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Förord 

I Sverige inrättades de första forskarskolorna av Linköpings universitet under 
80-talet när universitetet organiserades i breda tvärvetenskapliga temaområden 
i stället för de traditionella ämnesområdena. I dag finns det en mängd forskar-
skolor som kan ha inrättas av enskilda ämnen eller som tvärvetenskapliga mil-
jöer. De kan finansieras av ett enskilt lärosäte, gemensamt mellan lärosäten 
som ingår ett partnerskap, av staten och forskningsråd, av stiftelser eller av 
näringslivet (HSV 2004:18 R). De kan innebära en sammanhållen forskarut-
bildning med egen examination av doktorander eller vara av nätverkskaraktär 
där seminarier och kurser utgör kärnan. I HSV:s utvärdering ovan nämns just 
ett ökat utbud av kurser som en av de stora vinsterna tillsammans med ökad 
samverkan och utbyte mellan lärosäten, handledare och doktorander. Detta 
tillsammans med bättre möjligheter till internationalisering och stöd till dokto-
rander, i synnerhet för mindre lärosäten, har utgjort de huvudsakliga motiven 
att organisera forskarskolor. Svårigheterna så som de framgår av utvärdering-
en är att klara styrning och ansvarsfördelning mellan ett antal lärosäten liksom 
naturligtvis finansiering. 

Inom ämnet socialt arbete enades professorerna 2007 om en ansökan till 
Vetenskapsrådet om medel för att starta en forskarskola i socialt arbete. Anta-
let lärosäten med forskarutbildningsrättigheter hade mer än fördubblats sedan 
1999 men det antogs tämligen få forskarstuderande. Det medförde begränsade 
möjligheter att genomföra ämnesspecifika kurser för doktoranderna. En fors-
karskola skulle även kunna stärka ämnets vetenskapliga profil i relation till 
andra program- och forskarutbildningar. Dessutom vill men främja ett mer 
långsiktigt internationellt samarbete inom ämnet. På sikt skulle en forskarsko-
la inom ämnet bidra till en stabil struktur för forskarutbildning och därigenom 
trygga behovet av kommande forskare och lärare. Dessutom bedömdes att det 
skulle bli en ökad efterfrågan på forskarutbildade personer inom kommuner 
och regioner.  

Nu beviljades dock aldrig denna ansökan. I stället genomförde professo-
rerna en intern utredning om förutsättningarna att bedriva en forskarskola i 
egen regi som ett nätverk mellan lärosätena (Salonen & Denvall 2008). Utred-
ningen föreslog att en sådan forskarskola framför allt borde inriktas mot att 
koordinera och att ta initiativ till kurser samt bedriva egen seminarieverksam-
het. Den nationella forskarskolan i socialt arbete borde syfta till att utgöra en 
kompletterande nätverksorganisering av ämnets forskarutbildningar. Det skul-



 

4 
 

le inte anta och finansiera egna forskarstuderande utan vara en samarbetsorga-
nisation för befintliga forskarutbildningar.  

Utredningens förslag antogs och i en principöverenskommelse ställde sig 
landets professorer bakom idén om forskarskolan. Den skulle bedrivas genom 
en styrgrupp med ledamöter från respektive lärosäte. Dessutom skulle det ingå 
tre representanter för doktoranderna. Den skulle ledas och administreras från 
en utsedd värdinstitution på en period av tre år. Därefter skulle en ny värdin-
stitution utses. Värdinstitutionen tog därmed på sig ordförandeskapet i styr-
gruppen och forskarskolans löpande administration. Till forskarskolan knöts 
en arvoderad föreståndare. Forskarskolan skulle finansieras genom en intern 
utdebitering baserad på en fast kostnad om 25 tkr per lärosäte samt 2 
tkr/helårsdoktorand (HÅS). Under perioden 2008 - 2011 har forskarskolan va-
rit baserad på Linnéuniversitetet (dåvarande Växjö Universitet).  

När vi nu blickar tillbaka på de tre gångna åren kan vi konstatera att det 
varit tre framgångsrika år. Forskarskolan har stabiliserats och utgör en naturlig 
del av forskarutbildningens infrastruktur inom ämnet. Samtliga 11 lärosäten 
med forskarutbildningsrättigheter ingår, dessutom är ytterligare två lärosäten 
adjungerade till styrgruppens arbete. Vi ingår som en partner i en nordisk-
baltisk forskarskola i socialt arbete vilken finansieras av Nordiska ministerrå-
det. Ett antal enkäter bland doktoranderna har genomförts för att undersöka 
kursintresset och till och med juni 2011 hade 149 egna kursdeltagare räknats 
in på några av de 9 egna kurser/seminarier som forskarskolan bedrivit eller de 
fem som genomförts av den Nordisk-Baltiska forskarskolan. Budgetmässigt 
har forskarskolan haft en omslutning om ca 400 tkr/år. Ca 25 % av kostnader-
na har varit administration inklusive investering och drift av en gemensam 
hemsida för forskarskolan (www.rssw.se). Kurserna har kostat mellan 75 - 200 
tkr/kurs eller ca 8 tkr/deltagare.  

