 
  any difficulties in your research studies (e.g. language, socially)? 

        Not at all          Very much 

 

      Comment field 

  

  

 

 

 

48.  How do you see your status as a …                                      
         Very low                  Very high 
 - colleague in a research group    
 - colleague in a teaching group   
 - participant in the development of new research projects   
 - participant in the development of courses and programmes    
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Qualitative targets of third cycle studies  
NB! Question 49 is only to be answered by those who are halfway through their third cycle 
studies or more. All others go straight to question 50. 

 
49.  The Higher Education Ordinance states several qualitative targets for research studies. So far, to what 
  extent do you estimate that you have been given opportunities to acquire the following knowledge and 
  skills within your research studies programme? 
                                                                                                                             Not                         To a very 
                                                                                                                            at all                      high degree 

 - Broad knowledge and systematic understanding of the research field      

 - Up-to-date and specialised knowledge in a limited area of the 
    research field      

                                                              
 - Familiarity with research methodology in general      

 - Familiarity with research methodology of the specific field of  
    research           
 

 - Capacity for scholarly analysis, synthesis and review      

 - Making independent critical assessments      
 - Creative ability in research work      
 

 - Identifying the need for further knowledge      

 - Identifying and formulating research issues      

 
 - Planning research with appropriate methods      

 - Planning and undertaking other qualified tasks      
 
 - Completing work tasks within predetermined time frames      

 - Making contributions to the formation of knowledge      

 
 - Presenting and discussing research results at the national level            

 - Presenting and discussing research results at the international level           

 - Presenting and discussing research outside the university      

 
 - Supporting the learning of others      

 - Making assessments of research ethics            
 - Showing intellectual independence and scholarly integrity       
 - Insight into the possibilities and limitations of research      
 
 
 
Future Perspectives 
 
50.  To what extent do you and your supervisor discuss your career after the PhD degree? 

 Not at all       A great deal 

 

51.  Do you primarily plan for a career within or outside academia? 
     Within academia        Outside academia        Don´t know 
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Diversity Issues 
 
52.  Sex:___________________________  
 

53.  Age:     Under 26     26-30     31-35    36-40    41-45      46-50      Over 50  
 

54.  Do you have children at home under the age of 18?       Yes  No  
 

55.  What is the level of education of your parents? If they have had different educations please state the 
  highest. 

  Elementary and middle school (e.g. classes 1 – 10)  Upper secondary school (e.g. classes 11-13)

  University or Higher Education   Postgraduate degree 
 

56.  Is Swedish your mother tongue?       Yes  No     
 

57.  Is either of your parents from a non-Nordic country?  Yes  No   
 
 
 
Closing comments 
 
58.  Which strengths and weaknesses would you point out in your research studies programme? 
 
Strengths: 

 

 

 

 

 

 

 

Weaknesses: 

 

 

 

 

 
 

 

 

THANKS FOR YOUR PARTICIPATION! 
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