Alumnstudie forskarutbildningen

Bilaga 3

BAKGRUND
1. Kön

 Kvinna

 Man

 Annat

2. Ålder

 30 år eller yngre
 31-40 år
 41-50 år
 51-60 år
 61 år eller äldre
3. Vid vilken fakultet var du doktorand?

 Historisk-filosofisk
 Språkvetenskaplig
 Samhällsvetenskaplig

 Teologisk
 Juridisk
 Medicinsk

 Farmaceutisk
 Teknisk-naturvetenskaplig
 Utbildningsvetenskaplig

4.a) Vid vilken institution/motsvarande var du doktorand?
____________________________________________________________________________
b) Om du var doktorand vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Ange program/avdelning:
____________________________________________________________________________
5. Var tog du den examen som gav dig behörighet till forskarutbildningen?

 Uppsala universitet
 Annat lärosäte i Sverige. Ange vilket:__________________
 Lärosäte utanför Sverige. Ange land:__________________
6. Vilket år blev du antagen till forskarutbildningen?
 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

 2006

 2007

 2008

 Annat år:__________

 2009

 2010

 2005

7. Vilket år disputerade du?
 2007

 2008

 Annat år:__________
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 2011

 2012

8. Bedrev du din forskarutbildning inom ramen för en forskarskola? (Det vill säga en organisatoriskt
sammanhållen forskarutbildning med ett gemensamt kursprogram för dess doktorander, vilken
ofta drivs i samverkan mellan flera lärosäten eller institutioner)

 Ja, nationell forskarskola
 Nej

 Ja, annan forskarskola, dvs __________________
 Vet ej

ARBETSMARKNAD OCH NUVARANDE ARBETE

Om du har ett arbete men är föräldraledig, tjänstledig, sjukskriven, har semester etc. – besvara
frågorna nedan utifrån då du senast arbetade.
9. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?

 Förvärvsarbetande, heltid
 Förvärvsarbetande, deltid
 Egen företagare
 Arbetssökande → Gå vidare till fråga 25
 Annat, vad: _________________________
10. Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande?

 Högskola/universitet
 Offentlig sektor (ej högskola/universitet) t ex stat, kommun, landsting
 Privat sektor (ej högskola/universitet)
 Ideell organisation
 Internationell myndighet/organisation
 Annan, ange vilken: _______________
11. Vilken anställningsform har du huvudsakligen för närvarande?

 Tillsvidareanställning (gäller ej egen företagare)
 Tidsbestämd meriteringstjänst: forskarassistent, biträdande lektor eller post-doc
 Egen företagare
 Tidsbestämd anställning: mer än 6 månader
 Tidsbestämd anställning: 6 månader eller mindre
 Annan anställningsform – ange vilken:______________________
12. Var arbetar du?

 I Sverige
 I annat land. Ange vilket:______________________________
13. Arbetar du idag helt eller delvis inom universitet/högskola?

 Nej→ Gå vidare till fråga 14
 Ja, jag arbetar vid ...

Inte alls


a)... Uppsala universitet
b)... annat universitet/högskola 
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Delvis




Helt och hållet




14. a) Ingår forskning i din nuvarande tjänst?

 Ja

 Nej

b) Om Ja: I vilken ungefärlig andel ingår forskning i tjänsten?

 ca 25 % eller mindre
 ca 26-50 %
 ca 51-75 %
 ca 76-100 %
15. Hur väl överensstämmer dina arbetsuppgifter med din utbildningsnivå?
Jag anser att arbetsuppgifterna i mitt nuvarande arbete är….
Alltför
okvalificerade



Något för
okvalificerade



Motsvarar min
utbildningsnivå



Något för
kvalificerade



Alltför
kvalificerade



16. Har du i ditt nuvarande arbete chefsuppgifter med ansvar att leda och fördela andra personers
arbete?

 Nej
 Ja, för upp till 10 personer
 Ja, för 11-50 personer
 Ja, för fler än 50 personer
17. Hur mycket tjänar du före skatt på ditt nuvarande arbete?
Räkna upp till heltidslön. Inkludera OB-tillägg, men inte övertid. (1 USD=8 kr)

