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1. Bakgrund 
 
Projektet ”Kvalitetssäkring av processen utbildning på forskarnivå” har under år 2008 bedrivits på Luleå tekniska 
universitet (LTU). Fakultetsnämnderna vid LTU har uppdragit åt en projektgrupp att arbeta fram underlag och 
förslag till konkreta åtgärder i syfte att ge bättre stöd till doktorander och handledare så att utbildningen på 
forskarnivå kan bedrivas med hög kvalitet och inom givna tids- och kostnadsramar. 
 
Projektgruppen har tolkat uppdraget som att fokus bör läggas vid doktorandens första tid som forskarstuderande 
samt vid den individuella studieplanen, ISP, som övergripande verktyg/stöd för kvalitetssäkring. Projektet har 
också syftat till att identifiera ”flaskhalsar” för genomströmning i forskarutbildningen samt generella 
kvalitetsindikatorer. 
 
Föreliggande rapport redovisar ett delprojekt riktat mot doktorander i syfte att identifiera problem och föreslå 
konstruktiva lösningar, såväl genom direkta förslag från de medverkande doktoranderna men även genom 
tolkning av resultaten.  

2. Metod och urval 
 
Under våren 2008 sammanställdes en elektronisk enkät (bil 1) som distribuerades via e-post till LTU:s samtliga 
doktorander. Enkätens frågeställningar baserades bland annat på Högskoleverkets ”Doktorandspegeln” med 
vissa tillägg och justeringar med inriktning på projektet men även på Mannbergs och Candefjords erfarenheter 
från kvalitetsutvecklingsarbete vid institutionen för Samhällsbyggnad och Systemteknik samt egna erfarenheter 
och intryck och även samtal med kollegor. 
 
En viktig obligatorisk (enkäten gick ej att skicka in om inte denna fråga besvarades) frisvarsfråga ingick: 
 

 ”If you could improve one thing in the first year of your research education, what would that be and how 
do you think it could be done?” 

 
Ett mail samt två påminnelser gick ut till doktorandernas e-postlista ”ltu-doktorander@ltu.se”. I brevet påtalades 
att det var viktigt för universitetet att få in många svar, och att doktorandernas anonymitet garanterades. 
Projektgruppen spred också denna information muntligt, bland annat med hjälp av Doktorandstyrelsen, för att få 
en så hög svarsfrekvens som möjligt. 
 
I tillägg till den bifogade sammanställningen till enkäten har vi studerat om det föreligger några skillnader mellan 
vad doktorander från olika institutioner tycker om sin utbildning. Fråga 36 och 37 ur enkäten användes som 
måttstock på hur bra doktoranderna trivs. Fråga 36 lydde: ”With the experience of postgraduate studies you now 
have, would you still choose to begin a postgraduate education if you had to choose today?”, och besvarades 
med ja eller nej. Fråga 37 var formulerad: “What overall grade would you give your postgraduate programme so 
far?”.  För att kunna räkna ut ett medelbetyg för de olika grupperna av doktorander så kodades svarsalternativen 
på fråga 37 enligt: 
 
Excellent = 4, Good = 3, Bad = 2, Very Bad = 1 
 
Vi har även analyserat hur olika grupper baserade på kön, ålder, med/utan hemmaboende barn, modersmål, 
finansieringsform, anställningstid, hur arbetet bedrivs samt med eller utan biträdande handledare betygsätter 
forskarutbildningen. Exakt hur grupperna är specificerade framgår av presentationen av resultatet i tabell 2 i 
avsnitt 3.1. Samma frågor som ovan användes som bedömningsgrund. 
 
Som ett komplement till enkäten genomfördes under våren 2008 även intervjuer med 6 slumpvis utvalda 
forskarstuderande, dock såg vi till att vi fick ungefär lika många män och kvinnor och att både utländska och 
svenska doktorander samt både anställda doktorander och stipendiater var representerade. Det slumpmässiga 
urvalet baserades på LTU:s databas Vision. En begynnelsebokstav på efternamnet slumpades fram (m.h.a. 

 2 2



Matlab), därefter kontrollerades hur många doktorander med denna begynnelsebokstav som listades i Vision. Om 
mer än en doktorand listades slumpades den andra bokstaven i efternamnet fram o.s.v. Vi valde på detta sätt ut 
10 doktorander, av vilka 4 var reserver ifall inte de ”ordinarie” doktoranderna kunde ställa upp.  
 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilka karaktäriseras av öppna frågeställningar som ger 
informanten utrymme att tänka efter och formulera svar utifrån sitt eget omdöme där forskaren tar tillvara den 
intervjuades kunskaper om sig själv och sin egen verklighet (Repstad and Nilsson 1993). Genom ett öppet 
förhållningssätt “överlåts ansvaret” på informanten att ge en rättvisande bild av den verkliga situationen (Häger 
2001). På så sätt försöker forskaren undvika att svaren “smittas” vilket de kan göras i en strukturerad 
intervjusituation då informanten kan påverkas av hur frågorna formulerats.   

 
”Contamination emanates from the interview setting, it’s participants, and their interaction, not from the 
subject, who, under ideal conditions, is capable of providing accurate, authentic reports” (Gubrium and 
Holstein 2002)  

 
Gubrium och Holsteins citat ovan ger en sammanfattning av hur informanten har betraktats i intervjusituationen i 
föreliggande projekt.  Vår roll har varit att skapa en öppen atmosfär och betraktat informanten som den mest 
kapabla att förmedla information om sin egen situation. För att skapa liknande grundläggande struktur för 
samtliga intervjuer använde vi oss av en ”checklista”, vilken baserades på sammanställning och tolkning av 
svaren från den inledande enkäten där följande punkter identifierades som mest centrala faktorer för 
forskarutbildningens kvalitet: 
 

1) Start och första året 
2) Struktur på arbetet/planering/organisation 
3) Individuell studieplan och annat stöd 
4) Forskarutbildningskurser 
5) Handledning 
6) Sociala nätverk 

 
Om inte den intervjuade på egen hand tog upp något/några av dessa ämnen försökte vi ”styra in” denne på rätt 
spår. Vi ställde även mer konkreta frågor vid behov.  
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3. Resultat 
 
Resultaten redovisar resultat från såväl enkätsvar som intervjuer. Redovisningen har indelats enligt de centrala 
faktorer som identifierats och vilka återfinns i ”checklistan” i avsnitt 2 ovan, med tillägg för kapitel 3.1, generella 
”betyg” och kapitel 3.8, förslag på lösningar, där doktorandernas egna synpunkter redovisas (kartläggningens 
övergripande förslag på lösningar redovisas i kapitel 5). Ett antal citat, representativa för doktorandernas åsikter, 
har valts ut för att belysa särskilt angelägna problem och synpunkter.  
 
Sammanställningen av enkäten återfinns i dess helhet i bilaga 1. 149 svar inkom på enkäten, varav 80 från män 
och 69 från kvinnor. 
 

3.1. Generella ”betyg” 
 
Doktoranderna ger överlag goda betyg åt forskarutbildningen. Genomsnittsbetyget hamnar på 2.90 och 120/149 
= 81% skulle med den erfarenhet de nu har välja att börja forskarutbildningen om de stod inför det valet idag. 
Doktoranderna känner också att kraven som ställs på dem är legitima. De har vidare en tilltro till utbildningens 
attraktionskraft, då de inte är speciellt oroliga för att bli arbetslösa efter att de har disputerat. Tabell 1 visar 
medelbetyget samt hur stor andel doktorander som med den erfarenhet de nu har skulle välja att börja 
forskarutbildningen om de stod inför det valet idag, för de olika institutionerna. 
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Tabell 1: Medelbetyg och andel doktorander som med den erfarenhet de nu har skulle välja att börja 
forskarutbildningen om de stod inför det valet idag, för de olika institutionerna. Inga svar erhölls från 
Rymdvetenskap. 
 

 
Medelbetyg 

Andel som med den erfarenhet de 
nu har skulle börja 

forskarutbildningen om de stod 
inför det valet idag. 

Arbetsvetenskap 2.69 15/16 = 94 % 
Hälsovetenskap 3.33 3/3 = 100 % 
Industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap 2.86 15/22 = 68 % 

LTU Skellefteå 2.90 9/10 = 90 % 
Matematik 3.00 3/5 = 60 % 
Musik och medier 3.00 4/4 = 100 % 
Pedagogik och lärande 3.00 2/2 = 100 % 
Samhällsbyggnad 2.97 24/32 = 75 % 
Språk och kultur 3.00 1/1 = 100 % 
Systemteknik 2.72 16/18 = 89 % 
Tillämpad fysik, maskin- och 
materialteknik 2.80 11/15 = 73 % 

Tillämpad kemi och 
geovetenskap 3.10 17/21 = 81 % 

 
 
Tabell 2 visar utfallet av analysen av hur olika grupper baserade på kön, ålder, med/utan hemmaboende barn, 
etc., betygsätter forskarutbildningen. Exakt hur grupperna är specificerade framgår av tabellen.  
 
Utifrån denna analys har vi gjort några intressanta iakttagelser: 

• Generellt var det små skillnader mellan de olika gruppernas syn på forskarutbildningen. 

• En mindre andel doktorander med barn under 12 år boende hos sig skulle ha valt att börja 
forskarutbildningen idag med den erfarenhet de har idag, trots att de ger sin utbildning något högre 
betyg än doktorander utan barn under 12 år boende hos sig. 

• En större andel stipendiater samt doktorander med annan finansieringsform än anställda doktorander 
skulle inte välja att börja utbildningen om de fick göra valet idag. Kanske kan detta vara kopplat till att 
doktorander som inte är anställda upplever att kraven på dem är för höga, 79% (97/123) av de anställda 
doktoranderna tycker att kraven som ställs på dem är rimliga medan 73% (19/26) av de med annan 
finansieringsform tycker det. 

• Doktorander utan biträdande handledare verkar vara mer missnöjda med utbildningen än de som har 2 
handledare. De utan biträdande handledare ger ett lägre betyg, 2.81, i genomsnitt än de som har 
biträdande handledare, som ger 2.92 i medelbetyg. 70% av de utan biträdande handledare skulle välja 
att börja utbildningen idag om de ställdes inför det valet, att jämföra med 83% för de med en biträdande 
handledare. 
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Tabell 2: Medelbetyg och andel doktorander som med den erfarenhet de nu har skulle välja att börja 
forskarutbildningen om de stod inför det valet idag, för olika grupper av doktorander. De ljusa och mörka fälten 
avgränsar sammanhängande grupper. 
 

 
Medelbetyg 

Andel som med den erfarenhet de 
nu har skulle börja 

forskarutbildningen om de stod 
inför det valet idag. 

