
 

 

Doktorsexaminerades 
villkor 
Under forskarutbildningen och i 
arbetslivet 
 

 

  

   



 

1 SCB – Doktorsexaminerades villkor Under forskarutbildningen och i arbetslivet 
 

2019 
Analyser och statistik om befolkningens utbildning 2019:4 
 

Doktorsexaminerades 
villkor       
Under forskarutbildningen och i 

arbetslivet 

Producent SCB, Befolkning och välfärd 

701 89 Örebro 

010-479 40 00 

Förfrågningar Nikolaus Koutakis 

Nikolaus.koutakis@scb.se  

010-479 66 65 

 

Karolin Frisk 

karolin.frisk@scb.se 

010-479 63 72 

 

 

 

Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. 

Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: 

Källa: SCB, Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i 

arbetslivet 

 

The conditions for PhDs during their doctoral studies and in working life 

Producer Statistics Sweden, Population and 

Welfare Department 

SE- 701 89 Örebro, Sweden 

010-479 40 00 

Enquiries Nikolaus Koutakis 

Nikolaus.koutakis@scb.se  

010-479 66 65 

 

Karolin Frisk 

karolin.frisk@scb.se 

010-479 63 72 

 

It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication. 

When quoting, please state the source as follows: 

Source: Statistics Sweden, The conditions for PhDs during their doctoral studies 

and in working life. 

 

mailto:Nikolaus.koutakis@scb.se
mailto:karolin.frisk@scb.se
mailto:Nikolaus.koutakis@scb.se
mailto:karolin.frisk@scb.se


 

SCB – Doktorsexaminerades villkor Under forskarutbildningen och i arbetslivet 2 
 

 

 
 
URN:NBN:SE:SCB-201A40BR1904_pdf 
 
Denna publikation finns enbart i elektronisk form på www.scb.se 
This publication is only available in electronic form on www.scb.se 



 

 3 SCB – Doktorsexaminerades villkor Under forskarutbildningen och i arbetslivet 
 

Förord 

I serien Temarapporter presenteras resultat från olika ämnesområden inom 

befolknings- och välfärdsstatistiken. Utöver den officiella statistiken inom 

statistikområdet befolkningens utbildning görs även tematiska undersökningar. 

Dessa undersökningar fördjupar den officiella statistiken om befolkningens 

utbildning eller belyser nya frågeställningar på området som är aktuella i 

samhällsdebatten.  

Den här temarapporten presenterar resultat från enkätundersökningen 

”Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet”, 

vilken genomfördes under 2018. Rapporten belyser situationen på 

arbetsmarknaden för personer som avlagt en doktorsexamen de tio senaste 

åren. Rapporten redovisar exempelvis uppgifter om anställningstrygghet, hur 

många timmar per vecka de examinerade arbetar och hur vanliga olika typer av 

arbetsuppgifter är. Därutöver redovisas även några intryck och erfarenheter från 

forskarutbildningen som förekomsten av kränkande särbehandling och sexuellt 

kränkande handlingar under utbildningen. En utförligare redovisning av 

samtliga enkätfrågor i undersökningen publiceras på SCB:s webbplats. 

Undersökningen har genomförts av Jonathan Baquedano, Karolin Frisk och 

Nikolaus Koutakis vid enheten för statistik om utbildning och arbete. Det är 

även de som har författat denna rapport. 

SCB i april 2019 

Petra Otterblad Olausson 

Avdelningschef 

Katarina Wizell 

Enhetschef 
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Sammanfattning  

Denna rapport beskriver doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden 

och erfarenheter från forskarutbildningen.  Resultaten avser samtliga personer 

som examinerades från en doktorsutbildning åren 2008–2017 och var under 67 

år och folkbokförda i Sverige augusti 2018. 

Under det första året efter doktorsexamen hade nästan nio av tio ett arbete som 

huvudsaklig sysselsättning och sju procent var arbetslösa. Tre av fem ansåg att 

det var ganska eller mycket lätt att få detta arbete. Vid tiden för 

datainsamlingen, hösten 2018, var 96 procent i arbete. Åtta av tio hade en 

tillsvidareanställning. Totalt upplever en fjärdedel upplever att deras 

anställning är osäker.  

Störst del av arbetstiden ägnas åt utredning, utvärdering och analys, följt av 

annat arbete som innefattar att ta del av forskningsresultat eller använda 

vetenskapliga metoder. Hälften av kvinnorna uppger att de i stor eller mycket 

stor utsträckning arbetar med administrativa uppgifter. Motsvarande andel 

bland män är betydligt lägre. 

När det gäller matchning mellan utbildning och nuvarande arbetsuppgifter 

uppger de flesta, sex av tio, att de har ett arbete som helt eller till stor del 

stämmer med forskarutbildningens ämnesområde. De allra flesta, två av tre, 

anser också att deras arbetsuppgifter kräver kunskaper på motsvarande 

doktorsutbildningsnivå. Ungefär hälften av de doktorsexaminerade anser att 

deras huvudsakliga arbetsuppgifter i stor eller ganska stor utsträckning ställer 

krav på specialistkunskaper inom deras avhandlingsområde.  

Vid tiden för sin doktorsexamen uppgav knappt hälften att de ville arbeta på 

universitet/högskola efter doktorsutbildningen. Sju av tio av de som sade sig 

vilja arbeta på universitet/högskola efter examen arbetade där vid 

undersökningstillfället.   

Vi har även undersökt några aspekter av erfarenheter från forskarutbildningen. 

Knappt nio av tio var sammantaget mycket eller ganska nöjda med sina 

erfarenheter från forskarutbildningen. Män hade bättre erfarenheter än kvinnor 

och de med svensk bakgrund var mera nöjda än de med utländsk.  

När det gäller erfarenheter av kränkningar och sexuella trakasserier under 

utbildningen så uppger cirka två av fem kvinnor att de upplevt sig 

särbehandlade på ett kränkande sätt. Motsvarande andel bland män var knappt 

en av fem. En av fem kvinnor anger att de blivit utsatta för sexuellt kränkande 

handlingar. Detsamma gäller för en av femtio män. Endast en minoritet 

rapporterade det inträffade vidare och av dessa var det en tredjedel av de som 

blivit utsatta för kränkande särbehandling rapporterade det vidare, motsvarande 

andel för de som blivit utsatta för sexuellt kränkande handlingar var en 

femtedel. Av de som rapporterade det inträffade vidare upplevde en tredjedel, 

för både särbehandlingar och kränkningar, att de fått hjälp eller stöd. 

Situationen på 
arbetsmarknaden och 
erfarenheter från 
forskarutbildningen 

Snabb etablering på 
arbetsmarknaden 
 
 
 
 
 
 
Utredning, utvärdering och 
analys vanliga arbetsområden 

God matchning för 
doktorsexaminerade 

Knappt hälften ville arbeta på 
universitet/högskola.  

De flesta är nöjda med 
forskarutbildningen. 

Många har någon gång blivit 
särbehandlade på ett 
kränkande sätt eller utsatta för 
sexuellt kränkande handlingar.  
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Inledning 

Bakgrund 
Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att undersöka 

doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden, deras erfarenheter av 

forskarutbildningen samt nuvarande och tidigare villkor i arbetslivet. Den 

senaste undersökningen inom samma ämne och riktad till doktorsexaminerade 

genomförde SCB under 2003. Resultaten som lyftes fram i rapporten från 2003 

var bland annat att forskarexaminerade hade låg arbetslöshet, 90 procent hade 

ett arbete under året undersökningen gjordes, och de flesta hade ett arbete 

inom sitt ämnesområde.  

En angränsande undersökning riktad mot doktorander görs regelbundet av 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i den så kallade Doktorandspegeln som 

undersöker doktoranders förhållanden under pågående utbildning. Målgruppen 

består av doktorander som gått minst två terminer på sin utbildning. Den 

senaste undersökningen visar att en klar majoritet av doktoranderna anser att 

utbildningen är bra eller mycket bra. Rapporten visar också att kvinnor tycks ha 

sämre arbetsförhållanden än män. Kvinnorna uppgavs vara mera stressade, 

upplevde mer kränkningar och mådde sämre under utbildningen än sina 

manliga kollegor1.  

En aktuell debatt inom forskarvärlden är anställningsvillkor och 

anställningstrygghet för doktorsexaminerade. I en rapport från Vetenskapsrådet 

uppmärksammas att akademiska karriärer tar allt längre tid och tiden från 

doktorsexamen till en tillsvidareanställning är inom de flesta 

forskningsämnesområden längre än sex år.2 Den rapporten kan sammanfattas 

med: ”Allt detta pekar på en uppluckring av karriärsystemet genom att många unga 

forskare tvingas till flera olika tidsbegränsade anställningar utan en tydlig 

karriärväg. Detta riskerar att menligt påverka yrkets attraktivitet och begränsa 

möjligheten att både rekrytera och locka de bästa att stanna kvar i högskolan.” En 

aktuell rapport från UKÄ3 slår fast att andelen utländska doktorander har ökat 

den senaste tioårsperioden samtidigt som de svenska har minskat. I en 

kommentar till rapporten uttalar sig en rektor för ett svenskt lärosäte i 

tidskriften Universitetsläraren: Hen säger att man på lärosätena behöver 

fundera på hur attraktivt det är att vara doktorand utifrån arbetsmiljö eller 

andra förutsättningar.4 

Mot bakgrund av den mycket speciella och utsatta situation som doktorander 

kan ställas inför så omfattar denna rapport även förekomsten av kränkande 

särbehandling och sexuellt kränkande handlingar under doktorandtiden.  