 Mindre än 20 000 kr per månad
 20 000-25 000 kr per månad
 25 001-30 000 kr per månad
 30 001-35 000 kr per månad

 35 001-40 000 kr per månad
 40 001-45 000 kr per månad
 45 001-50 000 kr per månad
 Mer än 50 000 kr per månad

18. Vilken befattning/yrkestitel har du idag? ____________________________________
19. Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Om du vill bidra med information till universitetet och till nuvarande doktorander om var man som
alumn från forskarutbildningen i din disciplin kan komma att arbeta: Ange gärna här hos vilken
arbetsgivare du arbetar idag.
20. Arbetsgivare:
______________________________________________________________________
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21. Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete?
Mycket
missnöjd

Ganska
missnöjd





Varken
eller



Ganska
nöjd



Mycket
nöjd



22. Högskoleförordningen anger ett antal examensmål för studier på forskarnivå. I vilken grad
har du i ditt nuvarande arbete nytta av följande färdigheter och kunskaper:
Inte
alls

I låg
grad

I viss
grad

I hög
grad

I mycket
hög grad

Vet
ej











































e) Förmåga till vetenskaplig analys och syntes
f) Göra självständiga kritiska granskningar och
bedömningar
g) Identifiera behov av ny kunskap
h) Identifiera och formulera vetenskapliga
frågeställningar











































i) Planera och med adekvata metoder bedriva forskning
j) Planera och genomföra andra kvalificerade
arbetsuppgifter
k) Genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar
l) Bidra till kunskapsutvecklingen inom
forskningsområdet











































m) Presentera och diskutera forskningsresultat nationellt 
n) Presentera och diskutera forskningsresultat
internationellt

o) Presentera och diskutera forskning utanför
universitetsvärlden










































































a) Bred och systematisk kunskap inom
forskningsområdet
b) Fördjupad och aktuell kunskap inom avgränsad del
av forskningsområdet
c) Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet
d) Kunskap om vetenskaplig metodik inom det specifika
forskningsområdet

p) Stödja andras lärande
q) Göra forskningsetiska bedömningar
r) Visa intellektuell självständighet
s) Visa vetenskaplig redlighet (ärlighet)
t) Insikter om vetenskapens möjligheter och
begränsningar

4

23. I vilken utsträckning har du, i ditt samlade arbetsliv efter doktorsexamen, haft nytta av de
kunskaper och förmågor du utvecklade under forskarutbildningen?

 I mycket liten utsträckning
 I liten utsträckning
 I viss utsträckning
 I stor utsträckning
 I mycket stor utsträckning
Kommentar:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
24. Hur lång tid efter doktorsexamen fick du ditt första arbete?

 Jag har ännu inte fått något arbete. → Gå vidare till fråga 27
 Jag var ledig (på hel- eller deltid) från mitt arbete under forskarutbildningen och återgick till

samma arbetsgivare efteråt.
 Jag fick arbete innan jag avslutade min forskarutbildning.
 1 månad eller mindre
 2-3 månader
 4-6 månader
 7-12 månader
 Mer än 12 månader

25. a) Har du, eller har du haft, någon tidsbegränsad meriteringstjänst efter avlagd
doktorsexamen? Flera svarsalternativ kan anges.

 Nej→ Gå vidare till fråga 26
 Post doc
 Biträdande lektor
 Forskarassistent
 Annan. Ange vilken:_________________________
b) Var någonstans genomförs/genomfördes meriteringstjänsten? Flera svarsalternativ kan
anges.

 Uppsala universitet
 Annat lärosäte i Sverige. Ange vilket:_______________________________

 Lärosäte utanför Sverige. Ange land:_______________________________
26. Hur stor del av tiden som gått efter doktorsexamen har du ...
Ingen tid
alls

a)…varit anställd på den institution vid
Uppsala universitet där du gick merparten
av din forskarutbildning?
b)…varit anställd på en annan institution vid
Uppsala universitet än den där du gick
merparten av din forskarutbildning?
c)…varit anställd vid annat universitet/högskola
än vid Uppsala universitet?
d)…varit anställd utanför universitetsvärlden?
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En mindre del
av tiden

Ungefär hälften
av tiden

Merparten eller
hela tiden





























FRÅGOR OM FORSKARUTBILDNINGEN
27. Var din arbetsplats som doktorand helt eller delvis förlagd till annan miljö än Uppsala
universitet?