Män 2.99 56/69 = 81 % 
Kvinnor 2.83 64/80 = 80 % 
Doktorander 40 år eller äldre 3.10 26/30 = 87 % 
Doktorander yngre än 40 år 2.85 94/119 = 79 % 
Doktorander med barn under 12 år som 
bor hemma hos dem 2.96 33/47 = 70 % 

Doktorander utan barn under 12 år som 
bor hemma hos dem 2.87 87/102 = 85 % 

Doktorander med svenska som 
modersmål 2.86 96/118 = 81 %  

Doktorander med annat modersmål 3.03 23/31 = 74 % 
Anställda doktorander 2.89 101/123 = 82 % 
Stipendiater samt doktorander som 
finansieras på annat sätt 2.92 19/26 = 73 % 

Doktorander som studerat ca 1 år 3.05 30/37 = 81 % 
Doktorander som studerat ca 2 år 2.88 28/40 = 70 % 
Doktorander som studerat ca 3 år 2.74 18/23 = 78 % 
Doktorander som studerat ca 4 år 2.94 31/34 = 91 % 
Doktorander som studerat ca 5 år eller 
längre 2.73 13/15 = 87 % 

Doktorander vars arbete bedrivs 
huvudsakligen individuellt 2.82 61/77 = 79 % 

Doktorander vars arbete huvudsakligen 
bedrivs i nära samarbete med 
handledaren eller inom en forskargrupp 

2.99 59/72 = 82 % 

Doktorander som har en biträdande 
handledare 2.92 101/122 = 83 % 

Doktorander som inte har en biträdande 
handledare 2.81 19/27 = 70 % 
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3.2. Start och första året 
 

Det största problemet med starten av forskarutbildningen, vilket väldigt många påtalat i enkäten och dessutom 
underströks av de intervjuer som genomförts, är att det saknades en tydlig struktur med definierade 
arbetsuppgifter som underlättade för doktoranderna att: 
 

o Ge en tydlig bild av vad som ska göras - planera forskningsarbetet. 
o Sätta sig in i forskningsområdet. 
o Lära sig ett vetenskapligt angreppssätt. 
o Göra klart vilka krav det ställs på en doktorand.  

 
Många doktorander upplever problem med att förstå och komma in i syftet och hela bilden av forskningsprojektet 
och sitt sammanhang i forskargrupp och forskningsämne. Det framkommer en tydlig bild av att flertalet nya 
forskarstuderande upplever en frustration över att inte komma in i ”det vetenskapliga tänkandet” tillräckligt snabbt. 
Här framkommer ett behov av att läsa mer litteratur det första året för att göra sig införstådd med 
forskningsområdet för att kunna sätta in sin egen forskning i ett större sammanhang. Några belysande citat: 

” I was told to do research, given a lot of ideas, set off in many directions but, given little 
knowledge on how to conduct them. 

” A better introduction regarding what a research education really is, what the expectations on a 
PhD-student are, and what to expect. 

” Jag har arbetat som doktorand i lite över ett år nu, men det känns fortfarande som jag inte 
riktigt vet vad jag håller på med eller varför jag gör det. Ännu mindre har jag någon uppfattning 
om vad resten av min tid ska innehålla. Jag skulle efterlysa en röd tråd att följa och att ganska 
klara mål sätts upp från början av doktorandtiden, även fast dessa kan komma att ändras har 
man något att sträva efter. 

” More help from supervisor(s) to get a good start on the research, to find a feasible angle. More 
in-depth discussions are needed to achieve that. Also, more information about the whole 
process leading up to the public defence, formalities and so on. 

” Highlight the importance of scanning the important literature in the thesis subject. It is important 
to get a feel for where your research is located in the field and where you can publish. This can 
perhaps be stressed in an early course for PhD students? 

 
 
Rent praktiskt upplever sig många ”lämnade i tomma intet” i början, ibland utan eget rum och utan dator och 
telefon. Man får ingen eller dålig information om praktiska och administrativa frågor allt ifrån var man köper 
pennor till LTU:s organisation. 

” It’s hard to figure the university out when starting. 

” …praktiska saker runt omkring som måste funka/finnas. T ex tillgång till egen dator och egen 
kontorsplats. 
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En hög andel doktorander, 60%, uppger att de aldrig gick på LTU:s introduktionsutbildning. De två vanligaste 
anledningarna till detta är: 

• De fick ingen information om att denna kurs gavs. 

• De hade redan varit anställda en tid när kursen väl skulle ges och kände därför inget behov av att gå 
den. 

De som deltog i introduktionsutbildningen gav den bra betyg. 

 

3.3. Struktur på arbetet/planering/organisation 
 
Bristen på en ”röd tråd” och en fast struktur som ram för sitt arbete framkommer som en tydlig brist och påtalas 
ofta som en huvudsaklig ”flaskhals” såväl under det första året, se ovanstående avsnitt, som under ”resans 
gång”. En frustration över att vilja arbeta självständigt men inte få de rätta förutsättningarna för att kunna göra 
detta effektivt, går att utläsa tydligt ur materialet.  

” Det måste spaltas upp väldigt noga, vad man förväntas göra. Att man har en ram som 
doktorand. 

 
Det uttrycks också behov av bättre koppling till avdelningen i stort och forskningsämnet. Stödet från avdelningen 
(arbetskamrater, chef, etc.) kan förbättras, drygt 30% uppger att de inte får tillräckligt stöd från omgivningen. 
Drygt hälften av doktoranderna uppger att deras arbete bedrivs huvudsakligen individuellt och inte i nära 
samarbete med deras handledare eller som en del av en forskargrupp. Som några doktorander uttrycker vad de 
vill se förändras: 

” More team work, as it has been now there is none within our "research group". 

” Less individual work. Organisation in research teams, consisting of both seniors and PhDs. 

” The rest of the world is working in projects and networks, and we are stuck in some medieval 
solo pedagogics (with abbott supervisors and everything). I would suggest that doctoral 
projects were shared by two PhD students. 

”  We need better cooperation forms. Development today is more of a cooperative work than the 
individual strive to achieve. 

 
Brister i kopplingen till avdelningen handlar även om problem kring att arbetet fördelas ojämnt och inte tar hänsyn 
till doktorandens hela situation. En stor andel av doktoranderna, ca 80%, känner sig ofta splittrade mellan olika 
arbetsuppgifter. 
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3.4. Individuell studieplan och andra stöd 
 
Ca 65% anger att ISP är till liten eller ingen hjälp för att planera och följa upp studierna. Detta kan delvis bero på 
att handledarna i stor utsträckning överlåter ansvaret för att uppdatera studieplanen till doktoranden, 65% av 
doktoranderna uppger att de själva har huvudansvaret för uppdateringen.  

” There exist documents within LTU today that defines what should be done and what should not 
be done during the postgraduate program. However, my belief is that many supervisors ignore 
the defined "rules" and only consider them as "paper work" that has to be done to fulfil some 
"bureaucracy rules". The reason for this behaviour is probably because they have too much to 
do (too much administrative work), and cutting down on supervision is easy as it doesn’t cost 
any money. Furthermore, there is no economical incentive for supervisors to spend time on 
supervision. 

 
Många doktorander upplever problem med sin del i grundutbildningen. Det finns en stor osäkerhet kring hur 
undervisningen ska bedrivas och huruvida man besitter tillräcklig ämneskunskap. Ofta sätts forskarstuderande att 
undervisa i ämnen som inte är direkt kopplat till forskningsämnet. 

” Doktorander med undervisningsuppdrag behöver MYCKET handledning och stöd för att kunna 
arbeta med grundutbildningen på ett bra sätt. Här finns det stora brister och det är en viktig 
fråga för doktorandens arbetssituation och utveckling, men kanske framför allt viktigt för 
studenterna i grundutbildningen; för kvaliteten på de utbildningar vi ger och för LTU:s rykte. Det 
är konstigt att vi som aldrig har undervisat, och inte har någon pedagogisk utbildning, får 
förtroendet att t o m ansvara för hela kurser, utan nämnvärt stöd. Studenterna som tar studielån 
och satsar stort på sin utbildning, har rätt att förvänta sig högsta kvalitet i de kurser som LTU 
erbjuder. Min erfarenhet är att många doktorander ser arbete med undervisning som ett 
nödvändigt ont, något som man motvilligt gör med minsta möjliga arbetsinsats, för att man 
måste. 

 

3.5. Forskarutbildningskurser 
 
Överlag anser de tillfrågade att LTU:s kurser håller en ganska bra kvalité och är till största delen relevanta för 
forskningsarbetet samt att antalet obligatoriska kurspoäng är lagom. Vid intervjuer och frisvar uttrycks dock ett 
antal åsikter rörande en homogenisering av forskarkurserna. 

” So few courses to undertake, it feels like "!main stream" courses are in favour which results in 
no a big specialization in your subject due to that the financial aid for courses are under all 
criticism i.e. remove the demand on courses to involve 4 or something research groups in the 
end "mainstream courses". 

 
Vid intervjuerna framförs även en del kritik mot den pedagogiska utbildningen: 

” ….jag tror inte att det här är de bästa LTU kan leverera.…Högskolepedagogikkursen är något 
som alla drabbas av …hur ska vi kunna bli bättre på att undervisa grundutbildningsstudenter?  

 
Kvalitén på forskarskolorna behöver förbättras. Över hälften av doktoranderna som är med i en forskarskola 
svarar att det inte är till någon hjälp för att snabbare och med högre kvalité uppnå forskarutbildningens mål. 
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3.6. Handledning 
 
Generellt är kvalitén på handledningen ganska bra. Men nästan 4 av 10 doktorander (37%) tycker inte att de fick 
tillräckligt mycket stöd av sin handledare i starten. 1 av 5 doktorander tycker inte att handledaren visar intresse 
för deras forskning, och nästan 30% känner att de inte får särskilt mycket uppskattning för sitt arbete. 
Problematiken kring handledning kopplas till stor del samman med den övergripande känslan av brist på 
sammanhang och struktur som nämnts ovan: 

” Jag tror att min handledare hade en stor vision, men vi möttes inte i den visionen. 

” Som handledare måste man konkretisera sina planer. Som ny doktorand är man väldigt 
fokuserad på sin arbetsdag, medan handledaren kanske tänker fem år framåt. Handledaren 
måste kunna plocka ner sig på mer konkret nivå. 

” I like to plan and organize my work myself, and I do that. My supervisor helps me when I ask 
him to, and he sets the framework. But other than that, I design my research myself. 

 
En viss insikt finns dock hos de forskarstuderande som intervjuats om att bristen på tydlig struktur kan medföra 
något positivt: 

” ….kaosåret…. det händer trots allt något med förhållningssättet och ”tänket”.  

” …men det gäller att handledaren hjälper doktoranden att förstå att det är meningsfullt att leva i 
kaoset 

. 
Det uttrycks också önskemål om en ”kvalitetssäkring” av handledarskapet genom väl fungerande biträdande 
handledare men även andra resurser såsom fadder eller mentor.  

” Hur ska en ny doktorand kunna veta vad som är dålig handledning? 
 
Detta dels för att ge nya/andra perspektiv på forskningen men även som resurs då huvudhandledaren inte finns 
tillgänglig. Vid intervjuerna framkom att synen på relationen handledare/forskarstuderande behöver bli mer 
”modern”. Att två personer ska kunna arbeta/fungera ihop på det sätt som forskarstudier kräver, bör innebära en 
mer tillåtande attityd gentemot att byta handledare: 

” …ibland fungerar det bara inte…det behöver inte vara av ondo att byta…. 