                                                                    

1 https://www.uka.se/download/18.67d7db0e1598fa32b7fadbc6/1487841858377/rapport-2016-12-08-

doktorandspegeln-doktoranders-studiesituation.pdf 

2 https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25aab/1529480531856/FF!-Karriarstruktur-

och-karriarvagar-i-hogskolan_VR_2015.pdf 

3 https://www.uka.se/download/18.6f6937d1167c5d28e8711eb5/1551796524725/statistisk-analys-

2019-02-25-manga-utlandska-doktorander-lamnar-sverige-efter-examen.pdf 

4 https://universitetslararen.se/2019/03/14/sex-av-tio-utlandska-doktorander-lamnar-

sverige/?hilite=%27Sex%27%2C%27tio%27%2C%27utl%C3%A4ndska%27%2C%27doktorander%27%2C

%27l%C3%A4mnar%27%2C%27Sverige%27 

Undersökningens syfte:  
Beskriva doktorsexaminerades 
etablering och villkor på 
arbetsmarknaden samt 
erfarenheter från utbildningen 

Vetenskapsrådet har undersökt 
akademiska karriärer 

https://www.uka.se/download/18.67d7db0e1598fa32b7fadbc6/1487841858377/rapport-2016-12-08-doktorandspegeln-doktoranders-studiesituation.pdf
https://www.uka.se/download/18.67d7db0e1598fa32b7fadbc6/1487841858377/rapport-2016-12-08-doktorandspegeln-doktoranders-studiesituation.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25aab/1529480531856/FF!-Karriarstruktur-och-karriarvagar-i-hogskolan_VR_2015.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25aab/1529480531856/FF!-Karriarstruktur-och-karriarvagar-i-hogskolan_VR_2015.pdf
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Samtliga resultat i denna rapport baseras på enkätundersökningen 

Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet som 

genomfördes under hösten 2018.  Populationen består av folkbokförda i Sverige 

som avlagt en doktorsexamen under de senaste 10 åren och som var 67 år eller 

yngre vid 2018 års slut. Andelen svarande var ca 60 procent. 

Undersökningen syftar till att bland annat mäta doktorsexaminerades 

förhållanden och erfarenheter av forskarutbildningen, eventuella kränkningar 

de blev utsatta för under utbildningen, hur snabbt de fick jobb efter examen, om 

de upplever sin anställning som osäker och om de fått arbete inom sitt 

ämnesområde5.  

Beskrivning av populationen  
Populationen omfattar cirka 22 900 personer och totalt sett är det ungefär lika 

många kvinnor som män, 11 500 kvinnor jämfört med 11 400 män.  

Medicin och hälsovetenskap är det ämnesområde som är 

vanligast. Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin är det minsta ämnesområdet. 

Det är fler kvinnor än män som examinerats inom Medicin och hälsovetenskap. 

Inom Naturvetenskap och Teknik är det tvärtom fler män än kvinnor. 

Diagram 1 
Antal personer i populationen efter forskningsämne och kön 
Disputerade åren 2007–2017 som var folkbokförda i Sverige 2018 
 

 
 
Mer information om populationens sammansättning som till exempel 

fördelning efter examensår, födelseland och ålder finns i kapitlet Kort om 

statistiken.  

                                                                    

5 I rapporten används svensk indelning av forskningsämnen 2011. 
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Kvinnor
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avlagt en doktorsexamen under 
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Sysselsättningen i olika 
grupper 

Detta kapitel handlar om doktorsexaminerades sysselsättning under hösten 2018. 

Det handlar om den huvudsakliga sysselsättningen och matchning på 

arbetsmarknaden samt inom vilken sektor de arbetar, anställningsform och om de 

upplever sin anställning som trygg eller inte. Kapitlet avslutas med situationen på 

arbetsmarknaden året efter doktorsexamen. 

Analysen fokuserar främst på skillnader med avseende på kön och 

forskningsämnesområde, men även ålder och skillnader mellan de som nyligen 

examinerades och de som avlagt doktorsexamen för flera år sedan.  

De viktigaste resultaten: 

• Nästan alla har arbete som huvudsaklig sysselsättning.  

• Fyra av fem har en tillsvidareanställning.  

• Bland de utan en tillsvidareanställning upplever tre av fyra att 

anställningen är osäker. 

Nästan alla doktorsexaminerade har arbete  
En viktig aspekt i undersökningen är om individerna är sysselsatta efter avlagd 

doktorsexamen och vad deras anställningsform är. Totalt var 96 procent 

sysselsatta vid mättillfället under hösten 2018. Det var en något högre andel 

män som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning (96 procent) jämfört med 

motsvarande andel kvinnor (94 procent).  

Vad menas med ”sysselsatt”? 

Med begreppet sysselsatt menas här att individen har en anställning eller är 
egenföretagare vid mättillfället.  

Även vid tillfällig frånvaro från arbetet på grund av sjukdom, tjänstledighet, 
föräldraledighet eller liknande vid mättillfället räknas den ordinarie 
sysselsättningen.  

De som inte är sysselsatta kan till exempel vara delvis eller helt 
arbetssökande, studerande eller har en aktivitet via Arbetsförmedlingen. De 
kan också vara helt eller delvis långvarigt sjuka, tjänstlediga eller gör något 
annat som inte omfattar arbete. 

Till sysselsatta räknas här även de personer som inte huvudsakligen är 
sysselsatta, men som har en anställning eller är egenföretagare vid sidan av 
sin huvudsakliga sysselsättning. 

 

  

Diagram 2 
Andel sysselsatta efter kön 
Doktorsexaminerade åren 
2008–2017 som var 
folkbokförda i Sverige 2018
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Vanligt att driva eget företag  
Totalt hade 16 procent ett annat arbete vid sidan av sitt huvudsakliga arbete och 

av dessa drev 41 procent eget företag. Cirka 20 procent hade en tillfällig eller 

tidsbegränsad anställning och 16 procent hade en tillsvidareanställning. Andra 

typer av arbete som nämns vid sidan av var 

• timanställning, expertuppdrag, gästforskare 

• styrelseuppdrag, förtroendeuppdrag 

• ideellt arbete 

• frilansarbete. 

Examinerade inom Humaniora och konst utmärker sig med en relativt hög andel 

som har ett annat arbete jämfört med övriga forskningsämnesområden. Oavsett 

huvudsaklig sysselsättning har 25 procent med examen inom Humaniora och 

konst ett arbete vid sidan av den huvudsakliga sysselsättningen. Näst högst 

andel med ett annat arbete är inom Medicin och hälsovetenskap där 20 procent 

har det. Lägst andel återfinns inom Naturvetenskap där 11 procent har ett annat 

arbete vid sidan av den huvudsakliga sysselsättningen. 

Det är generellt en låg arbetslöshet, totalt för hela populationen är den 2 

procent och ligger på samma nivå för både kvinnor och män. Enligt 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) var arbetslösheten 5,4 procent för hela 

riket i åldern 20–64 år under samma referensperiod6. I AKU är definitionen av 

arbetslös, något förenklat, att en person är utan arbete, kan ta ett arbete och 

aktivt sökt arbete under mätperioden. Definitionen av arbetslös i denna 

undersökning är att en person anser sin huvudsakliga sysselsättning vara 

”arbetssökande”. Det innebär att en del av de som i denna studie klassas som 

arbetslösa inte räknas som arbetslösa i arbetskraftsundersökningen. 

Arbetslöshetssiffran kan därför vara ännu lägre än 2 procent. 

Det finns en del skillnader i arbetslöshet när det gäller födelseland. 

Arbetslösheten bland utrikes födda är 5 procent jämfört med 1 procent hos 

inrikes födda. Samtliga i population avser doktorsexaminerade som avlagt 

examen från ett svenskt lärosäte.  

Personer som avlagt doktorsexamen i närtid är också arbetslösa i större 

utsträckning än de som avlagt sin examen tidigare. Andelen huvudsakligen 

arbetssökande hösten 2018 är 4 procent bland de som avlagt examen under 

2015–2017 (1–3 år tidigare än mättillfället), jämfört med 1 procent bland de 

som avlagt examen 2008–2011 (7–10 år innan än mättillfället).  

                                                                    

6 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-

aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-4e-kvartalet-2018/ 

Högst andel med arbete som 
bisyssla vid sidan om det 
huvudsakliga arbetet inom 
Humaniora och konst 

Mycket låg arbetslöshet  

Högre arbetslöshet bland 
utrikes födda doktors-
examinerade 

1 %  

arbetslösa inom Teknik 

Arbetslösheten är lägst inom Teknik (1 procent) och högst inom Naturvetenskap 

samt Humaniora och konst där andelen arbetslösa är 3 procent. Inom det 

naturvenskapliga ämnesområdet skiljer sig arbetslösheten mellan kvinnor och 

män. Andelen arbetslösa kvinnor uppgår till 5 procent jämfört med 2 procent 

arbetslösa män.  

 
 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-4e-kvartalet-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-4e-kvartalet-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-4e-kvartalet-2018/
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Majoriteten har en tillsvidareanställning  
Som tidigare nämnts i rapporten har 96 procent ett arbete som huvudsaklig 

sysselsättning, inklusive de som huvudsakligen driver eget företag. Av dessa har 

81 procent en tillsvidareanställning och den andelen är lika för kvinnor och 

män. Vidare har 8 procent en postdoktorstjänst och ytterligare 8 procent uppger 

att deras huvudsakliga sysselsättning finansieras via forskningsanslag. Ingen 

statistiskt säkerställd skillnad kan urskiljas mellan kvinnor och män mellan 

dessa anställningsformer.  

 
Diagram 3 
Anknytning till arbetsmarknaden efter kön 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 som huvudsakligen arbetade hösten 
2018 

 
Not. På frågan som avser anknytning på arbetsmarknaden i det nuvarande arbetet var 
det tillåtet att ange flera svarsalternativ. Svaren är således inte ömsesidigt uteslutande 
och summerar därför till mer än 100 procent.  
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81 %  

har en tillsvidareanställning 

Vanliga finansieringsformer för doktorsexaminerade inom högskolesektorn 

• Postdoktorstjänst: En tidsbegränsad anställning i huvudsak för forskning. 
Doktorsexamen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång, 
om det inte finns särskilda skäl för annat.  