Forskarskolan tas nu över av Göteborgs universitet och jag vill som avgå-
ende föreståndare rikta ett stort tack till doktoranderna för deras aktiva och 
värdefulla medverkan i styrgruppen. Deras insats krönes nu av den egna ana-
lys och sammanställning som de tagit initiativ till och som utgör denna rap-
ports huvudinnehåll. För den intresserade finns mycket övrigt material på 
forskarskolans hemsida, bland annat den ursprungliga utredningen.  
 

Växjö, september 2011 

Verner Denvall, professor i socialt arbete, f.d. föreståndare för forskarskolan. 
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Författarnas förord 

Att vara doktorandrepresentant innebär att man är en länk mellan doktorand-
kollegiet och de seniora forskarna, men även mellan de krav som ställs på oss 
doktorander och de förutsättningar som finns för att uppfylla dem. Rollen ger 
kunskaper om akademin som institution, möjligheter att lära känna sin miljös 
olika villkor och att knyta nya kontakter. Utifrån våra olika erfarenheter av att 
representera doktorandkollegor är det kanske framförallt arbetet med att få 
kollegorna att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter som varit det 
mest utmanande. Doktorandrepresentantskapet har sällan handlat om att sorte-
ra och hantera en stor mängd tankar, frågor eller förslag från kollegor. Det har 
istället handlat om att bryta sig in i våra kollegors forskningsprocesser för att 
ta del av deras olika erfarenheter. Som doktorand har man fullt upp med att 
hantera den egna doktorandsituationens olika utmaningar och mindre tid till 
att förmedla det man varit med om. Vårt första tack vill vi därför rikta till det 
samlade doktorandkollegiet i socialt arbete. Tack för ert tålamod!  

Representantskapet i styrgruppen för den nationella forskarskolan i soci-
alt arbete har gett oss särskilda erfarenheter. Vi har sedan 2008 befunnit oss 
mitt i en betydelsefull process som handlat om att stärka ämnets identitet ge-
nom att främst utveckla forskarskolans kursverksamheter. I sällskap med flera 
av landets professorer har vi fått möjlighet att diskutera kursplaner och strate-
gier för ännets utveckling. För oss har det inneburit en givande kunskapspro-
cess där vi har försökt tillgodose doktorandernas intressen. Tapio Salonen har 
under vår tid som doktorandrepresentanter varit ordförande för forskarskolans 
styrgrupp och Verner Denvall har varit föreståndare. Vi vill rikta vårt nästa 
tack till dem för deras engagemang i forskarskolan, den respekt de visat för 
doktorandpolitiska frågor och slutligen för deras uppmuntran i arbetet med 
denna rapport.  

I arbetet med att vara doktorandrepresentanter kom vi till slut till en punkt 
där vi kände att vi behövde göra något mer av alla de erfarenheter vi samlat på 
oss – våra egna, våra doktorandkollegors och även de senioras. Det här resul-
terade till sist i den rapport läsaren nu har framför sig. Skrivprocessen är allt-
för bekant för våra akademiska läsare och vi kommer inte att dela med oss av 
våra erfarenheter från den här. Istället vill vi tacka Kerstin Johansson som va-
rit redaktör, tack Kerstin för ditt tålamod, din uppmuntran och dina synpunk-
ter. Vidare vill vi tacka våra kollegor på socialt arbete i Örebro och Växjö för 
värdefulla kommentarer på olika texter. Tack till alla ni forskningssekreterare 
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som varit mycket tillmötesgående vid vår insamling av aktuella uppgifter om 
antalet doktorander. 

Ett särskilt tack vill vi rikta till er doktorander (och ni är många!) som 
deltagit i enkätundersökningen som ligger till grund för denna rapport. Vi 
hoppas att rapporten ska leda till diskussioner och förändringar som gör att det 
blir än mer givande att vara doktorand i socialt arbete.  

 
Örebro och Södertälje, september 2011 

 
Mathias Elmersjö, Magdalena Elmersjö och Stig Linde 
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1. Inledning 

Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW) startade hösten 2008, som ett 
samarbete mellan de lärosäten som ger forskarutbildning i socialt arbete. Bak-
grunden till detta var att professorskollegiet i socialt arbete såg ett behov av en 
mer stabil struktur kring forskarutbildningen och ett samarbete mellan lärosä-
tena. De mer konkreta syftena med RSSW var att 1. Erbjuda ämnesspecifika 
kurser i socialt arbete, 2. Verka för ett internationellt utbyte inom ämnet och 3. 
Att stärka ämnets vetenskapliga identitet (Denvall & Salonen, 2008). Kärnan 
för RSSW:s verksamhet, och det som förenar de tre delsyftena, kan sägas vara 
kurserna. 