 
1 av 4 doktorander uppger att de är beroende av sin handledare på ett problematiskt sätt. 

” You are so dependent on your supervisor and there is no support from other bosses, or 
nowhere to turn. 
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”I mitt fall var jag mycket väl insatt i mitt forskningsområde efter att under många år arbetat och jag 
kände vägen framåt. Vet dock av andra "nya" doktoranders verklighet att uppstarten kan vara väldigt 
oklar vad gäller inriktning och val av forskningsfråga - kanske tar det nästan hela första året att hitta. 
Om man då efter ett tag när man kommit in i ämnet, inser att forskningsfrågan inte var den bästa och 
vill ändra inriktning kan det "vara för sent"... Här har handledaren en nyckelroll!!” 

3.7. Sociala nätverk  
 
Kopplat framförallt till starten av forskarutbildningen uttrycker många doktorander en brist på sociala nätverk. 
Exempelvis uttrycker en av de intervjuade en känsla av meningslöshet, kopplat till en känsla av ensamhet i sin 
roll som doktorand. Denne upplever att det finns två åtskilda grupper, doktoranderna och adjunkterna m.fl.  
 
Ett stort antal doktorander känner sig lämnade ”i tomma intet” vid starten: 

” I was put in a corridor at another division for six months, no one visited me, no one asked me 
for coffee, and only my supervisor came by once a week. The head of our subject never 
contacted me. I was not given any support or social contact at all…. 

 
Många uttrycker önskemål om ökad samhörighet även under ”resans gång”, såväl avdelningsvis som mellan 
doktorander över avdelnings/institutionsgränser. 

” To become part of a research group and not be so alone in ones research subject. 

” I also miss much more team work in the department. I feel that efforts are being repeated over 
and over since very few people are willing to share. This also decreases the chances of 
publications, funding, etc. 

 

3.8. Förslag på lösningar  
 
Generellt har doktoranderna inte kommit med så många förslag till konstruktiva lösningar på de problem som de 
påpekar. Vad gäller att förbättra starten och det inledande året på forskarutbildningen är doktorandernas 
huvudsakliga åsikt att det först och främst behövs mer vetenskapligt stöd för att få en tydlig ram och ett 
sammanhang rörande det egna projektet, en hjälp med att ”förstå hela bilden av forskningsprojektet”. Här uttrycks 
önskemål om att handledaren bör ge den nya forskarstuderanden konkreta arbetsuppgifter som syftar till att 
skapa en tydlig bild av sammanhanget. Det stora flertalet av frisvaren indikerar direkt och indirekt ett behov av 
struktur: 

” A good way would be to set up guidelines for how a good study-plan/PhD-work-situation should 
work. Maybe also guidelines on how to make a research group work as a group. 

” Mycket "hjälp" i starten för att hitta inriktningen/fokus skulle ge mindre frustration hos 
doktoranden och minska processtiden. Kanske mentorsprogram och introduktionspärm för 
nyanställda doktorander p.g.a. att det tar lång tid att förstå vad det innebär att vara doktorand 
och även få hjälp med att förstå de strategiska och smarta beslut som finns under vägen. 
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” Better understanding and structure of the research education I should take. Research 
methodology is something that should have been read before the end of the second year. This 
to help the PhD student plan his work towards PhD degree. 

 
 
Vidare bör/måste det finnas en resurs som tillgodoser behov av information kring praktiska ting. Detta kan vara 
administrativ personal ”som gör det med hjärtat”, eller genom faddersystem.  

” En fadder att vända sig till som man inte står i beroendeställning till skulle vara bra. Det är 
mycket oklarheter när man är ny på universitetet. (var fixar man nycklar, e-postadress, 
passerkort mm). 

 
Några påpekar vikten av att en sådan funktion är avlönad, så att inte doktoranden känner att man besvärar och 
tar upp tid. Möjligen kan det vara en central funktion. Vidare bör/måste det ges bättre information om 
arbetsvillkoren för doktorander och all viktig information ska finnas tillgänglig på engelska. 
 
Många informanter uttrycker ett generellt behov av att ha fler personer kring sig såsom mentor, fadder eller 
samrådsgrupp. Detta för att fylla behoven av kvalitetssäkring av handledning, vetenskaplig kvalitet/sammanhang, 
sociala nätverk och praktiska/administrativa frågor. 

” Det behövs en kvalitetssäkring, men den får inte vara för strukturerad. 

” Jag tror inte det fungerar att skriva en ”manual” för hur handledning ska fungera, med mera. 

” In the beginning, it's very important to get a more holistic view what PhD studies are about. I 
consider it would be good to get a contact with senior PhD students who have more experience 
in a more organised manner. Having a senior PhD student as a tutor/mentor in the beginning?  

 
Informanternas övriga förslag till förbättringsåtgärder i korthet: 

• Introduktionsutbildning på biblioteket direkt vid start för att förstå ”systemet”. 

• Engelskspråkig grundutbildning. 

• Vetenskapliga ”bas”-kurser. 

• Forskarskola med aktivt deltagande av professorer och handledare. 

• Pedagogikkursen senare i utbildningen ”när man fått lite erfarenhet av undervisning.” 

• Sida med länkar till forskarutbildningskurser på andra lärosäten. 

• Forskarutbildningsvägledare. 

• Projektanställning innan start. ”En ömsesidig utvärderingsperiod”.   

• Fler samordnade sociala aktiviteter. 

• Ekonomiska incitament för ökad ”produktivitet”. 

” Also, if the aim is to get Doctors in 4 years, there should be different kind of carrots 
(economical, fame and so on) for motivation. No whip but carrots! (One works so much better 
with carrots than with whipped butt.) 
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4. Analys och Diskussion 
 
Det övergripande intrycket av vår kartläggning är att de flesta doktorander är missnöjda med starten. Man 
förväntas ”forska fram” även sin egen arbetssituation. Utan att ge konkreta förslag så efterlyser man ett ramverk, 
en struktur att kunna vara ”självständiga i”. Man är överlag nöjd med sina handledare men uttrycker att man 
behöver mer hjälp med att skapa en tydlig struktur snarare än att handledaren styr avhandlingsarbetet. I 
Doktorandspegeln (Högskoleverket, 2008) påpekas vikten av en bra introduktion ur många aspekter: 
 

”En tillfredsställande och bra introduktion till forskarutbildningen kan ge många fördelar, dels ur ett 
arbetsmässigt, dels ur ett socialt perspektiv. En bra introduktion kan innebära att doktoranden snabbare 
kommer in i verksamheten och kan komma igång med sina studier och uppgifter. Att doktoranderna gör 
rätt saker vid rätt tillfälle bidrar till att skapa en tryggare tillvaro och gör att de undviker potentiella 
problem” (Högskoleverket, 2008). 

 
Av enkätens frisvar och vid djupintervjuerna framkom en tydlig bild av att det stora flertalet önskar sig en 
vetenskapsteoretisk introduktionsutbildning för att snabbare börja förstå det vetenskapliga tänkandet. Många 
efterlyser även att informationssökningskursen bör tas vid start där information ges om vetenskaplig publicering 
och informationssökning. Många uttrycker också behov av stöd i undervisningssituationen genom en mer praktisk 
pedagogisk introduktionskurs. Den ”pedagogiska grundkursen” som ges och som doktorander ska gå har en 
inriktning mot ’inlärning’ och ’hur inlärning sker’. Detta är utmärkt men långt ifrån tillräckligt. Det saknas sedan 
länge en kurs som ger stöd runt mera praktiska ’utlärningsfrågor’, som exempelvis hur man planerar lektioner, hur 
man utnyttjar ’svarta tavlan’ eller ’whiteboard’, hur man gör och visar powerpointbilder, röstvård och retorik. 
Dessutom står undervisningsrollen fortfarande alltför lågt i status. Att det hålls en hög kvalité på undervisningen 
är naturligtvis av största vikt för universitetet, och doktoranderna har här en mycket viktig roll. Behovet av en 
’praktisk utlärningskurs’ är därför, som vi ser det, stort. Vi måste också i en sådan kurs få våra doktorander (och 
gärna andra lärare också) att inse att det är en förmån och inte en belastning att undervisa – att känna stolthet 
och ansvar i sin lärarroll. En person som har en lärarroll måste naturligtvis vara en skicklig kommunikatör – en 
egenskap som dessutom är oerhört viktig i doktorandens personliga utveckling och framtida yrkesverksamhet, 
var än denna sker. Bengt Klefsjö och Hans Mattson har arbetat fram en praktiskt inriktad kurs, ”Hur kan jag 
utvecklas i min lärarroll?” (se bilaga 2), vid Institutionen för Samhällsbyggnad. Denna kan vara en lämplig allmän 
”grundkurs” för alla doktorander vid LTU.  
 
Även praktisk information - ”var köper man pennor” – saknas ofta.  Även om det är en bagatell att inte veta var 
man ska köpa pennor, så påverkas den nyrekryterade forskarstuderandens självkänsla av att behöva fråga 
kollegor om sådant, återigen: man vill men ges inte förutsättningarna för att hantera sin situation själv. I vissa fall 
saknar den nyantagna doktoranden grundläggande förutsättningar som rum, dator, telefon. 
 
Majoriteten av doktoranderna deltog aldrig i LTU:s introduktionskurs, dels p.g.a. att många inte fick reda på att 
den gavs och dels för att många redan varit anställda ganska länge när den väl skulle ges. En ny LTU-gemensam 
introduktionsutbildning för doktorander, som ges i form av en rullande seminarieserie över hela året istället för vid 
ett tillfälle, förefaller som en bättre lösning än den nuvarande. Detta förslag utvecklas i huvudrapporten för detta 
projekt.  
  
Många av doktoranderna ger uttryck för ett behov av fler sociala aktiviteter, framförallt mellan doktorander över 
institutionsgränserna. Doktorandstyrelsen har anordnat en del sociala aktiviteter i samband med sektionsmöten, 
men uppslutningen har tyvärr ofta varit dålig. Kanske skulle fler delta om fristående aktiviteter, d.v.s. inte i 
samband med möten, arrangeras för doktoranderna. Att komma in i ett socialt sammanhang på arbetsplatsen är 
av stor vikt: 
 

”Att bli introducerad socialt gör att doktoranden känner sig välkommen och lättare finner sig tillrätta i 
miljön” (Högskoleverket, 2008). 
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Att inte fler styrdokument och ”mallar” för doktorandens arbete införs är en åsikt som delas av såväl doktorander 
som handledare. Den individuella studieplanen, ISP, har förutsättningar att vara ett ”verktyg” för att skapa en 
struktur för doktorandens arbete, men attityden mot den behöver förbättras. Det är därför önskvärt att 
handledarna tar en mer aktiv roll i arbetet med ISP, på så sätt kan ISP bli ett dynamiskt redskap till gagn för såväl 
doktorand som handledare. 
 