• Stipendiefinansierat anslag: Om hen inte har en tillsvidareanställning i 
grunden har man sin arbetsplats och tjänst villkorad till att man erhåller 
stipendier. När man finansierar en inkomst via stipendium har hen inga 
sociala förmåner. Eftersom stipendiefinansiering inte är en anställning har 
hen inte rätt att få arbetsbaserade förmåner så som sjukpenning eller 
föräldrapenning från Försäkringskassan. 

• Forskningsfinansierat anslag: Om hen inte har en tillsvidareanställning i 
grunden har hen sin arbetsplats och tjänst villkorad till att man erhåller 
forskningsmedel. Det vanligaste förfarandet är att erhållna 
forskningsanslag administreras via lärosätet och betalas ut som en lön. I 
dessa fall gäller arbetsbaserade förmåner så som sjukpenning eller 
föräldrapenning från Försäkringskassan. 
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Både bland examinerade som vid mättillfället var under 40 år och de över 40 år 

är det 95 procent som huvudsakligen arbetar. När det gäller 

tillsvidareanställning syns dock en tydlig skillnad med hänsyn till ålder där 

äldre har en tillsvidareanställning i högre grad än yngre.  

 Av de som huvudsakligen arbetar har 87 procent av personer över 40 år 

en tillsvidareanställning.  

 Av de som huvudsakligen arbetar har 74 procent av personer under 40 

år en tillsvidareanställning. 

 Personer under 40 år har oftare en postdoktortjänst jämfört med äldre. 

Detta återspeglas även vid jämförelse av årtal för avlagd doktorsexamen. Bland 

de som avlagt sin examen mellan 2015–2017 (1 till 3 år innan mättillfället) hade 

19 procent en postdoktorstjänst under 2018. Jämförelsevis var det 1 procent av 

de som avlagt examen 2008–2011 (7 till 10 år innan mättillfället) som hade en 

postdoktorstjänst. Dessa personer har således haft en längre tid att etablera sig 

på arbetsmarknaden vid mättillfället och hade en tillsvidareanställning i större 

utsträckning. 

Personer med utländsk bakgrund har en postdoktorstjänst i större utsträckning 

och personer med svensk bakgrund är i högre grad tillsvidareanställda. Det kan 

delvis förklaras med en ökad andel utländska doktorander de senaste åren 

eftersom postdoktortjänster ges till nydisputerade.  

Personer med doktorsexamen inom Teknik samt Medicin och hälsovetenskap är 

tillsvidareanställda i störst utsträckning, 86 procent respektive 84 procent.  

Diagram 4 
Andel med fast-/tillsvidareanställning efter forskningsämnesområde och kön 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 som huvudsakligen arbetade hösten 
2018 
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Det är 12 procent inom Humaniora och konst som endast har en tillfällig, 

tidsbegränsad eller annan anknytning jämfört med övriga ämnesområden där 

motsvarande andel ligger mellan 5 och 7 procent. I begreppet annan tillfällig 

eller tidsbegränsad anställning ingår bland annat vikariat, visstid- och 

projektanställning. 

Doktorsexaminerade inom Humaniora och konst är också egna företagare i större 

utsträckning än övriga, men skillnaden är endast signifikant bland männen. Det 

är 8 procent av männen som avlagt doktorsexamen inom Humaniora och konst 

som driver eget företag jämfört med 3–6 procent av män inom övriga områden. 

Doktorsexaminerade inom Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin är de som i 

störst utsträckning svarar att deras huvudsakliga arbete är finansierat med 

forskningsanslag och även här gäller det framförallt männen. Inom 

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin har 15 procent av männen en 

anställning som finansieras av forskningsanslag jämfört med 10 procent av 

kvinnorna. Lägst andel återfinns inom Teknik där 4 procent uppger att deras 

anställning är forskningsfinansierad.  

Snabb etablering på arbetsmarknaden  
Utöver sysselsättningen idag undersöktes sysselsättningen de första 12 

månaderna efter examen. Totalt hade 88 procent ett arbete som huvudsaklig 

sysselsättning de första 12 månaderna efter examen och inga tydliga skillnader 

kan urskiljas mellan kvinnor och män. Denna andel kan jämföras med att 95 

procent hade ett arbete hösten 2018 när man haft mellan ett och tio år på sig att 

etablera sig på arbetsmarknaden.  

Av de som huvudsakligen arbetade de första 12 månaderna efter avlagd examen 

hade 52 procent en tillsvidareanställning. Det var främst examinerade inom 

Teknik samt inom Medicin och hälsovetenskap som hade en tillsvidareanställning 

det första året (drygt 60 procent). Minst vanligt med tillsvidareanställning under 

de första 12 månaderna var det inom Humaniora och konst (drygt 30 procent). 

Denna grupp var också, tillsammans med examinerade från Naturvetenskap, 

arbetssökande i högst grad. 

Mer än hälften av examinerade inom Humaniora och konst som huvudsakligen 

arbetade det första året efter examen hade en tillfällig eller tidsbegränsad 

anställning. Examinerade inom Naturvetenskap hade istället en 

postdoktorstjänst i högre grad (40 procent). Näst högst andel med 

postdoktorstjänst var det bland examinerade från Lantbruksvetenskap och 

veterinärmedicin (28 procent). 

Det är även en påtaglig skillnad vad gäller anknytning till arbetsmarknaden 

direkt efter examen beroende på ålder vid examen eftersom äldre arbetade i 

högre utsträckning och det var även vanligare att de hade en 

tillsvidareanställning. Andelen som huvudsakligen arbetade de första 12 

månaderna efter examen var 91 procent bland personer som var 35 år eller äldre 

vid avlagd examen jämfört med 85 procent bland de yngre än 35 år vid examen. 

Av de yngre var 8 procent arbetssökande, 3 procent studerade och 3 procent 

hade annan sysselsättning.  

Bland de som huvudsakligen arbetade de första 12 månaderna var det 63 

procent av de 35 år eller äldre vid examen som hade ett en 

tillsvidareanställning. Motsvarande andel var 40 procent bland personerna som 

Högst andel med tillfälliga 
anställningar inom Humaniora 
och konst. Men där finns också 
högst andel egenföretagare. 

Vanligast med 
forskningsanslagsfinansierade 
anställningar inom 
Lantbruksvetenskap och 
veterinärmedicin 

Störst andel med 
tillsvidareanställning inom 
Teknik samt inom Medicin och 
hälsovetenskap 

Något svårare inträde på 
arbetsmarknaden bland 
examinerade inom Humaniora 
och konst  
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var under 35 år. Personer som tillhör den yngre ålderskategorin hade i betydligt 

högre grad en postdoktorstjänst det första året efter examen. 

Diagram 5 
Anknytning till arbetsmarknaden de första 12 månaderna efter 
forskarutbildningen efter ålder vid examen 
Doktorsexaminerade 2008–2017 som i huvudsak arbetade året efter examen 
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Upplevd 
anställningstrygghet 

De viktigaste resultaten: 

• Totalt 25 procent upplever att deras arbete är osäkert. 

• Yngre personer, personer som nyligen examinerades och utrikes födda 

upplever en större osäkerhet. 

• 13 procent med tillsvidareanställning upplever anställningen som osäker. 

Det kan exempelvis bero på att den är villkorad av extern finansiering. 

 

Doktorsexaminerade utan tillsvidareanställning 

upplever större osäkerhet kring anställningen 
Oavsett arbete eller anställningsform fick de som huvudsakligen arbetade under 

mättillfället svara på frågan om de upplever att arbetet eller anställningen är 

osäker. Det är totalt 25 procent som upplever att deras arbete är osäkert men av 

de som inte har tillsvidareanställning upplever en mycket större andel 

osäkerhet.  Störst osäkerhet upplever doktorsexaminerade med 

postdoktorstjänst samt doktorsexaminerade vars anställning är stipendie- eller 

forskningsfinansierad via anslag.  

 

Diagram 6 
Andel som upplever att det huvudsakliga arbetet/anställningen är osäker efter 
anställningsform 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 som huvudsakligen arbetade hösten 
2018

 
 

Vid jämförelse av olika undersökningsgrupper kan det konstateras att yngre 

personer samt personer som nyligen examinerades upplever en större 

osäkerhet. Av de som avlagt doktorsexamen under 2015–2017 (1-3 år innan 

mättillfället) upplever 31 procent att arbetet är osäkert 2018 jämfört med 19 

procent av de som avlagt doktorsexamen åren 2008–2011 (7–10 år innan 
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mättillfället), detta är inte överraskande eftersom de senare haft längre tid på 

sig att etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Bland utrikes födda uppger 34 procent att arbetet eller anställningen är osäker 

jämfört med 21 procent födda i Sverige.  

Vidare upplever doktorsexaminerade inom Humaniora och konst samt 

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin att anställningen är osäker i högre grad 

än de från övriga forskningsämnesområden. Examinerade inom 

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin har även i större utsträckning en 

sysselsättning som är finansierad via forskningsanslag. Examinerade inom 

Humaniora och konst driver eget företag i större utsträckning samt har i större 

utsträckning tidsbegränsade anställningar.  

Alla tillsvidareanställda inte nöjda med 

anställningstryggheten 
Utöver frågan om anställningen upplevs som osäker fick respondenterna även 

svara på hur nöjda de är med anställningstryggheten på sitt nuvarande arbete. 

De som har en tillsvidareanställning är för det mesta nöjda med 

anställningstryggheten, strax över 90 procent uppger att de är antingen ganska 

eller mycket nöjda med anställningstryggheten. 

Samma grupper som upplevde störst osäkerhet kring sin anställning, 

postdoktorer och de med stipendie- eller forskningsfinansierade anslag, var 

missnöjda med anställningstryggheten. Bland dem uppger 29 procent sig vara 

ganska missnöjda och 48 procent mycket missnöjda med 

anställningstryggheten. 

Diagram 7  
Nöjdhet med anställningstryggheten efter anställningsform 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 som huvudsakligen arbetade hösten 
2018

 

0 20 40 60 80 100

 Annan tillf./tidsbegränsad anst.