 Nej → Gå vidare till fråga 28
 Ja, min forskarutbildning var förlagd till ...
Ingen del

Till en mindre del

a)... tillämpningsmiljö

(t.ex. sjukhus, industri,
statlig förvaltning)
b)... annat svenskt lärosäte 
c)... utländskt lärosäte


Till ungefär hälften

Till största delen
















28. I vilken grad anser du att din forskarutbildning som helhet…

a)... var värd arbetsinsatsen?
b)... förberett dig för ett yrkesliv inom
universitet/högskola?
c)... förberett dig för ett yrkesliv utanför
universitet/högskola?
d)... bidrog till din personliga utveckling?

Inte
alls

I låg
grad

I viss
grad

I hög
grad

I mycket
hög grad

Vet
ej











































29. I vilken omfattning undervisade du under din doktorandtid? (Ange ett genomsnitt för din totala
doktorandtid.)

 Ingen undervisning alls
 Betydligt mindre än 20 %

 Cirka 20 %
 Betydligt mer än 20 %

30. Har du gått någon universitetspedagogisk grundkurs?

 Ja, under min doktorandtid
 Ja, efter doktorsexamen
 Nej
31. I vilken grad diskuterade du och din/dina handledare din sysselsättning efter
doktorsexamen?
Inte
alls

I låg
grad

I viss
grad

I hög
grad

I mycket
hög grad
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32. Du har tidigare i enkäten bedömt vilken nytta du har av nedanstående färdigheter i ditt
nuvarande arbete. I denna fråga vill vi att du tar ställning till samma färdigheter, men i relation till
den forskarutbildning du genomfört.
I vilken grad tycker du att din forskarutbildning gav dig möjlighet att utveckla följande färdigheter
och kunskaper, vilka beskrivs i Högskoleförordningen?
Inte
alls

I låg
grad

I viss
grad

I hög
grad

I mycket
hög grad

Vet
ej





















































































i) Planera och med adekvata metoder bedriva forskning 
j) Planera och genomföra andra kvalificerade
arbetsuppgifter

k) Genomföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar















































































































a) Bred och systematisk kunskap inom
forskningsområdet
b) Fördjupad och aktuell kunskap inom avgränsad del
av forskningsområdet
c) Kunskap om vetenskaplig metodik i allmänhet
d) Kunskap om vetenskaplig metodik inom det specifika
forskningsområdet
e) Förmåga till vetenskaplig analys och syntes
f) Göra självständiga kritiska granskningar och
bedömningar
g) Identifiera behov av ny kunskap
h) Identifiera och formulera vetenskapliga
frågeställningar

l) Bidra till kunskapsutvecklingen inom
forskningsområdet
m) Presentera och diskutera forskningsresultat nationellt
n) Presentera och diskutera forskningsresultat
internationellt
o) Presentera och diskutera forskning utanför
universitetsvärlden
p) Stödja andras lärande
q) Göra forskningsetiska bedömningar
r) Visa intellektuell självständighet
s) Visa vetenskaplig redlighet (ärlighet)
t) Insikter om vetenskapens möjligheter och
begränsningar
Kommentar:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
33. Har du sedan du tog din doktorsexamen ändrat uppfattning om värdet av forskarutbildningen
jämfört med när du precis hade slutfört studierna?
Ja, jag är
mycket mer
negativ nu

Ja, jag är
något mer
negativ nu

Nej, jag har
inte ändrat
uppfattning







Ja, jag är
något mer
positiv nu



Ja, jag är
mycket mer
positiv nu



Kommentar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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34. Hur nöjd är du med din forskarutbildning vid Uppsala universitet?
Mycket
missnöjd

Ganska
missnöjd





Varken
eller



Ganska
nöjd



Mycket
nöjd



NÅGRA AVSLUTANDE FRÅGOR
35. Med de erfarenheter du har från arbetsmarknaden och tiden efter din doktorsexamen vad vill
du särskilt framhålla som styrkor, svagheter och eventuella förslag till förbättringar i din
forskarutbildning?
Styrkor:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Svagheter och eventuella förslag till förbättringar:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tack för Din medverkan!
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