Kvalitén på forskarskolorna behöver förbättras. Över hälften av doktoranderna som är med i en forskarskola 
svarar att det inte är till någon hjälp för att snabbare och med högre kvalité uppnå forskarutbildningens mål. 
Forskarskolorna kan utgöra en viktig bas för att lära doktoranderna ett vetenskapligt angreppssätt, hjälpa de att 
själva skapa en bra struktur och planering för forskningen, samt vara en viktig social mötesplats. 

Vi tror att det behövs någon form av kvalitetssäkrande råd, både vad gäller den vetenskapliga kvaliteten men 
också för att följa upp och understödja mer praktiska moment, som t.ex. hanteringen av ISP. Vid avdelningen för 
nationalekonomi vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, IES, bedrivs sedan början av 
1990-talet en verksamhet benämnd ”vetenskapligt råd”. Rådet består i nuläget av tre professorer, med 
spetskompens inom avdelningens huvudsakliga forskningsinriktning, från utländska universitet. Enligt professor 
Patrik Söderholm, ämnesföreträdare vid avdelningen, väljs rådets deltagare främst på grundval av deras 
metodologiska färdigheter för att undvika en homogenisering av doktorandernas arbeten. Doktoranderna skickar 
årligen artiklar för genomläsning av rådets deltagare. En gång per år samlas sedan avdelningen och rådet för 
heldagsseminarium kring artiklarna. Genom dessa kontakter får doktoranderna även möjlighet att hitta passande 
kurser utomlands. Det vetenskapliga rådet ger en kvalitetssäkring av doktorandernas arbeten som 
uppmärksammats vid Högskoleverkets bedömning av enheten: 
 

”…det (är) en klar styrka att det finns ett system för kvalitetssäkring av handledning och 
avhandlingsarbete. Avdelningens internationella vetenskapliga råd uppfattar vi som ett framgångsrikt 
initiativ och som en klar tillgång för forskarutbildningen” (Högskoleverket, 2002:111). 

 
Iden med vetenskapligt råd kan också förmodas ha inverkan på det behov av sammanhang med 
forskningsområdet internationellt som ett flertal doktorander uttryckt i kartläggningen. Patrik Söderholm menar att 
det vetenskapliga rådet troligen ökar ”produktiviteten” på så sätt att man vill producera något bra till det årliga 
seminariet. Vid seminarietillfällena har man också avsatt en dag för informellt umgänge som enligt Söderholm 
bidrar till nätverksskapande mellan doktoranderna och professorerna. Mötena sker dels i Luleå men även 
utomlands. 
 
I tillägg till ett ”vetenskapligt råd” ser vi att ett råd som hanterar mer praktiska frågor kring doktorandernas 
utbildning skulle fylla en värdefull funktion. Doktorandernas ISP bör vara en central utgångspunkt för denna 
samrådsgrupp/forskarutbildningsråd. Detta råd kan uppmäta kvalitetsindikatorer, såsom publicerade och 
inskickade artiklar, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag mm, genom de forskarstuderandes ISP och den 
målmatris som nyligen framtagits vid LTU som stöd i planering och genomförande av utbildning på forskarnivå. 
En samrådsgrupp/forskarutbildningsråd på varje institution (små institutioner kan slå sig samman med större 
institutioner) kunde fungera som en stöd- och kvalitetssäkrande enhet för handledare och doktorander. 
 
 
Överlag ger inte doktoranderna själva så många förslag till konstruktiva lösningar på de olika problemen. De 
flesta av våra förslag till förbättring, se avsnitt 5, utgår därför från vår egen tolkning av problemen och hur de 
skulle kunna lösas. 
 
Enkäten bör ha nått de allra flesta doktorander. Det är dock osäkert hur uppdaterad e-postlistan ”ltu-
doktorander@ltu.se” egentligen är. Vi vet att alla inte är med på denna lista. Detta är ett problem i sig för 
doktoranderna, det finns inget bra sätt att sprida information till alla doktorander. Det är viktigt att e-postlistan 
verkligen inkluderar samtliga doktorander. 
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5. Konklusioner – Förslag till åtgärder 
 

• Samrådsgrupp/Forskarutbildningsråd kring doktoranden med koppling till projekt och forskargrupp 
men även avdelningen och institutionen i stort för kvalitetssäkring och för att skapa struktur och bättre 
kunna planera bl.a. omfattning och inriktning. Doktorandernas ISP bör vara en central utgångspunkt. 
Kvalitetsindikatorer, såsom publicerade och inskickade artiklar, konferensbidrag, populärvetenskapliga 
bidrag och annat publicerat, kan uppmätas via ISP och målmatrisen. 

• Den individuella studieplanen, ISP, bör utvecklas så att den blir ett fungerande, dynamiskt, verktyg för 
att skapa en bättre struktur på forskningsprojekt och sammanhang. Framförallt måste attityden mot den 
förändras, från att vara ett administrativt ”måste” till att bli en möjlighet. En möjlig väg dit är att den 
utformas med hjälp av samrådsgrupp enl. ovan och uppdateras i tätare intervaller. Information kring ISP, 
dess betydelse och utformning bör ges till doktoranden vid start, enl. nedan. Vi rekommenderar att 
handledaren och doktoranden alltid skriver och reviderar ISP tillsammans.    

• Introduktionskurser – STARTPAKET med praktisk information, vetenskaplig teori, 
informationskunskap och där doktorandens ISP påbörjas. Introduktionskurserna bör ges med tätare 
intervaller. Institutions och/eller avdelningsinformation kring lönesystem etc. kan tillgodoses av 
administrativ personal och/eller fadder. För att doktoranden ska få en bra förståelse för sitt forskningsfält 
och kunna placera in sin egen forskning i ett större sammanhang, rekommenderar vi handledare att ge 
doktoranden i uppgift att göra en litteraturstudie över aktuell och historisk forskning under doktorandens 
första år. Vi föreslår även att en ny LTU-gemensam introduktionsutbildning för doktorander (rullande 
seminarieserie) införs. Detta förslag utvecklas i huvudrapporten för detta projekt.  

• Fadderskap. Vi föreslår att det rekommenderas till institutionerna att inrätta fadderskap för att ge 
vetenskapligt, socialt och praktiskt stöd för nyantagna doktorander under deras första år. Fadder kan 
med fördel vara en doktorand i senare del av sin utbildning. 

• Pedagogisk grundkurs/praktisk pedagogik. Idag saknar universitetets doktorander fullgott stöd i sin 
utveckling för lärarrollen. Den ”pedagogiska grundkursen” som ges och som doktorander ska gå har en 
inriktning mot ’inlärning’ och ’hur inlärning sker’. I tillägg till denna behövs det en kurs i hur man 
undervisar på ett effektivt sätt rent praktiskt i klassrummet. Bengt Klefsjö och Hans Mattson har arbetat 
fram en sådan kurs, ”Hur kan jag utvecklas i min lärarroll?” (se bilaga 2), vid Institutionen för 
Samhällsbyggnad. Den ges första gången nu under hösten 2008 och vi föreslår att den läggs in som en 
allmän ”grundkurs” för alla doktorander vid LTU.  

• Sociala aktiviteter. De forskarstuderande efterlyser fler sociala aktiviteter för doktorander över 
institutionsgränserna. Doktoranderna själva får gärna komma med förslag på vilka typer av aktiviteter de 
önskar. Doktorandstyrelsen kunde fungera som en bas för dessa diskussioner.  

• Vetenskapligt råd: Detta kan utformas efter den förebild som bedrivs vid avdelningen för 
nationalekonomi vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, IES. Se beskrivning i 
avsnitt 4 ovan. 
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7. Bilagor 
 

1) Elektronisk enkät, sammanställning 
2) Förslag till kursplan för didaktisk introduktionskurs. (Arbetsgruppen för kvalitetsutveckling av 

forskarutbildningen vid Institutionen för samhällsbyggnad SHB, LTU) 
 

 
 
Bilaga 1. Elektronisk enkät, sammanställning 
 
Några kommentarer till enkäten (rapporten har skapats automatiskt): I högerkolumnen kan ni bortse ifrån siffrorna 
för ej svarat och bortfall, dessa är inte korrekta. Verkligt bortfall = doktorander som nås av e-postlistan (ltu-
doktorander@ltu.se) – antal svarande (149). Denna siffra vet vi inte exakt då vi inte vet hur många doktorander 
som nås av e-postlistan. På fråga 10a har "yes"-kolumnen fallit bort, 58 st svarade ja. Observera att för frågorna 
16b, 27b , 27c och 34b var det tillåtet att kryssa i flera alternativ. 
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1. Gender 

Man 80 53,6%

Woman 69 46,3%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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2. Age 

20-29 59 39,5%

30-39 60 40,2%

40-49 22 14,7%

≥50 8 5,36%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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3. Do you have children under 12 years of age living with you? 

Yes 47 31,5%

No 102 68,4%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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4. What is your mother tongue? 

Swedish 118 79,1%

English 4 2,68%

Other 27 18,1%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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5. Do you experience your mother tongue as an obstacle or an asset for your work? 

Obstacle 11 7,38%

Asset 54 36,2%

Neither 84 56,3%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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6. Department 

Department of Human Work Sciences 16 10,7%

Department of Health Sciences 3 2,01%

Department of Business Administration 
and Social Sciences

22 14,7%

Luleå University of Technology, 
Skellefteå

10 6,71%

Department of Mathematics 5 3,35%

Department of Music and Media 4 2,68%

Department of Education 2 1,34%

Space Science 0 0%

Department of Civil, Mining and 
Environmental Engineering 32 21,4%

Department of Languages and Culture 1 0,67%

Department of Computer Science and 
Electrical Engineering

18 12,0%

Department of Applied Physics and 
Mechanical Engineering

15 10,0%

Department of Chemical Engineering 
and Geosciences

21 14,0%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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7. What is your principle source of income? 

Postgraduate studentship (Swedish: 
doktorandanställning)

123 82,5%

Scholarship 14 9,39%

Some other form of funding, what? 12 8,05%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  

Some other form of funding, what? Responses (%)

Being not a permanent resident in Sweden, I live on the salary paid by my employer in my home country. 1 0,67%

External project fundings 1 0,67%

Industrial 1 0,67%

Industrial PhD-student, employed by the company. 1 0,67%

Industridoktorand 3 2,01%

Industridoktorand (finansieras dock av VR) 1 0,67%

salary 1 0,67%

stipendiate 1 0,67%

Strategisk satsning, anställd tillsvidare. 1 0,67%

Swedish: Industridoktorand. Anställd hos ett byggföretag. 1 0,67%

Inkomna svar: 12  

Ej svarat: 221  

Bortfall: 94,85%  
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8. For how long have you been pursuing your postgraduate studies? (If you have not studied full time, 
been vacant etc., estimate the corresponding full time you have studied) 

Around 1 year 37 24,8%

Around 2 years 40 26,8%

Around 3 years 23 15,4%

Around 4 years 34 22,8%

Around 5 years 10 6,71%

>5 years 5 3,35%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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9. How is work organized in your programme? 