 Postdoktor

 Stipendiefinansierat anslag

 Forskningsfinansierat anslag

 Annan anknytning

 Eget företag

 Fast/tillsvidareanställning

Procent

10 %  
av de med 
tillsvidareanställning upplever 
anställningen som osäker. 

En doktorsexaminerad 
förklarar: 

“The employment is 'permanent' 
as long as I get external research 
funding.” 



 

 17 SCB – Doktorsexaminerades villkor Under forskarutbildningen och i arbetslivet 
 

Antal arbetade timmar 

Detta avsnitt handlar om antal arbetade timmar och om män och kvinnor jobbar 

mer eller mindre än sin formella tjänstgöringsomfattning.  

De viktigaste resultaten: 

• Nästan varannan arbetar mer än 40 timmar per vecka i sitt  

huvudsakliga arbete 

• Personer 40 år eller äldre arbetar övertid i större utsträckning. 

• Bland doktorsexaminerade inom Medicin och hälsovetenskap uppger 

52 procent att de arbetar mer än sin tjänstgöringsomfattning. 

 

Bland de personer som arbetar uppger 98 procent att deras formella 

tjänstgöringsomfattning i sitt huvudsakliga arbete är 40 timmar eller mindre per 

vecka, varav 7 procent uppger att de inte har någon formell 

tjänstgöringsomfattning. Trots detta uppger 45 procent att de i sitt 

huvudsakliga arbete arbetar mer än 40 timmar per vecka. Vad gäller arbetade 

timmar är det en lite högre andel män än kvinnor som arbetar mer än 40 timmar 

per vecka. Det kan förklaras av att kvinnor i något större utsträckning har en 

formell tjänstgöringsomfattning på deltid. Vid jämförelse av den tid de uppger 

att de faktiskt arbetar i genomsnitt per vecka i relation till den formella 

tjänstgöringsgraden är resultaten de samma. Både kvinnor och män arbetar i 

stor utsträckning mer än sin formella tjänstgörningsomfattning. Det är 46 

procent som uppger att de i genomsnitt arbetar fler timmar än den formella 

tjänstgöringsomfattningen, varav 11 procent uppger att de arbetar mer än 10 

timmar utöver vad de egentligen ska göra enligt sin tjänstgöringsomfattning. 

Utöver dessa 46 procent är det 7 procent som arbetar utan att ha en formell 

tjänstgöringsomfattning. 

Endast 2 procent uppger att de i genomsnitt arbetar mindre än den formella 

tjänstgöringsomfattning och 44 procent arbetar lika många timmar som sin 

tjänstgöringsomfattning. 

45 %  
arbetar mer än 40 timmar i 
veckan 
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Diagram 8 
Arbetade timmar per vecka i relation till den formella tjänstgörings-
omfattningen 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 som huvudsakligen arbetade hösten 
2018 

 
Bland doktorsexaminerade som vid mättillfället var 40 år eller äldre svarade 50 

procent att de arbetar fler timmar än den formella tjänstgöringsomfattningen. 

Motsvarande andel är 41 procent bland personer yngre än 40 år. Det är alltså 

personer 40 år eller äldre som arbetar övertid i större utsträckning.  

Bland de som doktorerat inom Medicin och hälsovetenskap uppger 52 procent att 

de arbetar mer än sin tjänstgöringsomfattning vilket är den högsta andelen vid 

jämförelse av forskningsämnesområde. Doktorerade inom Naturvetenskap är de 

som i störst utsträckning uppger att de arbetar samma antal timmar som 

tjänstgöringsomfattningen. 
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Tidsanvändning på arbetet 

Detta kapitel handlar om hur stor del av arbetstiden som ägnas åt olika sysslor så 

som administration, forskning, utveckling och innovation, undervisning, utredning 

mm.  

 

Det vanligaste området doktorsexaminerade lägger tid på i arbetet är utredning, 

utvärdering och analys, följt av annat arbete som innefattar att ta del av 

forskningsresultat eller använda vetenskapliga metoder. Skillnaderna mellan 

kvinnor och män är små.  

Diagram 9 
Andel som svarat i stor eller ganska stor utsträckning för nedanstående 
alternativ 

 

Totalt uppger 44 procent att de i stor eller mycket stor utsträckning ägnar sig åt 

administration. Kvinnor upplever det i högre omfattning än män. 

Administration är ett begrepp som kan uppfattas olika från person till person. 

Det finns dock inga skäl att anta att det systematiskt uppfattas olika mellan 

könen. Bland män är det istället vanligare än bland kvinnor att lägga tid på 

forskning eller på utveckling och innovation. 

För de som arbetar inom universitet/högskola var det vanligaste att man ägnade 

sin tid åt forskning följt av undervisning inklusive handledning. Andel som 
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De viktigaste resultaten: 

• Kvinnor lägger mer tid än män på administration. 

• Mest tid på administration läggs inom universitet, högskola och landsting. 
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svarat att de i stor/mycket stor utsträckning lägger tid på forskning var högre 

bland män än bland kvinnor. Andelen för kvinnor var 63 procent, vilket betyder 

att kvinnor i universitet/högskola spenderar mer tid på forskning än kvinnor 

totalt, men de spenderar mindre tid på forskning än män inom samma sektor. 

Andel som svarat att de i stor/mycket stor utsträckning lägger tid på 

undervisning inklusive handledning var 63 procent och där fanns ingen skillnad 

mellan könen.  

Diagram 10 
Andel som lägger tid på nedanstående i stor/mycket stor utsträckning för de 
som arbetar inom universitet/högskola 

 

 

Andel män som svarat att de i stor eller mycket stor utsträckning lägger tid på 

administration är 43 procent och andelen för kvinnor är 57 procent. Resultatet 

för kvinnor totalt oavsett sektor är 51 procent, vilket innebär att kvinnor inom 

universitet/högskola lägger mer tid än män inom universitet på administration 

och mer tid än kvinnor totalt på administration.  

För de inom privat sektor är området som flest angett att de lägger sin tid på i 

stor eller mycket stor utsträckning utredning, utvärdering och analys. Näst 

vanligast område för män var utveckling och innovation där 72 procent angett 

att de i stor eller mycket stor utsträckning lägger tid till detta. Där finns en stor 

skillnad mellan könen där andelen för kvinnor endast är 52 procent.  
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Diagram 11 
Andel som lägger tid på nedanstående i stor/mycket stor utsträckning för de 
som arbetar inom privat sektor 

 

Bland doktorsexaminerade som arbetar inom sektor landsting har 63 procent av 

kvinnorna svarat att de i stor eller mycket stor utsträckning lägger tid på 

administration. Bland männen är denna andel 52 procent. Andel som svarat att 

de i stor eller mycket stor utsträckning lägger tid på annat arbete som innefattar 

att ta del av forskningsresultat eller använda vetenskapliga metoder är 

57 procent och ingen skillnad mellan könen. Inom landsting arbetar majoriteten 

inom forskningsområdet Medicin och hälsovetenskap.  

Diagram 12  
Andel som lägger tid på nedanstående i stor/mycket stor utsträckning för 
arbetande inom landsting 

 

Sammantaget kan vi säga att skillnader mellan män och kvinnor i de olika 

sektorerna som jämförts visar att kvinnor ägnar mer tid till administration och 

män mer tid åt forskning. 
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Sektor inom vilken de 
doktorsexaminerade 
arbetar 

De viktigaste resultaten: 

• De flesta doktorsexaminerade får ett arbete inom den sektor de önskade. 

• Det var vanligast att vilja jobba inom högskolan efter examen. 

 

Totalt ville 48 procent arbeta inom högskolesektorn. Näst vanligast var att vilja 

arbeta inom den privata sektorn, men det skiljde sig beroende på vilket 

forskningsämnesområde man läst. Bland de som studerat Teknik var det 48 

procent som ville arbeta inom det privata, men bland de som doktorerat inom 

Samhällsvetenskap och Humaniora och konst ville majoriteten (74 respektive 77 

procent) jobba inom universitet/högskola.  

Tabell 1 
Andel som vill arbeta inom olika sektorer uppdelat på forskningsämnesområde 
Andel (procent) 

Forskningsämnes-
område 

Universitet/ 
högskola 

Annan 
statlig 
sektor 

Kommun-
alt 

Lands-
ting 

Privat Visste 
inte 

Naturvetenskap 47 7 1 1 30 15 

Teknik 32 5 0 0 48 13 

Medicin och hälso-
vetenskap 39 4 1 31 15 10 
Lantbruksvetenskap 
och veterinär-
medicin 49 15 .. .. 17 18 

Samhällsvetenskap 74 9 1 1 5 9 

Humaniora och 
konst 77 7 1 1 5 10 

 

Tabell 2 
Andel som arbetar inom olika sektorer 

Sektor för huvud-  
sakligt arbete 

Andel (%) 

Universitet/högskola 42 

Annan statlig sektor 10 

Kommunalt 2 

Landsting 16 

Privat 30 

 

Vanligast att vilja jobba inom 
högskolan efter examen 
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Överlag finns där en god överenstämmelse mellan var doktoranderna helst ville 

arbeta när de var klara med forskarutbildningen med frågan om var de arbetade 

under tiden för mättillfället med undantag för de som uppgav att de ville arbeta 

kommunalt. Den uppgiften bör tolkas med försiktighet eftersom det var en 

mycket liten andel som uppgav att de ville arbeta kommunalt. Frågan kan 

sammanfattas med att de flesta doktorsexaminerade får ett arbete inom den 

sektor som de önskade.   

Tabell 1 
Andel som vill arbeta inom olika sektorer under forskarutbildningen uppdelat 
på sektor på nuvarande arbete  

 Önskad sektor efter avslutad forskarutbildning, andel (%) 

Sektor för huvud-
sakligt arbete 

Universitet/ 
högskola 

Annan 
statlig 
sektor 

Kommun-
alt 

Lands-
ting 

Privat Visste 
inte 

Universitet/högskola 81,4 2,4 0,3 1,8 5,1 9,1 

Annan statlig sektor 30,6 36,7 0,5 0,8 13,6 17,8 

Kommunalt 40,3 7,2 13,5 0,5 13,7 24,8 

Landsting 20,0 2,8 0,8 63,6 3,7 9,0 

Privat 20,9 2,9 0,3 2,3 60,6 13,1 
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Överensstämmelse mellan 
arbete och utbildning 

Detta kapitel handlar om de som var i arbete hösten 2018 och hur de upplever att 

deras arbete överensstämmer med forskarutbildningens område. Med begreppet 

sysselsatt menas här att individen har en anställning eller är egenföretagare och 

frågorna rör den huvudsakliga sysselsättningen.  

De viktigaste resultaten: 

• Sex av tio har ett arbete som stämmer helt eller till stor del med 

forskarutbildningens ämnesområde. 

• Två av tre anser att deras arbete kräver en doktorandutbildning. 

• Varannan anser att arbetsuppgifterna i stor eller ganska stor utsträckning 

ställer krav på specialistkunskaper inom avhandlingens område. 

Av de 95 procent som huvudsakligen arbetar anser 61 procent att arbetet 

överensstämmer helt eller till stor del med området för sin forskarutbildning. 

Vidare anser 28 procent att arbetet till viss del stämmer överens med 

utbildningen och 11 procent anser att det inte alls stämmer överens med 

utbildningen. Män uppger i högre grad att arbetet stämmer överens än kvinnor. 

Det är 64 procent av männen som upplever att arbetet stämmer helt eller till 

stor del med forskarutbildningen jämfört med 59 procent av kvinnorna.  

Det finns tydliga skillnader mellan olika forskningsämnesområden. Högst andel 

som uppger att arbetet stämmer helt eller till stor del med utbildningen 

återfinns bland examinerade inom Samhällsvetenskap med 73 procent. Lägst 

överensstämmelse mellan arbete och utbildning återfinns bland doktorerade 

inom Naturvetenskap där 54 procent anser att arbetet stämmer helt eller till stor 

del med forskarutbildningen. 

Inom samtliga forskningsämnesområden är det 

männen i högre grad än kvinnorna som svarar 

att deras arbete stämmer överens med 

forskarutbildningen. Inom Lantbruksvetenskap 

och veterinärmedicin föreligger den största skillnaden i överensstämmelse 

mellan doktorerade kvinnor och män. Det är även en relativt stor skillnad inom 

Naturvetenskap där fler män än kvinnor anser att deras arbete stämmer helt eller 

till stor del överens med forskarutbildningen. 

Andelen som anser att arbetet överensstämmer helt eller till stor del med 

utbildningen är högre bland de som avlade sin doktorsexamanen 1–3 år innan 

mättillfället jämfört med 7–10 år innan mättillfället. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 13 
Överensstämmelse mellan 
arbetet och området för 
utbildningen efter kön 
 

 Stora skillnader mellan kvinnor 
och män inom 
Lantbruksvetenskap och 
veterinärmedicin 
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Diagram 14 
Andel som anser att arbetet överensstämmer helt/till stor del med området för 
forskarutbildningen efter kön och forskningsämnesområde 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 som huvudsakligen arbetade hösten 
2018 

 
De som har uppgett att deras arbete inte alls stämmer överens med 

forskarutbildningens område har även fått svara på vad orsaken till det är. Det 

var tillåtet att ange flera orsaker på denna enkätfråga. Den vanligaste orsaken, 

som varannan person uppgav, var att det var självvalt, de vill helt enkelt arbeta 

med något annat. Personer som var yngre än 35 år vid avlagd doktorsexamen 

svarar detta i större utsträckning. Bland dem svarar 59 procent att det var 

anledningen. Motsvarande andel var 40 procent bland personer som var 35 år 

eller äldre vid examenstillfället.  

Diagram 15 
Andel som anser att arbetet inte överensstämmer med området för 
forskarutbildningen 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 som hösten 2018 arbetade inom ett 
annat än forskarutbildningens område 
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En doktorsexaminerad förklarar 
det som många ger uttryck för i 
öppna kommentarer under 
alternativet ”Annan anledning”: 

”Kom till slut fram till att 
hur stimulerande och 
roligt det än kan vara med 
forskning så hade jag fått 
nog och var inte längre 
villig att stå ut med 
arbetsförhållandena i 
forskarvärlden.” 
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Nästan en av fyra doktorsexaminerade som arbetar inom ett annat område 

kryssade för svarsalternativet ”annan anledning”. Till detta svarsalternativ var 

det i enkäten möjligt för respondenterna att ange ett fritextsvar. Flera av 

kommentarerna handlar om att osäkra arbetsvillkor gör att doktorsexaminerade 

söker sig till andra områden med tryggare anställningar. Andra orsaker som 

nämns är att det är krävande att ständigt söka forskningsanslag, att de saknar 

kontakter och nätverk för en fortsatt karriär inom området och att 

specialistkompetens inom det nischade avhandlingsområdet inte alltid 

efterfrågas på arbetsmarknaden.  

Två av tre bedömer att arbetet kräver en 

doktorandutbildning 
På frågan om vilken utbildningsnivå som bedöms vara tillräcklig för sitt arbete 

svarar 64 procent av både kvinnor och män att en doktorsexamen krävs för 

arbetet och 4 procent svarar att det behövs en licentiatexamen. Det är 

27 procent som anser att en högskoleutbildning på avancerad nivå hade varit 

tillräckligt för sitt arbete och 4 procent att en högskoleutbildning på grundnivå 

hade räckt.  

Det är stora skillnader gällande vilken utbildningsnivå som behövs för arbetet 

inom de olika forskningsämnesområdena. Examinerade inom Samhällsvetenskap 

samt Humaniora och konst bedömer i högre grad än övriga att en doktorsexamen 

behövs för arbetet. Andelen som anser att doktorsexamen behövs för arbetet är 

högst bland examinerade inom Samhällsvetenskap. Inom Humaniora och konst är 

andelen 77 procent bland männen och 73 procent bland kvinnor som bedömer 

att doktorsexamen behövs för deras arbete. För resterande inom övriga 

forskningsområden varierar andelen mellan 59 och 62 procent. 

I fritextsvaren till 
svarsalternativet ”Annan 
anledning” vittnar flera 
svarande om att de blivit 
sjukskrivna på grund av 
doktorandutbildningen och att 
det lett till att de inte kunnat 
eller velat arbeta inom sitt 
ämnesområde:  

”Blev så mentalt 
nedbruten under 
doktorandtiden vilket 
gjorde att till och med 
ämnesområdet gör mig 
nedstämd.” 

Högst andel som bedömer att 
doktorsexamen behövs för 
arbetet inom 
Samhällsvetenskap och 
Humaniora och konst. 
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Diagram 16 
Utbildningsnivå som bedöms vara tillräcklig för arbetet efter 
forskningsämnesområde 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 som huvudsakligen arbetade hösten 
2018

 

Not. Resterande andel upp till 100 procent utgör de personer som bedömer att 
högskoleutbildning eller lägre utbildningsnivå skulle ha varit tillräckligt för deras arbete. 

Det föreligger dock en del könsskillnader och främst inom Lantbruksvetenskap 

och veterinärmedicin. Bland män inom Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin 

anser 68 procent att en doktorsexamen krävs för arbetet jämfört med 59 procent 

av kvinnorna med doktorsexamen i samma ämnesområde.  

 
Vad gäller denna fråga i enkäten om utbildningsnivå som krävs i arbetet syns 

inga signifikanta skillnader med hänsyn till svensk eller utländsk bakgrund eller 

till ålder – varken ålder vid examen eller ålder vid mättillfället. 

Varannan doktorsexaminerad anser att arbetet kräver 

specialistkunskaper inom avhandlingens område 
Totalt anser 52 procent att det i deras huvudsakliga arbete ingår arbetsuppgifter 

som i stor eller ganska stor utsträckning ställer krav på specialistkunskaper 

inom avhandlingens område. Bland män är andelen 55 procent och bland 

kvinnor 50 procent. Resterande uppger att arbetsuppgifterna i ganska liten eller 

liten utsträckning eller inte alls ställer krav på specialistkunskaper inom 

avhandlingens område.  

Precis som i tidigare redovisat avsnitt om vilken utbildningsnivå som behövs för 

arbetet är det doktorerade inom Samhällskunskap som uppger att 

specialistkunskaper inom avhandlingens område i störst utsträckning. Likaså 

föreligger det även här könsskillnader mellan kvinnor och män som har 

doktorerat inom Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. Det är 69 procent av 

männen som doktorerat inom Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin som 

uppger att arbetsuppgifterna ställer krav på specialistkunskaper inom 

avhandlingens område i stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande andel 

bland kvinnor med doktorsexamen inom samma ämnesområde är 47 procent.  
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Personer som nyligen examinerats har i större utsträckning arbetsuppgifter som 

ställer krav på specialistkunskaper inom avhandlingens områden. 

Andelen som svarat att arbetsuppgifter i stor eller ganska stor utsträckning 

ställer krav på specialistkunskaper är 56 procent bland de som avlagt examen 

2015–2017 (1–3 år innan mättillfället) jämfört med 48 procent bland de som 

avlade sin doktorsexamen år 2008–2011 (7–10 år innan mättillfället). Det är 

alltså fler som i stor eller ganska stor utsträckning anser att arbetet ställer krav 

på specialistkunskaper av de som examinerat senare. 

Av de efterfrågade kompetenserna i enkäten som redovisas i diagrammet nedan 

uppger doktorsexaminerade att det är vetenskaplig kritisk analys och syntes 

som arbetsuppgifterna ställer krav på i störst utsträckning.  