Mainly individually 77 51,6%

Mainly in a research group 13 8,72%

Mainly in close cooperation with your 
supervisor

59 39,5%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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10a. Did you participate in LTU's introductory course? (If the answer is “No”, proceed to question 11) 

No, why not? 90 100%

 Inkomna svar: 90  

 Ej svarat: 143  

 Bortfall: 61,4%  

No, why not? Responses (%)

? 1 1,11%

??? 1 1,11%

Ansåg inte att det var tillräckligt intressant för att avsätta tiden då inbjudan dök upp efter ungefär 1 år som doktorand. 1 1,11%

Bad timing the first year, and then I felt already introduced... 1 1,11%

because of other obligations... 1 1,11%

Collided with other event 1 1,11%

Den gavs ganska långt efter att jag anställdes. 1 1,11%

did not know about it 2 2,22%

Did not no they existed 1 1,11%

Didn?t know it existed 1 1,11%

Didnt even know that there was one. 1 1,11%

Dont remember that, maybe course was not going at that time. 1 1,11%

Due to fieldwork I wasnt able to be in Lulea 1 1,11%

Due to fieldwork in another town. 1 1,11%

Eftersom jag arbetat så länge på universitetet tidigare.... 1 1,11%

Either there was no such course at that time or I was not informed about it. 1 1,11%
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fick tillräcklig information och kunskap genom dok-seminariegrupper 1 1,11%

Field work 1 1,11%

Had been a PhD student for one year when it was given. 1 1,11%

Had so many other introductions 1 1,11%

Har haft en lång anställning innan jag påbörjade foutbildning. Har gått en intro.utb. för länge sedan 1 1,11%

har inte hört talas om någon sådan kurs 1 1,11%

Have no time 1 1,11%

Have not been any introductory course since I started. 1 1,11%

Hörde talas om den för sent 1 1,11%

I can?t remember such course from the beginning of my studies. 1 1,11%

I didnt know there was one. 1 1,11%

I had already been working here for 6 month before there were an introductory course. 1 1,11%

I had no information about it. 1 1,11%

I missed the first time and then I felt rather at home when there was a second chance. 1 1,11%

I never heard about it until I regarded it useless 1 1,11%

I think i got a bunch of papers about various stuff when i started at Ltu. (Ignore the reply on question 10b) 1 1,11%

I was away at the time of the course. 1 1,11%

I was called to it when I had worked a year. 1 1,11%

I was not informed about such a course, however, due to time limit that I encountered at the time of beginning program I could not 
manage it. 

1 1,11%

I was not informed that there was an introductory course 1 1,11%

I was not interested in it. 1 1,11%

I was not invited?? 1 1,11%

I was working as a research engineer (1:e fo.ing) for 1,5 years before I started as a PhD student and did not receive any invitation to 
such course when I started. 

1 1,11%

Inbjudan skickades två veckor innan genomförandet. 1 1,11%

Ingen info. 1 1,11%

It collide with a course 1 1,11%

It was given after 6 months of my work. 1 1,11%

It was not offered to me when I started. 1 1,11%

Jag blev aldrig erbjuden. 1 1,11%

Kände inget behov av detta då jag startade (hade några års arbetserfarenhet från annan högskola och visste hur denna värld fungerade) 
fick också bra individuell mottagning på institutionen

1 1,11%

Lack of time 1 1,11%

Never heard of it 1 1,11%

Never heard of it. 1 1,11%

Never knew it exsisted. 1 1,11%
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no idea about the course 1 1,11%

No knowledge about it at the time. 1 1,11%

No time 1 1,11%

Nobody mentioned an introductory course exsists. Later, when I heard about it, I felt like I had been here too long to need "introduction". 
My supervise did not seem to care about the intro.course. 

1 1,11%

something more important on the schedule at that time 1 1,11%

Studerade här innan så jag upplevde att jag hade koll på det mesta. 1 1,11%

The course was conducted in Swedish language. 1 1,11%

The course wasn?t given when I started. And it doesen?t feels important to do that now. 1 1,11%

the course wasnt avaliable at the time I started. 1 1,11%

There was no time... 1 1,11%

this course was not available when I started my work and later I was not able to attend it 1 1,11%

Was already employed at LTU when I started doctoral studies. 1 1,11%

Was hired as a research engineer just after doing my master thesis. It simply did not feel necessary at the time. 1 1,11%

Was not aware of it 1 1,11%

was not in town 1 1,11%

Was not informed 1 1,11%

Was not invited, I am not LTU staff. 1 1,11%

Was there one in 2003 ?? 1 1,11%

what is that? 1 1,11%

When I started there was no introduction (if I remember right. We had introtuction to the SkeWood program. 1 1,11%

Visste ej att det fanns någon sådan 1 1,11%

Visste inte att den fanns... 1 1,11%

Working abroad (Iceland) 1 1,11%

Inkomna svar: 74  

Ej svarat: 159  

Bortfall: 68,3%  
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10b. If you answered “Yes”, what is your main impression of the introductory course? 

Very good 4 6,77%

Rather good 46 77,9%

Rather bad 7 11,8%

Very bad 2 3,38%

 Inkomna svar: 59  

 Ej svarat: 174  

 Bortfall: 74,7%  
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11a. Have you been offered and participated in an introductory course at your department? (If the answer 
is "No", proceed to question 12) 

Yes 11 7,38%

No 138 92,6%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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11b. If you answered "Yes", what was your main impression of this course? 

Very good 6 42,8%

Rather good 5 35,7%

Rather bad 3 21,4%

Very bad 0 0%

 Inkomna svar: 14  

 Ej svarat: 219  

 Bortfall: 94%  
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12. How often is your Individual Study Plan (ISP) updated? 

Every year 84 56,3%

Every term 40 26,8%

Less often 17 11,4%

Never so far 7 4,69%

I do not have an ISP 1 0,67%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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13. To what extent does the ISP function as a useful tool for planning and following up your progress? 

To a very great extent 9 6,16%

A great deal 43 29,4%

Not very much 71 48,6%

Very little / not at all 23 15,7%

 Inkomna svar: 146  

 Ej svarat: 87  

 Bortfall: 37,4%  
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14. Who, in practice, has the main responsibility for updating the ISP? 

My supervisor(s) 48 32,4%

I myself 96 64,8%

The head of the department 3 2,02%

Someone else 1 0,67%

 Inkomna svar: 148  

 Ej svarat: 85  

 Bortfall: 36,5%  
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15a. Do you take part in any postgraduate school (Swedish: forskarskola)? (If the answer is “No”, proceed 
to question 16) 

Yes, in a national postgraduate school 18 12,0%

Yes, in a postgraduate school at LTU 35 23,4%

No 96 64,4%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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15b. If you answered “Yes”: What is your main experience of the postgraduate school? Is it a support for 
reaching the goals of your research education faster and/or with higher quality? 

Yes 24 46,1%

No 28 53,8%

 Inkomna svar: 52  

 Ej svarat: 181  

 Bortfall: 77,7%  
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16a. Do you think that you will finish your thesis within 4 years full time studies? (If the answer is “Yes”, 
proceed to question 17) 

Yes 105 70,4%

No 44 29,5%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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16b. If you answered “No”, what are the main reasons/reason? 

The project is too extensive 12 10,6%

Insufficient supervision 11 9,73%

My own capacity is not sufficient 11 9,73%

Work for my department is taking up 
too much of my time

12 10,6%

Conflicts with supervisors and/or 
others

4 3,53%

Administrative and/or economical 
insufficiency at the department

7 6,19%

Too much individual work 13 11,5%

I had a bad start 19 16,8%

My work is not stimulating 5 4,42%

I have to work with applications for 
financing my studies myself

5 4,42%

Other, what? 14 12,3%

 Inkomna svar: 44  

 Ej svarat: 189  

 Bortfall: 81,2%  

Other, what? Responses (%)

3 års projekt till lic. Gick ej att söka pengar för 2 års fortsättning. Fick ett nytt 3 års projekt. =6 år. 1 0,88%

A combination of much teaching time in the beginning and a much spreading project. 1 0,88%

Change of project after one year. Work with unplaned matters in an EU-project. More teaching than planed. 1 0,88%

First technical problems, then the supervisor died. 1 0,88%

I had to switch to a new project after licentiate 1 0,88%

I needed to start with a whole new project after the lic degree because of lack of economical means with the first project. 1 0,88%

I will finish it withing 4.5 years, which is pretty close to 4 years. 1 0,88%

It has taken far to long to obtain the data I need for my work (data comes from an "external" source, and i have no control what so ever 
over this part of the project).

1 0,88%

Jag har inte jobbat övertid utan hållit mig till 40 timmar i veckan. 1 0,88%

Oförutsägbart projekt 1 0,88%

Oklara finansiella förutsättningar för att fortsätta efter lic/måste hoppa mellan olika projekt 1 0,88%

there is a change in my personal life. 1 0,88%

Too much administrative work. 1 0,88%
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Inkomna svar: 13  

Ej svarat: 220  

Bortfall: 94,43%  
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17. Where have you studied the main part of your postgraduate courses? 

At LTU 130 87,2%

Externally 19 12,7%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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18. What is your impression of the quality of the postgraduate courses at LTU? 

Very good 18 12,0%

Rather good 113 75,8%

Rather bad 18 12,0%

Very bad 0 0%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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19. To what extent do you think the postgraduate courses are/have been relevant for your thesis work? 

To a very great extent 25 16,7%

A great deal 82 55,0%

Not very much 40 26,8%

Very little / not at all 2 1,34%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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20. How many of the credit points (according to the Bologna system) in your postgraduate programme is 
obliged for course work? 

≤30 9 6,04%

31-60 54 36,2%

61-90 68 45,6%

91-120 17 11,4%

more 1 0,67%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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21. Do you think that the course credit point requirement is reasonable? 

No, the number of credit points is far 
too high

2 1,34%

No, the number of credit points is 
somewhat too high

20 13,4%

Yes, it is a good balance between the 
credit points for course work and the 
thesis

118 79,1%

I think that the required number of 
credit points is somewhat too low.

7 4,69%

I think that the required number of 
credit points is far too low.

2 1,34%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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22. How do you, in general, experience the demands on you? 

Far too high 1 0,67%

Somewhat too high 39 26,1%

Reasonable 101 67,7%

Somewhat too low 5 3,35%

Far too low 3 2,01%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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23. Do you experience the demands on you as legible? 

Yes 116 77,8%

No 33 22,1%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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24. Do you often feel divided in-between different tasks at work? 

Very often 44 29,5%

Rather often 72 48,3%

Rather seldom 27 18,1%

Very seldom 6 4,02%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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25. To what extent did you get sufficient support from your supervisor(s) to get started? 

To a very great extent 31 20,8%

A great deal 63 42,2%

Not very much 48 32,2%

Very little / not at all 7 4,69%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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26. Do you have an assistant supervisor? 

Yes 122 81,8%

No 27 18,1%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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27a. Have you ever seriously considered switching supervisor? (If the answer is “No”, proceed to question 
nr 28) 

No 108 72,4%

Yes, and I have switched 22 14,7%

Yes, but I haven?t switched 19 12,7%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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27b. If you answered "Yes, and I have switched", why did you switch? 