Diagram 17 
I vilken utsträckning arbetsuppgifterna ställer krav på olika kompetenser 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 som huvudsakligen arbetade hösten 
2018 

 

Doktorsexaminerade inom Samhällsvetenskap svarar i störst utsträckning att 

arbetsuppgifterna ställer krav på samtliga kompetenser redovisade i 

diagrammet ovan förutom när det gäller ledarskap. Det är 75 procent av 

doktorsexaminerade inom Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin som uppger 

att arbetsuppgifterna ställer krav på ledarskap i stor eller ganska stor 

utsträckning jämfört med 65 procent av doktorerade inom Samhällsvetenskap. 

När det gäller kunskaper inom området för forskarutbildningen svarade 77 

procent av doktorsexaminerade inom Teknik att arbetsuppgifterna ställer krav 
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på det i stor eller ganska stor utsträckning. Det var näst högsta andel efter 

examinerade inom Samhällsvetenskap där 81 procent uppgav det. 

Inom de tre områdena; kunskaper om aktuella forskningsresultat, att söka tolka 

och förklara forskningsresultat samt vetenskaplig kritisk analys och syntes, 

svarade examinerade inom Medicin och hälsovetenskap i relativt stor 

utsträckning att arbetsuppgifterna ställer krav på det. Bland dem svarade 

mellan 74 och 77 procent att arbetsuppgifterna i stor eller ganska stor 

utsträckning ställer krav på det. Endast inom Samhällsvetenskap svarade det i 

högre grad där andelarna varierade mellan 78 och 82 procent beroende på vilket 

av dessa tre områden. 
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Forskarutbildningen i 
backspegeln 

Detta kapitel handlar om forskarutbildningen och de disputerades erfarenheter i 

form av nöjdhet, förberedelse för arbetslivet samt stöd från handledare och 

institution.  

De viktigaste resultaten: 

• Cirka 87 procent var mycket eller ganska nöjda med sina sammantagna 

erfarenheter från forskarutbildningen. Minst nöjda var de från 

forskningsämnesområdena Samhällsvetenskap och Humaniora och konst.  

• Män var nöjdare än kvinnor i de flesta frågor. 

 

Överlag är disputerade nöjda med forskarutbildningen. Totalt är 87 procent 

mycket eller ganska nöjda med sina sammantagna erfarenheter från 

forskarutbildningen. Män angav i större utsträckning än kvinnor att de var 

mycket/ganska nöjda med utbildningen. Samhällsvetenskap och humaniora och 

konst var området där andelen som angett mycket/ganska nöjd var lägst.  

Diagram 18 
Andel som är mycket/ganska nöjd med forskningsutbildningen uppdelat på 
forskningsämnesområde och kön  

 

På frågan i vilken utsträckning innehållet i forskarutbildningen förberett dig för 

arbetslivet svarade 65 procent av kvinnorna att den i stor eller ganska stor 

utsträckning hade förberett dem. Andelen för männen var 71 procent. Vid 

uppdelning på forskningsämnesområde är de som doktorerat inom Teknik 

nöjdast. Där svarar 77 procent att innehållet i deras forskarutbildning i stor eller 

ganska stor utsträckning har förberett dem för arbetslivet. Humaniora och konst 

är de som är minst nöjda med hur utbildningen förberett dem inför arbetslivet. 
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Där svarar 38 procent att den i ganska liten eller inte alls förberett dem för 

arbetslivet.  

På frågan om handledarens engagemang i avhandlingen svarade ca 82 procent 

att handledaren i stor eller ganska stor utsträckning varit engagerad i 

avhandlingen. Resterande andel upplevde att handledaren var engagerad i liten 

utsträckning eller inte alls. Humaniora var forskningsämnet där flest angett i 

ganska liten eller liten utsträckning med en annars jämn fördelning för 

resterande områden.  

Cirka 21 procent svarade att handledaren i ganska liten eller liten eller inte alls 

uppmuntrade mig i avhandlingsarbetet och 27 procent tyckte att handledaren 

saknade tillräckligt med tid för den dåvarande doktoranden. Teknik (31 procent) 

och Naturvetenskap (30 procent) var de forskningsämnesområden där flest 

angett att handledaren inte hade tillräckligt med tid.  

I alla frågorna om handledaren fanns skillnad mellan svensk och utländsk 

bakgrund där doktorsexaminerade med svensk bakgrund var nöjdare än de med 

utländsk bakgrund.  

82 % 
tycker att deras handledare 
varit engagerad i deras 
avhandling 
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Kränkande särbehandling 
och sexuellt kränkande 
handlingar under 
forskarutbildningen 

Detta kapitel handlar om disputerade någon gång blivit särbehandlade på ett 

kränkande sätt eller blivit utsatta för sexuellt kränkande handlingar under sin tid 

som doktorand. Det är den svarande själv som avgör om man blivit särbehandlad 

eller kränkt. Det kan handla om särbehandling eller kränkning genom ord eller 

handling eller att man blivit behandlad annorlunda på ett orättvist sätt. Det kan ha 

varit en engångshändelse eller hänt vid upprepade tillfällen, exempelvis vid 

mobbning.  

Att vara doktorand kan innebära att den studerande hamnar i utsatta 

situationer där hen kan vara i beroendeställning till personer i sin omgivning. I 

en aktuell forskningsöversikt av sexuella trakasserier i akademin skriver 

Bondestam och Lundqvist (2018): ”Den med mindre makt, och större beroende 

av andra, löper större risk att utsättas för sexuella trakasserier i akademin.”7 

I och med det internationella #MeToo-uppropet och särskilt det nationella 

#Akademiuppropet är det angeläget att undersöka förekomsten av sexuella 

trakasserier och kränkande särbehandling bland denna grupp som i teorin 

befinner sig i en utsatt och sårbar situation. 

Förekomsten av sexuella trakasserier i svenskt arbetsliv varierar beroende på 

mätmetod och annat men är vanligtvis på omkring 8 till 26 procent för kvinnor 

och mellan 2 och 6 procent för män.  

De viktigaste resultaten: 

• Totalt 40 procent av kvinnorna och 18 procent av männen uppgav att de 

blivit utsatta för särbehandlande kränkningar. 

• 19 procent av kvinnorna och 2 procent av männen hade blivit utsatta för 

sexuella trakasserier. 

• En större andel kvinnor än män rapporterar vidare om att de blivit 

utsatta. 

• En vanlig anledning till att utsatta valt att inte rapportera vidare är att de 

trodde det skulle vara meningslöst eller uppfattas som en småsak. 

 

I denna undersökning har vi också undersökt förekomsten av kränkande 

särbehandling och sexuella kränkningar under utbildningen. På grund av den 

senaste tidens mediauppmärksamhet kring sexuella trakasserier och 

kränkningar kan toleransen av sådant beteende komma att minska och 

medvetenheten kring och benägenheten att rapportera detta att öka. Av samma 

anledning kan denna typ av beteende komma att minska. Därför är det 

                                                                    

7 Sexuella trakasserier i akademin: En internationell forskningsöversikt. Vetenskapsrådet, 2018 

#MeToo-uppropet kan ha 
påverkat 
rapporteringsbenägenheten till- 
och toleransen emot 
kränkande särbehandling eller 
sexuellt kränkande handlingar  
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intressant att studera utvecklingen av detta även efter det så kallade #MeToo-

uppropet som startade oktober 2017. Det är möjligt att de svarande har 

påverkats av #MeToo och att de ser det som har hänt dem under 

doktorsutbildningen i ett annat ljus. Det skulle kunna ha lett till att andelen 

som anger att de blivit utsatta är högre än i tidigare undersökningar som 

genomfördes innan #MeToo.  

Kränkande särbehandling 
Totalt 40 procent av kvinnorna har någon gång under sin utbildning upplevt sig 

särbehandlade på ett kränkande sätt i deras roll som doktorand. Motsvarande 

andel bland män var 18 procent. De vanligaste anledningarna som kvinnor 

anger är kön och ålder, följt av etnisk tillhörighet. De vanligaste anledningarna 

som män anger är etnisk tillhörighet, följt av kön och ålder. 

Inom Humaniora och konst samt Samhällsvetenskap var andelen som känt sig 

särbehandlade högst: Hälften av kvinnorna inom dessa områden upplevde att de 

hade blivit särbehandlade på ett kränkande sätt. Bland kvinnor var andelen lägst 

inom Medicin och hälsovetenskap och Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, 

där en tredjedel upplevt sig blivit särbehandlade. Bland männen var andelen 

högst inom områdena Humaniora och konst, Samhällsvetenskap och 

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (en av fyra). Lägst var andelen inom 

Naturvetenskap (15 procent). 

Totalt upplever 29 procent av de kvinnor som blivit kränkta att de blivit 

särbehandlade på grund av sitt kön. Motsvarande andel bland män är 4 procent. 

Samhällsvetenskap och Humaniora och konst var de forskningsämnesområdena 

där högst andel kvinnor någon gång känt sig kränkta på grund av sitt kön 

(38 procent). Lägst var motsvarande andel bland kvinnor inom Lantbruk och 

veterinärmedicin och Medicin och hälsovetenskap (22 procent). Även bland män 

var andelen högst inom Samhällsvetenskap och Humaniora och konst. Andelen 

var lägst inom Naturvetenskap och Teknik. 

Den näst vanligaste anledningen är kränkande särbehandling på grund av ålder. 

Fler kvinnor än män anger denna anledning. Både bland kvinnor och män är 

denna anledning vanligast inom områdena Samhällsvetenskap och Humaniora 

och konst. Det finns inga skillnader mellan de som var under eller över 35 år vid 

avlagd examen.  

Den tredje vanligaste anledningen är kränkande särbehandling på grund av 

etnisk tillhörighet. Där fanns skillnader beroende på svensk och utländsk 

bakgrund. Bland män var det mycket vanligare bland de med utländsk bakgrund 

än bland de med svensk bakgrund att de upplevt kränkande särbehandlingar 

under sin utbildning (29 respektive 12 procent). Bland kvinnorna hade cirka 40 

procent upplevt att de blivit särbehandlade på ett kränkande sätt, oavsett 

bakgrund. Både bland kvinnor och män med utländsk bakgrund som blivit 

särbehandlade var etnisk tillhörighet den vanligaste anledningen till 

särbehandlingen. Knappt två av tio av de som blivit särbehandlade anger denna 

anledning, både bland kvinnor och män.  