Supervisor moved / deceased etc. 6 22,2%

I changed theme on my thesis work 4 14,8%

Conflicts with supervisor 4 14,8%

I found a more competent supervisor 9 33,3%

Other, what? 4 14,8%

 Inkomna svar: 23  

 Ej svarat: 210  

 Bortfall: 90,13%  

Other, what? Responses (%)

Changed the assistant supervisor due to no help. 1 3,70%

I was reassigned 1 3,70%

my first supervisor did not have much time 1 3,70%

when I got my PhLic my supervisior could not continue as supervisor because she was a doctor waiting to be upgraded to assosiate 
professor

1 3,70%

Inkomna svar: 4  

Ej svarat: 229  

Bortfall: 98,29%  
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27c. If you answered "Yes, but I haven't switched", why not? 

Afraid of 
problems/conflicts/retaliation

8 22,8%

Have invested too much time and 
energy

4 11,4%

Too cumbersome to change 3 8,57%

No good alternative supervisor 
available

10 28,5%

Assistant supervisor is/was good 5 14,2%

Conflicts or problems solved 3 8,57%

Other, what? 2 5,71%

 Inkomna svar: 19  

 Ej svarat: 214  

 Bortfall: 91,85%  

Other, what? Responses (%)

I have had support from other people at the department and at other departments. 1 2,85%

Unsure of outcome. 1 2,85%

Inkomna svar: 2  

Ej svarat: 231  

Bortfall: 99,15%  
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28. How do you assess the quality of your supervision? 

Very good 55 36,9%

Rather good 69 46,3%

Rather bad 23 15,4%

Very bad 2 1,34%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  

Page 37 of 57The Project for Quality improvement of the Researc

2008-05-08http://www.anp.se/aspSurveyPrint.asp?sid=42405C437243465E43



  

 
29. Do you feel that you are dependant on your supervisor(s) in a troubling manner? 

To a very great extent 4 2,68%

A great deal 34 22,8%

Not very much 71 47,6%

Very little / not at all 40 26,8%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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30. To what extent does your supervisor(s) take interest in your research? 

To a very great extent 46 30,8%

A great deal 73 48,9%

Not very much 27 18,1%

Very little / not at all 3 2,01%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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31. To what extent do you get appreciation for your work from your supervisor(s)? 

To a very great extent 30 20,1%

A great deal 77 51,6%

Not very much 36 24,1%

Very little / not at all 6 4,02%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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32. To what extent do you get sufficient support from your surrounding (work-mates, head of dept., etc.)? 

To a very great extent 19 12,7%

A great deal 82 55,0%

Not very much 40 26,8%

Very little / not at all 8 5,36%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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33. Who has given you most supervision and support? 

Main supervisor 90 60,4%

Assistant supervisor 37 24,8%

Someone else 22 14,7%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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34a. Have you ever seriously considered quitting? (If the answer is “No”, proceed to question nr 35) 

No 80 53,6%

Yes, on many occasions 16 10,7%

Yes, on a few occasions 53 35,5%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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34b. If you answered ”Yes”, why? 

The project is too extensive 13 8,02%

Interested of other jobs/studies 17 10,4%

I doubt my capacity 27 16,6%

Problems with supervisor 16 9,87%

Does not like the work place in general 12 7,40%

Lacking motivation 26 16,0%

Family reasons 11 6,79%

Wrong subject 7 4,32%

The salary is too low 14 8,64%

Other, what? 19 11,7%

 Inkomna svar: 69  

 Ej svarat: 164  

 Bortfall: 70,4%  

Other, what? Responses (%)

Bad academic environment. 1 0,61%

frustrating results 1 0,61%

I dont like the scholarship solution and how I have been mistreated in that matter. 1 0,61%

I only have a scholarship, no tjänst. Plus uncertain future after graduation. 1 0,61%

I think most people wonders about their lifes sometimes - is this what I want to do? should I try something else? etc. The main reason for 
my wondering is that I can never feel totally "free", there is no "on-off" button for the work, but it follows me all the time. That can be 
tiresome sometimes... 

1 0,61%

I think progress has been slow because I have mainly worked alone and I would have liked someone around that was really good to learn 
from.

1 0,61%

I want to be Postgraduate studentship (Swedish: doktorandanställning). But I have scholarship. 1 0,61%

Kombination i arbetssituation dvs projektomfattning och beordrad underervisning och ett icke bidragande sidoprojekt till avhandlingen 
pga finansiering.

1 0,61%

Lack of financing and decent project. For 2 years, I was spending roughly 40-50% of my time on a networking project that had nothing to 
do with my research area. In addition, about 10-20% of my time I was working with applications (to get a project to work with). The 
remaining 30-50% was spent on "research work" consisting of literature reviews. 

1 0,61%

Lack of organization within the division. Lack of support from supervisor. Too much administrative work. Problems with a senior work-
mate (not the supervisor).

1 0,61%

Takes to much time to do a good job and the benifits from doing a good job is too low. 1 0,61%
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The more or less constant feeling of frustration. 1 0,61%

The new head of department have bad manager and people skill 1 0,61%

The project is taking to long - and why wait here, when there is a big and hungry job-market out there? 1 0,61%

The project is to undeffined. 1 0,61%

Tired of the lonely cowboy sitting in my room doing my own thing which noone really cares about anyway... Longng for the "real world" 
from time to time

1 0,61%

Too bad managing of research center, lacking aims, goals etc. 1 0,61%

Trivs in i stan 1 0,61%

working too much alone 1 0,61%

Inkomna svar: 19  

Ej svarat: 214  

Bortfall: 91,85%  
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35. Do you worry about being unemployed when your postgraduate studies are completed? 

Not at all 38 25,5%

Not very much 75 50,3%

Quite a lot 26 17,4%

A great deal 10 6,71%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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36. With the experience of postgraduate studies you now have, would you still choose to begin a 
postgraduate education if you had to choose today? 

Yes 120 80,5%

No 29 19,4%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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37. What overall grade would you give your postgraduate programme so far? 

Excellent 12 8,05%

Good 113 75,8%

Bad 21 14,0%

Very bad 3 2,01%

 Inkomna svar: 149  

 Ej svarat: 84  

 Bortfall: 36,1%  
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38. If You could improve one thing in the first year of your research education, what would that be and 
how do you think it could be done? 

Responses (%)

- 1 0,67%

. 1 0,67%

A base year with courses 1 0,67%

A better discussion and planning together with supervisors on courses connected to my research plan. 1 0,67%

A better introduction regarding what a research education really is, what the expectations on a phd-student are, and what to expect. It is 
hard to "figure the university" out when starting. 

1 0,67%

A competent professor and supervisor were needed to get the project started. It didnt happen. I was told to do research, given lots of 
ideas, set off in many directions but, given little knowledge on how to conduct them.

1 0,67%

A project with less interference from industrial needings would have been appropriate. 1 0,67%

A research school based on seminars where the professors/supervisors took an active interest and where there was a good learning 
climate with clear expactations, demands and where there was a socialisation process going on to be included into aademia along with 
others.

1 0,67%

A totally different structure with clear objectives and how "to get there". Also I would recommend a phd mentor during the first year. 
Someone I could ask ordinary day to day things from.

1 0,67%

An introductory course about the facilities provided by the department and university could have considerable reduced the time wasted 
initially during the first year of research.

1 0,67%

Att få mer hjälp att kmma in i projektet, Fler riktlinjer vad det handlar om hur man ska gå till väga rent forskarmässigt. 1 0,67%

better introduction at the department. 1 0,67%

better introduction to the research area a real supervisor and not someone that are using me as a person to perform the work 1 0,67%

Better planning on the extent of the different tasks you are suppose to do. They tend to drag out in time. This is a great trouble when you 
need to do/plan field work out in the wild nature (when it is needed to be done in summer-time).

1 0,67%

Better supervisor. 1 0,67%

Better understanding and structure of the research education I should take. Research methodology is something that should have been 
read before the end of the second year. This to help the PhD student plan his work towards PhD degree.

1 0,67%

By a better structure on the project from the beginning! 1 0,67%

Bättre finansiella villkor skulle ge möjlighet till mer långsiktig planering på ett helt annat sätt. Som det är nu får man jobba helt och hållet 
på projektens villkor, vilket snarare liknar konsulteri/utvärdering och sedan klippa/klistra ihop en avhandling efter bästa förmåga. Lämnas 
också alldeles för mycket upp till doktorander att hantera dessa villkor, t.ex. genom att hoppa mellan projekt som inte alls hänger ihop, 
skriva ansökningar osv osv osv...

1 0,67%

Clear goals to reduce pressure. 1 0,67%

courses in statistics and the research process 1 0,67%

Den första journalartikeln bör skrivas det första året och då med handledaren som förstaförfattare och doktoranden som andraförfattare. 
På detta vis leds doktoranden in på rätt område och slipper ägna 1-2 år att formulera sin forskningsfråga. Handledaren får då också en 
chans att engagera sig i ämnet.

1 0,67%
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Det behövs en vetenskaplig grundkurs med tyngdpunkt på vetenskapligt tänkande och skrivande inom teknik/naturvetenskap, som 
givetvis även bör ge en förståelse för andra vetenskapsområden. Vetenskapsteorin som jag gick var den sämsta kurs jag varit med om, 
100% humaniora och 0% anknytning till mitt tekniska ämnesområde. Dessutom 0% vetenskapligt skrivande. Och efter denna 
misslyckade kurs hade jag tyvärr varken tid eller finansiering att avsätta fler poäng på att prova några fler vetenskapliga grundkurser.

1 0,67%

Det vore bra om det fanns någon typ av introduktionskurs på institutionen/avdelningen, där man tex ick igeom rutiner för tidsredovisning 
för doktorander. Introduktionskursen skulle kunna utökas där det mer framgår vad som förväntas av mig som doktorand, vilket ansvar 
jag resp handledare har etc. Det vore även bra om man där fick chansen att diksutera med andra nyblivna doktorander vad man föräntar 
sig av sin utbildning.

1 0,67%

field activities should be included in order to avoid monotocity of the research. 1 0,67%

Focus more on course work. It would be beneficial if most courses could be read during the first two years of studies in order to focus 
solely on writing during the latter part.

1 0,67%

give a more claer picture what should be done and what is incluedet in the research aducation 1 0,67%

Good introduction at your own department. Better team cohesion between other PhD students at the department. 1 0,67%

Highlight the importance of scanning the important literature in the thesis subject. It is important to get a feel for where your research is 
located in the field and where you can publish. This can perhaps be stressed in an early course for Ph D students?

1 0,67%

Hjälp med utrustning och praktiska problem på lab. Ett sätt vore att ha en tekniker anställd. 1 0,67%

I did not know before I came here that there was a possibility that I was only employed until the licentitate thesis. Luckily, I went through 
to the doctoral level (I did not write any licentiate thesis) without any problems, but getting to know that I was not ensured employment 
throughout the whole period of four years created a lot of worry. This could have been avoided with better information.

1 0,67%

I don't really know what to answer, because I realize that everything what happens in the life of postgraduate students is depending on 
too many factors, I think that the system is working sufficiently good, we have good conditions of work. Maybe supervisors are too busy 
sometimes, but that can't be changed. I am satisfied.