40 % 
av alla kvinnor har någon gång 
under sin utbildning upplevt att 
de blivit särbehandlade på ett 
kränkande sätt 

Högst andel inom Humaniora 
och konst samt 
Samhällsvetenskap 

KÖN är den absolut 

vanligaste anledningen bland 
kvinnor 

Etnisk tillhörighet en vanlig 
anledning bland examinerade 
med utländsk bakgrund 
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Diagram 19 
Andel som någon gång i sin roll som doktorand upplevt sig blivit särbehandlad 
på ett kränkande sätt av olika anledningar 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 
 

 
 

Notera att det på enkätfrågan var tillåtet att ange flera svarsalternativ. Svaren är således 
inte ömsesidigt uteslutande och summerar därför till mer än 100 procent.  

För både kvinnor och män var det vanligast att bli kränkt av är annan person på 

lärosätet, till exempel forskarstuderande eller studenter.  Det var även vanligt 

att de som blivit utsatta för kränkande särbehandling blivit kränkta av 

handledaren eller annan lärare. En del upplever också att de blivit kränkta av 

personer utanför lärosätet. 

Diagram 20 
Andel som upplever att de blivit utsatta för kränkande särbehandling efter vem 
de blivit kränkta av 
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 
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Av de som blivit utsatta för kränkande särbehandling var den typ av negativ 

särbehandling flest utsattes för, både bland kvinnor och män, härskartekniker 

som till exempel osynliggörande eller förlöjligande. Den näst vanligaste formen 

var att inte bli tagen på allvar. Båda formerna var vanligare bland de kvinnor 

som hade utsatts än bland män. Bland män var det istället vanligare att de 

upplever att de undanhölls information, service eller hjälp de hade rätt till. 

Diagram 21 
Andel som under forskarutbildningen utsattes för negativ särbehandling efter 
olika typer av särbehandling  
Doktorsexaminerade åren 2008–2017 

 
Notera att det på enkätfrågan var tillåtet att ange flera svarsalternativ. Svaren är således 
inte ömsesidigt uteslutande och summerar därför till mer än 100 procent.  

Bland de under 35 år vid avlagd doktorsexamen upplevde en större andel att de 

inte blev tagna på allvar jämfört med de äldre än 35 år. Det är fallet både bland 

kvinnor och män. 

Personer med utländsk bakgrund vittnar i större utsträckning än de med svensk 

bakgrund om att de blivit utsatta genom att de undanhölls information, service 

eller hjälp de hade rätt till samt genom utfrysning. Bland examinerade med 

svensk bakgrund var det däremot vanligare med särbehandling genom 

härskartekniker. Det gäller både kvinnor och män. 

På frågan om den utsatte/utsatta berättade om de negativa särbehandlingarna 

för skyddsombud, chef eller motsvarande svarade 34 procent av utsatta att de 

berättat. Något fler kvinnor valde att berätta om särbehandlingen än män (36 

jämfört med 29 procent). Av de som berättade upplevde 36 procent att de fick 

den hjälp eller det stöd de önskade.  

En av de främsta anledningarna till att utsatta valt att inte berätta om de 

negativa särbehandlingarna var att de trodde det skulle vara meningslöst. Detta 

upplevde 38 procent av männen och 27 procent av kvinnorna. En annan vanlig 

anledning var att de trodde de skulle ha uppfattats som en småsak. Detta trodde 

18 procent av kvinnorna och 10 procent av männen. Av de utsatta uppgav också 
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14 procent av kvinnorna och 7 procent av männen att de inte tänkte på att 

berätta.  

Sexuellt kränkande handlingar 
På frågan om de någon gång i sin roll som doktorand blivit behandlade på ett 

sexuellt kränkande sätt svarade 19 procent av kvinnorna och 2 procent av 

männen att de blivit det. Bland kvinnor under 35 år var det 22 procent och bland 

de över 35 år var det 16 procent som blivit sexuellt kränkta. Bland männen 

fanns inga tydliga ålderseffekter. 

De vanligaste förekommande sexuella kränkningarna var i form av 

kommentarer, bilder, texter, blickar, kroppsspråk eller liknande. Cirka 

17 procent av kvinnorna och ca 2 procent av männen rapporterade att de utsatts 

för det. Cirka 7 procent av kvinnorna och 1 procent av männen uppgav att de 

blivit sexuellt kränkta genom fysisk beröring, tafsande. Av populationen på 

22 900 doktorsexaminerade skattas antalet som blivit utsatta för sexuellt 

övergrepp till 62 varav 48 är kvinnor och 15 är män8.  

Vanligast är att kvinnor blivit sexuellt kränkta av någon på lärosätet, t.ex. 

forskarstuderande eller studenter (10 procent), följt av handledare och/eller 

lärare samt personer utanför lärosätet (sju procent vardera). Även bland män 

var det vanligast att ha blivit sexuellt kränkt av någon på lärosätet t.ex. 

forskarstuderande eller studenter, följt av handledare och/eller lärare. 

Av de som någon gång blivit sexuellt kränkta har de allra flesta inte gått vidare 

med det till skyddsombud, en chef eller motsvarandande. Endast 21 procent av 

de utsatta kvinnorna och 14 procent av männen rapporterade det inträffade 

vidare. För sexuellt kränkta kvinnor är det betydande skillnader i 

rapporteringsbenägenhet utifrån forskningsämnesområde. Endast 18 procent av 

utsatta kvinnor inom Naturvetenskap och Samhällsvetenskap har rapporterat det 

inträffade. Den största rapporteringsbenägenheten hade kvinnor inom Teknik 

och Medicin och hälsovetenskap, där en fjärdedel rapporterat det som hänt dem.  

För män finns inga signifikanta skillnader mellan forskningsämnesområden.  

Om man är under eller över 35 år vid doktorsexamineringen eller om man har 

svensk eller utländsk bakgrund har ingen koppling till 

rapporteringsbenägenheten. 

Av de som berättade för skyddsombud, chef eller motsvarande om det som hänt 

dem upplevde de allra flesta att de inte fick det stöd som de hade önskat, endast 

cirka en tredjedel fick det stöd de önskade.  

                                                                    

8 På grund av avrundningsfel summerar inte kvinnor och män till det totala antalet.  

Kommentarer, bilder, texter, 
blickar, kroppsspråk eller 
liknande var de vanligaste 
förekommande sexuella 
kränkningarna 

Sexuellt kränkande handlingar 
främst av andra personer på 
lärosätet som t.ex. andra 
forskarstuderande eller 
studenter 
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Figur 1  
Flödet av andelen som utsatts för sexuella kränkningar  

 

De vanligaste skälen till att kvinnor och män inte berättat om det som hänt de 

var att de trodde att det skulle ha uppfattats som en småsak och att de trodde 

att det skulle vara meningslöst. Bland kvinnor var det vanligare än bland män 

att de inte tänkte på att berätta, att de inte ville gå igenom processen eller av 

rädsla för repressalier. Bland män var det istället vanligare än bland kvinnor att 

de trodde att det skulle ha uppfattats som en småsak eller att de ansåg att det 

räckte att prata med berörd person. 

Många examinerade valde 
svarsalternativet Annan 
anledning. En examinerad 
förklarar: ”Tyckte inte det var 
en stor sak. Inte reflekterat 
över att det kan ha varit 
sexuellt kränkande förrän 
mycket senare.” 
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Diagram 22 
Den främsta anledningen till att inte berätta om den sexuellt kränkande 
handlingen de utsatts för efter kön 

 

De som var yngre än 35 år vid doktorsexamen uppgav i betydligt större 

utsträckning att de upplevde att de fått hjälp eller stöd efter att ha berättat än 

de som var äldre än 35. 

Jämförelse av statistik kring kränkande särbehandling 

och sexuellt kränkande behandling 
Fler har under sin studietid blivit utsatta för kränkande särbehandlingar än för 

sexuella trakasserier. Totalt 40 procent av kvinnorna och 18 procent av männen 

uppgav att de blivit utsatta för särbehandlande kränkningar och 19 procent av 

kvinnorna och 2 procent av männen hade blivit utsatta för sexuella trakasserier. 

En större andel av de som blev utsatta för kränkande särbehandlingar berättade 

för skyddsombud, chef eller motsvarande än av de som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier.  

En något högre andel kände att de fick det hjälp eller stöd de behövde efter de 

berättat om särbehandlande kränkning (36 procent) än om sexuella trakasserier 

(32 procent). 

För både de som blivit sexuellt trakasserade och utsatta för särbehandlande 

kränkningar var de vanligaste anledningarna att inte berätta att de trodde det 

skulle uppfattas som en småsak eller vara meningslöst. 

 

 

0 10 20 30

Uppgift saknas

Annan anledning

Visste inte vem jag skulle vända mig till

Rädsla för repressalier

Ansåg att det räckte med att prata
med berörd person/personer

Ville inte gå igenom processen

Tänkte inte på att berätta

Trodde det skulle vara meningslöst

Trodde det skulle ha upp-
fattats som en småsak

Procent

Kvinnor
Män



 

 39 SCB – Doktorsexaminerades villkor Under forskarutbildningen och i arbetslivet 
 

Doktorandspegeln från 2016 rapporterade att 1–2 procent av doktoranderna 

utsatts för sexuella kränkningar9. Här ska sägas att det inte är identiska frågor i 

denna och Doktorandspegelns enkät varför en viss försiktighet i allt för 

långtgående slutsatser bör iakttas. Frågorna om kränkande särbehandling mäter 

i princip samma aspekter i bägge enkäter, men en skillnad är att i vårt formulär 

frågar vi även om man känt sig kränkt på grund av Könsöverskridande identitet 

eller uttryck istället för formuleringen i Doktorandspegeln där man frågar om 

Könsuttryck. Vi frågar om man blivit utsatt av tre olika kategorier av personer 

nämligen  

• handledare och/eller lärare 

• annan person på lärosätet10, t.ex. forskarstuderande eller studenter 

• person utanför lärosätet.  