1 0,67%

I mitt fall var jag mycket väl insatt i mitt forskningsområde efter att under många år arbetat och jag kände vägen framåt. Vet dock av 
andra "nya" doktoranders verklighet att uppstarten kan vara väldigt oklar vad gäller inriktning och väl av forskningfråga - kanske tar det 
nästan hela första året att hitta. Om man då efter ett tag,när man kommit in i ämnet, inser att forskningfrågan inte var den bästa och vill 
ändra inriktning kan det "vara för sent"... Här har handledaren en nyckelroll!!

1 0,67%

I started without having a project to work on, and so I basically had to find out for myself what to work on. That was very difficult and it 
gave me a rahter slow start. Getting a project with clear goals to work towards from day one would have helped me get started faster, 
and to finish in time.

1 0,67%

I think it would have been advantageous to increase the number of postgraduate courses during the first year. 1 0,67%

I think that working together with someone else during the first year is important. You would then get started and learn the necessary 
practical skills , while getting to know the subject better. There is simply too many ways to do things for a research student to make a 
good choice after just a month or two of reading.

1 0,67%

I was put in a corridor at another division for six months, no one visited me, no one asked me for coffee, only my supervisor came by 
once a week. The head of our subject never contacted me. I was not given any support or social contact at all except for the efforts by 
my supervisor. 

1 0,67%

I was thrown into a project even before my PhD studies started. This gave me no time for reflection or to take much needed courses. 
With a supervisor claiming that no courses and literature studies were necessary in order for me to prepare and conduct field studies, I 
never stopped and demanded this. I like so many other PhD students believed my supervisor to know best. ?Learning by doing? is a good 
method, but not always. To sit and analyse material today which are quite frankly lousy, because I did not know how to make a 
questionnaire back then, is not very rewarding or fun. And unfortunately, my story is not unique at all. It takes a while for a PhD student 
to dare to oppose his/her supervisor or to even question the supervisor?s knowledge/abilities. The solution for me would have been 
something that would have forced my supervisor to make me take courses first. Common knowledge is apparently not enough and this I 
will pay for until I have my degree. A mandatory package of introduction and courses would have saved me. Something that has to be 
done during the first three months of the studies. My supervisor would have known this, and planned for it in the project plan. 

1 0,67%
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I would demand more from supervisors. 1 0,67%

I would have appreciated to have a well-organised limited project/task to start with. It could be e.g. to take part in an ongoing project of 
a more experienced PhD student or young researcher.

1 0,67%

I would have demanded supervisor attention in a totally different way. I had very few meetings with my supervisor during the first six 
months. Time is a very scarce resource in my department and that really affects the quality of my education in a negative way. Luckily I 
have quite good support elseware. 

1 0,67%

I would have learned swedish prior to commencement of my research. Knowing swedish makes all the difference. 1 0,67%

I would improve the supervision by establishing a study/research plan that both me and my supervisor would follow (and update) during 
the postgraduate program (less extensive and with a different content than the ISP). In the study/research plan we would define what 
supervision is so we both know what to expect from each other during the postgraduate program. To further improve the supervision I 
would put postgraduate students in research groups, even of the research subjects are different, in order to supervise (and support) each 
other (and from the process also learn how to supervise).

1 0,67%

I would like more support from my supervisor. I think that I need to talk about it with my supervisor. 1 0,67%

I would like to change the study plan with clear research questions, and also focus on reading relevant PhD courses mixed with learning 
my research area (reading relevant papers). Booked seminars every second week, when we go through a new/interesting paper in our 
research field. More team work, as it has been now there is none within our "research group". The group meets every third week and we 
individually report the progress to the professor rather than meet and discuss relevant research and papers.

1 0,67%

I would like to have been informed as to what my rights and obligations are. I had to find out everything on my own or through nice Phd 
collegues. 

1 0,67%

I would like to have courses related to my research area which is not easy to find. 1 0,67%

I would like to have had more information about practical things, like working hours and working days - different people gives different 
answers.

1 0,67%

I'm in a different situation since I am sitting at the company (industrial PhD-student). I would probably have surveyed courses given by 
other universities before the first ISP. There may be some courses that can be more beneficial for my research given at other universities.

1 0,67%

Improve introduction and relation with supervisor. Very often these first discussions are important for the rest of the work. And these 
discussions need to take extra time to avoid future conflicts.

1 0,67%

In the beginning, it's very important to get a more holistic view what PhD studies are about. I consider it would be good to get a contact 
with senior PhD students who have more experience in a more organised manner. Having a senior PhD student as a tutor/mentor in the 
beginning? Also, if the aim is to get Doctors in 4 years, there should be different kind of carrots (economical, fame and so on) for 
motivation. No whip but carrots! (One works so much better with carrots than with whipped butt.)

1 0,67%

Information about courses should be announced sooner both as emails and at the homepage, also possible conferenses should be 
announced there

1 0,67%

Inga kurser, ingen undervisning, bara forskning 1 0,67%

Introduction to research is very important as well as a closer guidance from the supervisor. This would save a lot of time. Also, 
administrative processes could be informed from the beginng

1 0,67%

Introduktionen och uppföljning av studieplan 1 0,67%

Involved more people with actual knowledge of the problem I?m studying. Structured the work much much better with a clear plan about 
how sampling should be done and better connections at the sampling site. (taken an other project) 

1 0,67%

It should be easier for PhD students to get involved in the teaching routine (at my division). 1 0,67%

It would be very helpful if the supervisor can meet more often during the first year and explain the student whats going to happen in 
coming years. 

1 0,67%

Its important to open up for more scientific discussions in different ways, informal groups an more formal in the researchgroup. A 
necessity to progess as a researcher.

1 0,67%
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Jag har arbetat som doktorand i lite över ett år nu, men det känns fortfarande som jag inte riktigt vet vad jag håller på med, eller varför 
jag gör det. Ännu mindre har jag någon uppfattning om vad resten av min tid ska innehålla. Jag skulle efterlysa en röd tråd att följa och 
att ganska klara mål sätts upp i början av doktorandtiden, även fast dessa kan komma att ändras har man något att sträva efter. 

1 0,67%

Jag skulle vilja ha ett tydligt beskrivet forskningsproblem att fundera över under det första året, gärna där handledaren har en ganska 
klar bild över hur man kan gå till väga. Under första året är det nog att lära sig själva hantverket att forska och skriva artiklar, att välja 
forskningsproblem kan man gärna spara till senare år.

1 0,67%

Lear Swedish in the first 6 months, focus more on the "Literature Review", take more courses to avoid agglomerated periods, 1 0,67%

Less individual work. Organisation in research teams, consisting of both seniors and PhD:s. Better project management. 1 0,67%

less meetings and more focus on identyfing and make oneself's the goal of the project. 1 0,67%

make the new doctoral students aware of the introductory meeting maybe even make it mandatory and a process everyone has to go 
through so that you right from the beginning know what you should and should not do and what is expected from you

1 0,67%

Maybe it would have been more effective to start with something easier. 1 0,67%

Mer dialog om vad forskarutbildning innebär, så jag snabbare hade insett vad min arbetssituation innebar. Mer dialog med handledare om 
vilka kurser som vore lämpliga för mig och varför. Tydligare information om vilka krav som gäller för forskarexamen. Det tog t ex lång tid 
innan jag blev medveten om att det ingår som ett krav att publicera artiklar. Mer öppen diskussion om vad vetenskap är och om metod. 
Om forskningens och universitetets roll i samhället; under första året är det viktigt att grundlägga en förståelse för vilket sammanhang 
man ingår i och vad som är meningen med verksamheten.

1 0,67%

Mer insyn i forskarprocessen och tydligt concept för forskningsprojektet. 1 0,67%

Mina kollegors inställning till forskning. Andelen övrigt arbete som gör att doktorerandet måste ske kvällstid - det var två saker! 1 0,67%

Moore supervision first year 1 0,67%

More detailed description on what I?m supposed to do the first year and also some help (maybe a course) for teaching (all the practical 
details regarding teaching etc.). 

1 0,67%

More extensively conduct a literature review appropriate for my studies. It could have been achieved by arranging a "reading" course of 
5-10 credits

1 0,67%

More focus on courses and research skills and less focus on the actual thesis work. 1 0,67%

More focus on research questions, more focus on studies, not so much focus on courses 1 0,67%

More guidance in terms of finding good research questions initially More focused research subject to begin with A supervisor who is 
actually doing research him-/her-self, and preferably in a similar topic More co-workers who do research in a similar field to help 
cooperation and help with the first few publications

1 0,67%

More help from supervisor(s) to get a good start on the research, to find a feasible angle. More in-depth discussions are needed to 
achieve that. Also, more information about the whole process leading up to the public defence, formalities and so on.

1 0,67%

more patience from my supervisor would be nice and maybe more help in the lab also 1 0,67%

More structure the first year. Recommended courses. Some plan about the research path should exist when accepting a student. 1 0,67%

More time for my research and less time for teaching students. 1 0,67%

No comments 1 0,67%

No, it's the second year that is bad. =) 1 0,67%

Om jag ska säga något är det mer hjälp med att komma igång med forskningen, fast jag tror att alla resurser som fanns faktiskt togs 
tillvara. Men jag känner ändå att det hade varit bra att ha tydligare ingångar till uppstarten av projektet. Metodfrågor är också väldigt 
viktiga, och att få hjälp med att välja något som är genomförbart. Det är viktigt. 

1 0,67%

Some guidance on which routines to follow in the beginning to help to get going more quickly. If I would restart again, there are many 
things I could have done differently to save time. 

1 0,67%
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Strukturen för det första året måste bli mycket tydligare. Det borde finnas en plan hur det första året ska se ut. Jag visste inte någonting 
när jag började vilket leder till slöseri med tid.

1 0,67%

Studygroups 1 0,67%

Ställa större krav på handledare att få hjälp att sätta sig in i ämnet samt med praktiska saker runt omkring som måste funka/finnas. T ex 
tillgång till egen dator och egen kontorsplats. 

1 0,67%

Take the grounded courses earlier specially statistics. 1 0,67%

That my supervisor had time for helping me. 1 0,67%

The rest of the world is working in projects and networks, and we are stuck in some medieval solo pedagogics (with abbott supervisors 
and everything). If would suggest that doctoral projects were shared by two phd students.

1 0,67%

The start was quite difficult, I felt some kind of lost with my project and the planning of my research at the beginnig. Some introduction 
course would have been helpful. 

1 0,67%

The student should study courses relevant to area, and establish contact with other graduate students in the area, in other swedish 
universities especially.

1 0,67%

The supervisors must make sure that the PhD student has a good knowledge of the research area, and that he/she is fully capable of 
handling the measurement equipment. This can be accomplished through assignments and/or a review article.

1 0,67%

There should be more PhD students in my subject. 1 0,67%

To become part of a research group and not be so alone in ones research subject 1 0,67%

To have a good plan of what I should do during my first year which would help to get you started faster. 1 0,67%

Utbyte med andra doktorander i samma ämne på andra universitet 1 0,67%

We need better cooperation forms. Development today is more of a cooperative work than the individual strive to achive. 1 0,67%

Inkomna svar: 96  

Ej svarat: 137  

Bortfall: 58,8%  
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39. Other comments? 