I Doktorandspegeln är det en annan indelning, nämligen  

• andra forskarstuderande 

• av lärare eller annan undervisande personal 

• handledare 

• administrativ personal 

Frågorna i vårt formulär som mäter sexuella trakasserier specificerar olika 

sexuellt kränkande handlingar som  

• fysisk beröring, tafsande 

• sexuellt övergrepp  

• kommentarer, bilder, texter, blickar, kroppsspråk eller liknande.  

I Doktorandspegeln frågar man: Har du någon gång under forskarutbildningen 

upplevt dig sexuellt trakasserad… (ovälkommet uppträdande av sexuell natur)11.  

 

  

                                                                    

9 Doktorandspegeln – en enkät om studenternas studiesituation, 2016. Universitetskanslersämbetet, 

Rapport 2016:18 

10 Har du någon gång i din roll som doktorand upplevt att du blivit särbehandlad på ett kränkande sätt, 

i så fall av vilken/vilka anledningar och av vem/vilka? 

11 Se hela frågeformuläret från Doktorandspegeln här: Doktorandspegeln – en enkät om studenternas 

studiesituation, 2016. Universitetskanslersämbetet, Rapport 2016:18 

Jämförelse med senaste 
Doktorandspegeln 
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Kort om statistiken 

Beskrivning av populationen 
Populationen utgörs av personer som avlagt en doktorsexamen under de 

senaste 10 åren (2007-2017) vid ett svenskt lärosäte och var 67 år eller yngre vid 

2018 års slut samt folkbokförda i Sverige den 24 augusti 2018.   

Figur 2 
Ram, population, urval och svarande 

 

Den avgränsade populationen omfattar 22 890 personer, urvalet drogs på 9 879 

personer. 

  



 

 41 SCB – Doktorsexaminerades villkor Under forskarutbildningen och i arbetslivet 
 

Tabell 4 
Beskrivning av populationen, antal 

Forskningsämnesområde Kvinnor Män Totalt 

Totalt 11 477 11 413 22 890 

Naturvetenskap 1 947 2 959 4 906 

Teknik 1 207 2 949 4 156 

Medicin och hälsovetenskap 5 047 3 001 8 048 

Lantbruksvetenskap och 
veterinärmedicin 301 180 481 

Samhällsvetenskap 2 121 1 581 3 702 

Humaniora och konst 854 743 1 597 

    

Årtal för avlagd doktorsexamen  

  

2008 - 2011 4 563 4 341 8 904 

2012 - 2014 3 328 3 285 6 613 

2015 - 2017 3 587 3 786 7 373 

        

Ålder vid avlagd doktorsexamen  

  

Under 35 år 5 268 6 346 11 614 

35 år eller äldre 6 209 5 067 11 276 

        

Ålder idag (2018)       

Under 40 år 4 668 5 569 10 237 

40 år eller äldre 6 809 5 844 12 653 

        

Svensk/utländsk bakgrund       

Svensk 7 897 7 683 15 580 

Utländsk 3 580 3 730 7 310 

 

Antagningsdatumen för urvalet spänner över tiden höstterminen 1975 till 

vårterminen 2016.  

Statistikens ändamål och innehåll 
Statistiken beskriver doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden, i 

vilken utsträckning de fått arbete inom sitt ämnesområde samt nuvarande och 

tidigare villkor i arbetslivet. Dessutom redovisas några kvalitativa aspekter från 

forskarutbildningen som upplevelsen av engagemang och stöd från handledare 

samt erfarenheter av kränkande särbehandling och sexuella kränkningar. 

Populationen utgörs av personer som avlagt en doktorsexamen under de 

senaste 10 åren (2007-2017) vid ett svenskt lärosäte och var 67 år eller yngre vid 

2018 års slut samt folkbokförda i Sverige den 24 augusti 2018.   

Undersökningen genomfördes under hösten 2018. Frågor om aktuella 

förhållanden avser mättillfället, som var någon gång mellan 2018-10-26 och 

2019-01-14. Vissa av frågorna om aktuell sysselsättning avsåg tiden mellan.  

Resultaten från undersökningen redovisas i denna temarapport. Dessutom finns 

en mer fullständig redovisning i form av Exceltabeller på SCB:s webbplats,  
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Mer information om statistikens ändamål och innehåll ges i avsnitt 1 i 

Kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats, www.scb.se/uf0549. 

Information om statistikens framställning 
Högskoleregistret användes som urvalsram till undersökningen. Totalt bestod 

rampopulationen av 22 890 doktorsexaminerade.  Från urvalsramen drogs ett 

stratifierat obundet slumpmässigt urval om totalt 9 879 personer.  

Datainsamlingen genomfördes med post och webbenkäter med möjlighet att 

besvara enkäten på svenska eller engelska. Datainsamlingen pågick mellan 

2018-10-26 och 2019-01-14. Svarsfrekvensen var 60 procent.  

Mer information ges i Statistikens framställning på SCB:s webbplats, 

www.scb.se/uf0549. 

Information om statistikens kvalitet 
I en urvalsundersökning påverkas skattningarna av fel beroende på att endast 

urvalet och inte hela populationen studeras. Denna slumpmässiga osäkerhet 

kan kvantifieras i form av konfidensintervall, som beräknats med hjälp av ett av 

SCB egenutvecklat estimationsprogram, ETOS.  

Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att frågeblanketten inte är 

besvarad alls, och dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor i 

blanketten inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig från de svarande, med 

avseende på undersökningsvariablerna, så kan skattningarna som grundar sig på 

enbart de svarande vara skeva. För att reducera denna skevhet har vikter 

beräknats med hjälp av kalibrering. 

Rampopulationen (Högskoleregistret: 2018) överensstämmer väl med 

målpopulationen. Vid estimationen har skattningarna justerats för identifierad 

övertäckning. 

Det har inte gjorts några studier över eventuella mätfel, men enkäten har 

utformats och mättekniskt granskats med syftet att minimera risken för mätfel. 

Flera testintervjuer ingick i den mättekniska granskningen. 

Mer information om statistikens kvalitet ges i avsnitten 2–5 i 

Kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats, www.scb.se/uf0549. 

file://///scb.intra/Users/P/SCBPAUK/Mina%20Dokument/A_under%20arbete/Doktorsexaminerade/www.scb.se/uf0549
file://///scb.intra/Users/P/SCBPAUK/Mina%20Dokument/A_under%20arbete/Doktorsexaminerade/www.scb.se/uf0549
file://///scb.intra/Users/P/SCBPAUK/Mina%20Dokument/A_under%20arbete/Doktorsexaminerade/www.scb.se/uf0549
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The conditions for PhDs 
during their doctoral 
studies and in working life. 

Summary 
This report describes the establishment on the labour market of persons with a 

doctoral degree. It includes a presentation of how quickly they found work after 

receiving their degree, whether they found work within their subject area and 

their current and previous conditions in working life. One chapter deals with 

experiences during their doctoral studies, such as their supervisor's 

involvement and support, as well as experiences of offensive discrimination and 

sexually offensive behaviour.  

The results include all persons who defended their doctoral thesis in 2008-2017, 

were under 67 years old, and were registered in the population register in 

August 2018.   

In the first year after receiving their doctoral degree, nearly nine out of ten 

persons had work as their main activity and seven percent were unemployed. 

Half of those who were in work had permanent employment. Four out of five 

persons had work that matched the subject area of their doctoral studies, three 

out of five had qualified employment that required a doctoral degree, and an 

equally large share considered that it was fairly easy or very easy to find this 

work. At the time of data collection, autumn 2018, 96 percent of these persons 

were in work. 

With regard to matching between education and current work duties, most 

persons, six out of ten, state that they have work that completely or to a great 

extent corresponds to the subject area of their doctoral studies. A majority, two 

out of three persons, consider that their work duties require skills at a 

corresponding doctoral education level. About half of those who received their 

doctoral degree consider that their main work duties to a large or fairly large 

extent require specialist skills in the area of their doctoral thesis.  

At the time of their doctoral degree, just less than half of them stated that they 

want to work in institutions of higher education after completing their degree. 

This share is higher than the share of those who were employed in the higher 

education sector in autumn 2018. Seven out of ten persons who stated that they 

wanted to work in a university/higher education institution after receiving their 

degree worked there at the time of the data collection.   

Some aspects of experiences from the doctoral studies were also examined. Just 

under nine out of ten persons were overall very satisfied or fairly satisfied with 

their experiences from their doctoral studies. Experiences among men were 

better than among women, and persons with a Swedish background were more 

satisfied than those with a foreign background.  

The situation on the labour 
market and experiences from 
postgraduate studies 

Persons who defended their 
doctoral thesis 2008-2018 

Nearly all of them were in work 
the year after they received 
their degree. Three out of five 
considered that it was easy to 
find work. 

Good matching among persons 
with doctoral degree 

Just less than half of them 
wanted to work at a 
university/higher education 
institution.  

Most of them were satisfied 
with their doctoral studies. 
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With regard to experiences of offensive behaviour and sexual harassment during 

their studies, about two out of five women state that they perceived that they 

had been subjected to offensive discrimination. The corresponding share among 

men was just under one out of five. One out of five women state that they were 

subjected to sexually offensive acts. The corresponding share among men was 

one out of fifty. It was more common among persons who were subjected to 

offensive discrimination to report the incident compared with those who had 

been subjected to sexually offensive acts. One out of three of those who were 

subjected to offensive discrimination reported the incident, while the 

corresponding share among those who were subjected to sexually offensive acts 

was one out of five. Among those who reported the incident, one out of three 

persons subjected to discrimination and offensive behaviour respectively 

perceived that they received help or support.  

Many persons had been 
subjected to offensive 
discrimination at some time. 
Many persons had been 
subjected to sexually offensive 
acts.  

SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. 