Responses (%)

- 1 0,67%

. 1 0,67%

A good job to bee on parental leave from 1 0,67%

A good way would be to set up guidelines for how a good study-plan/PhD-work-situation should work. Maybe also guidelines on how to 
make a research group work as a group. 

1 0,67%

A PhD student should generally not enter a research field alone, he/she should have a fellow research collegue other than the supervisor 
in the same field.

1 0,67%

Ang, fråga 20 så har jag inte någon riktig aning om det heller. Det har tyvärr inte mina handledare heller, det har varit en del funderingar 
kring detta när studieplanen har uppdaterats, men jag litar på att det blev rätt till slut

1 0,67%

Clear structure of what postgraduate courses that are to be given each semester would be greate so you can start to count haw many 
and how long courses that you are supposed to take somwhere else 1 0,67%

Doktorander med undervisningsuppdrag behöver MYCKET handledning och stöd för att kunna arbeta med grundutbildningen på ett bra 
sätt. Här finns det stora brister och det är en viktigt fråga för doktorandens arbetssituation och utveckling, men kanske framför allt viktigt 
för studenterna i grundutbildningen; för kvaliteten på de utbildninger vi ger och för LTUs rykte. Det är konstigt att vi som aldrig har 
undervisat, och inte har någon pedagogisk utbildning, får förtroendet att t o m ansvara för hela kurser, utan nämnvärt stöd. Studenterna, 
som tar studielån och satsar stort på sin utbildning, har rätt att förvänta sig högsta kvalitet i de kurser som LTU erbjuder. Min erfarenhet 
är att många doktorander ser arbete med undervisning som ett nödvändigt ont, något som man motvilligt gör med minsta möjliga 
arbetsinstas, för att man måste. 

1 0,67%

En fadder att vända sig till som man inte står i beroendeställning till skulle vara bra. Det är mycker oklarheter när man är ny på 
universitetet. (var fixar man nycklar, e-mailadress, passerkort mm)

1 0,67%

every thing is fine nothing special 1 0,67%

För ledande frågor i enkäten! På fråga 37 hade jag t.ex. velat ha "medelmåttigt" eller liknande som svarsalternativ då jag varken kan 
sätta betyg "mycket dåligt", "dåligt", "bra" eller "mycket bra" på min forskarutbildning

1 0,67%

I am not competely upset about the education, more about the lack of guidance and my specific job situation (no tjänst) I also miss much 
more team work in the department. I feel that efforts are being repeated over and over since very few people are willing to share. 
Thisalso decreases the chances of publications, funding, etc.

1 0,67%

I do like the PhD style... to be able to dig deep in hard questions and still have time to educate myself further however my project don?t 
let me do that so much. Which would be ok if the salary wasn?t so low and the prospect of regaining the lost salary close to zero. It feels 
like I?m giving more then I?m gaining...

1 0,67%

I have always wanted to improve the situation. 1 0,67%

I have no idea about the requirement of study points in the new system and this institution. 1 0,67%

I like to plan and organize my work myself, and I do that. My supervisor helps me when I ask him to, and he sets the framework. But 
other than that, I design my research myself 

1 0,67%

I think that the questionnaire was a bit poorly formed. On e.g q36 it would be nice to have a dont know answer. Also hard to say that it 
really reflects my thoughts in a to a great extent. I think that it would not be good just to rely on the questionnaire as data source. 

1 0,67%

I would have liked to have more information about being a postgraduate sudent, i.e. work hours, holidays, etc. 1 0,67%
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In Q. 33 it would have been great if a "other"-marking was possible. I have maximum support also from my boss and my external 
supervisor.

1 0,67%

inga andra kommentarer 1 0,67%

Ingen åsikt vad gäller fråga 21 men systement tvingar mig att svara. Går ej att slutföra annars. 1 0,67%

Jag skulle gärna se att doktorandtiden (de fyra åren) förlängs något om man får barn och är föräldraledig. I nuläget stoppas klockan 
under föräldraledigheten, men inte för t ex vård av sjukt barn. Jag har hört att i Uppsala så förlängs doktorandtiden med tre månader för 
varje barn, vilket faktiskt ger en chans att hinna disputera inom utsatt tid även då man fått barn.

1 0,67%

My experience is that my supervisor already had a plan for his/my research that he did?nt communicate in an early stage. Instead my 
work has developed in a different direction that ?no longer is a natural part of his research. He is really enthusiastic about this but can?t 
give me so much input to my research. My luck is really good assistant supervisors! Good work with improving the quality for researchers 
and thereby research results! 

1 0,67%

My only concern is the overall quality level of the diseratations at LTU. Are thay at the Swedish standard level like other technical 
universities (KTH, Chalmers, LTH, etc.)? Sometimes I doubth!

1 0,67%

My problem situation is to a large extent caused by the fact that I live far from the university and have small children which in 
combination have made it difficult to take part in activities in Luleå. One big problem though is that my thesis work was defined in an 
early stage of my phD-studies by my supervisor and my steering committe and that I did not have the chance to tune in on a subject that 
I experienced as truly interesting. 

1 0,67%

My supervisor is from USA. If your study is only on the supervisors within the LUT, you may cut my responses. However my supervisor is 
assigned to me by LUT. 

1 0,67%

Mycket "hjälp" i starten för att hitta inriktningen/focus skulle ge mindre frustration hos doktoranden och minska processtiden. Kanske 
mentorsprogram och introduktionspärm för nyanställda doktorander pga att det tar lång tid att förstå vad det innebär att vara doktorand 
och även få hjälp med att förstå de strategiska och smarta beslut som finns under vägen.

1 0,67%

Non 1 0,67%

När jag började fick jag god hjälp att komma in i forskarstudierna, mycket pga den egna forskargruppen, men också forskarskola, samt 
engagemang från handledare. Jag fick olika typer av nätverk ibörjan och det har nog hjälpt mig att tro att det är möjligt att genomföra, 
under rätt förutsättningar. Jag tror att jag nu är ganska medveten om vad rätt förutsättningar är för mig. Jag har också fått träning i att 
skriva ansökningar, vilket har gett bra träning i att beskriva vad man håller på med och varför det är viktigt. 

1 0,67%

Oerhört viktigt att doktoranden får en industriellt användbar kompetens som kan komma till nytta även på den privata arbetsmarknaden. 
Annars blir doktorandstudierna inget annat än en arbetsmarknadspolitisk sysselsättningsåtgärd som håller nyexaminerade akademiker 
borta från arbetslösheten några år, men därefter försätter dem i en ännu värre situation.

1 0,67%

Please work for equal rights for PhD students on scholarship as for those who are employed. 1 0,67%

Scholarship sucks!!!! 1 0,67%

So few courses to undertake, it feels like "!main stream" courses are in favor which results in no a big specialization in your subject due 
to that the financial aid for courses are under all criticism i.e remove the demand on courses to involve 4 or something research groups- 
in the end "mainstream courses". 

1 0,67%

Some things you just have to learn from experience, hence it is no point in trying to rush things along even if you realise in your fourth 
year how much you should have done in your first...

1 0,67%

Svårt att svara på frågor som handlar om doktorsavhandling när man har finansierat till en lic. och inte längre. Och då det känns ganska 
bra med en lic. Alla kanske inte heller siktar mot en doktorsexamen. Därför blir frågorna 20-21 bara ikryssade, utan någon kunskap om 
dem och egentligen utan ärlighet

1 0,67%

Ta även hänsyn till oss doktorander som sitter på väldigt mycket kunskap men som inte har doktorerat- till exempel jag som lärare har 
mycket kunskap som inte värdesätts. Jag är inte ny! 

1 0,67%

Talking to other PhD students, it is quite clear that the supervisor is heaven or hell. This is the person that inspires you or make you want 
to crawl into a dark corner. There should be reqirements for who is allowed to supervise. A course taken do not grant a competent 
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supervisor. The second big issue in a PhD students life is fundings. Worrying about your future, writing applications, having to jump on 
every possible project avaliable (which makes a thesis impossible to write) does not make it easy to "make it in time". If this university 
wants us to be able to finish our PhDs, there must be an work environment for us to be able to do that. It's not a possibility for me to 
keep on wirting on a thesis if my employment ends before i have finished it. And all I hear is that there will be no more "extra time". Well 
that's too bad. I have a hard time to see that I will be able to finish in 1,5 year, so we all loose. I had problems with a supervisor and now 
I have a new one, which is a great supervisor, but I can't get lost time back.

1 0,67%

The courses should be choosen more carefully 1 0,67%

The sallary should be much different. It is way to low for attracting people with experience from the industry. Something really has to be 
done there!

1 0,67%

There exist documents within Ltu today that defines what should be done and what should not be done during the postgraduate program. 
However, my belief is that many supervisors ignore the defined "rules" and only consider them as "paper work" that has to be done to 
fulfill some "bureaucracy rules". The reason for this behavior is probably because they have too much to do (too much administrative 
work), and cutting down on supervision is easy as it doesn?t cost any money. Furthermore, there is no economical incentive for 
supervisors to spend time on supervision. Nice questionnaire! Although some of the questions would benefit from having 5 options (i.e. a 
middle alternative since some things aren?t either good or bad).

1 0,67%

There is a lot of talking about Ph.D. students having to finish the thesis on time. However, little or no effort is made from the 
university/division to assist us in that. It is quite frustrating to hear about that and at the same time realizing that the division isn't 
prepared to assist me in realising that goal. It will be very hard (but not impossible) to finish on time and if I do I feel that it will be in 
spite of the assistance, not thanks to, to the assistance that I get. This sounds very negative, and in a way it is. But i'd like to mention 
that apart from the lack of support and assistance I really like my work. 

1 0,67%

We need higher salary to improve the competence and quality of the doctoral (post-graduade) studies. 1 0,67%

You are so dependent on your supervisor and there is no support from other bosses or nowhere to turn. The only response I have gotten 
is suck it up, even when I have told about a situation when I was threatend by a supervisor that had a hangover and it is well known that 
he is an alcoholic. He has been offered treatment but declined. When I worked at Ernst & Young in Boston and was sexually harassed by 
my boss, I reported him and that was easier than doing anything about my current situation, even though I am not sexually harassed. At 
least there are laws in the US protecting you, however not when you are a Phd student at LTU. The other drawback is that other people in 
your project, if you are part of a large reserach project, are unaware of your situation and if you disclose what your situation is like it 
seems like you are ratting on your supervisor, which is a no no in the academic setting. In addition, your supervisor can also destroy your 
future careeer opportunities which is what is happening in my case, and this is only due to conflicts on a personal level. The worst 
experience for me has been the realization that even though I am good at this it does not matter if you are not good sucking asses or 
dicks, excuse my french. This has been the biggest disappointment for me personally. 

1 0,67%

Inkomna svar: 43  

Ej svarat: 190  

Bortfall: 81,6%  
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 Bilaga 2. Förslag till kursplan, pedagogisk grundkurs 
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