I egenskap av målgrupp för verksamheten är doktorandernas synpunkter 
på RSSW:s arbete av största vikt vid planering av den fortsatta verksamheten. 
Innan den här studiens genomförande uppmärksammade vi doktorandrepre-
sentanter, i kontakt med doktorandkollegor, att deltagande vid RSSW:s kurser 
inte endast är beroende av intresse eller kursernas relevans utan även vilka 
förutsättningar man har som doktorand vid sitt lärosäte. Exempel på sådana 
förutsättningar är stöd/uppmuntran från handledare, finansiering och informa-
tion. Andra saker som påverkar deltagandet är faktorer som var kurserna ges, 
vilken form de har (internat, webbaserat osv.) och hur doktorandsituationen 
ser ut för övrigt (institutionsarbete, personalpolicys osv.). Vi blev intresserade 
av att undersöka doktoranders vetskap om RSSW och eventuella erfarenheter 
av deltagande i kurser. Utöver det fann vi det viktigt att belysa några av de 
faktorer som kan tänkas påverka möjligheten till deltagande. Inom ramen för 
denna undersökning har vi valt att avgränsa oss till stöd- och påverkansfakto-
rer såsom handledning. I enkäten ställer vi dessutom en del frågor med ett 
framtidsperspektiv för att undersöka vad RSSW och de enskilda lärosätena har 
att förhålla sig till när det exempelvis gäller doktorandernas framtida karriär-
vägar.  

Rapporten är inte att betrakta som en utvärdering av RSSW:s verksamhet 
hittills men den ger en samlad bild av doktorandgruppen i ämnet socialt arbete 
och dess uppfattning om RSSW. 

Syftet med den här rapporten är för det första att beskriva doktorandgrup-
pen i ämnet socialt arbete i Sverige. För det andra att redogöra för uppfatt-
ningen bland doktorander i socialt arbete om RSSW:s funktion för ämnet soci-
alt arbete och för de egna doktorandstudierna, samt att undersöka hur denna 
uppfattning kan relateras till doktorand- och livssituationen i övrigt.  
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Erfarenheter av forskarutbildningar i allmänhet 
Om man ser till doktoranders situation överlag i Sverige, oavsett ämne, ges 
forskarutbildningen ett gott betyg av doktoranderna och det finns en upplevel-
se av att utbildningen gynnar socialiseringen in i forskarrollen (Jacobsson & 
Gillström 2008). De flesta doktorander skriver en sammanläggnings-
avhandling och de flesta skriver på engelska. Den kritik mot forskarutbild-
ningen som framkommer och som är relevant för denna studie handlar om att 
man i handledningen inte diskuterar framtidsplaner i tillräckligt hög utsträck-
ning. En annan kritik handlar om att kursutbudet inte överensstämmer med 
doktorandens egna behov och mål. Som motiv till forskarstudier anger de fles-
ta i 2008 och 2003 års undersökning ”eget ämnesintresse”. Av det totala dok-
torandkollektivet var det hälften av doktoranderna som ville arbeta kvar vid 
sitt nuvarande universitet/högskola efter examen och drygt en tredjedel av 
doktoranderna vill vare sig arbeta kvar på sitt nuvarande eller ett annat lärosä-
te. En förändring som kan vara viktig att diskutera är att det är fler som uppger 
att de efter sin utbildning tänker sig en karriär utanför akademin, totalt 23 % 
(a.a.).  

Doktoranderna vid svenska lärosäten utgörs av ungefär lika många män 
som kvinnor totalt, men det varierar sedan inom olika ämnesområden (Jacobs-
son & Gillström 2008). Medianåldern är 33 år men spridningen är stor från 
under 29 år till över 50 år. De flesta doktorander lever tillsammans med någon 
och fyra av tio doktorander har barn under arton år hemmaboendes.  

Att få presentera sin forskning och att få bli bekräftad och sedd är något 
som Högskoleverket själva menar är positivt för den egna utvecklingen (Ja-
cobsson & Gillström 2008). Det handlar inte bara om att synliggöra sin forsk-
ning på det egna lärosätet utan i olika typer av sammanhang – kurser, konfe-
renser, nationellt och internationellt. Vidare att det är betydelsefullt för både 
processen (att bli forskare) och produkten (avhandlingen) att få möjlighet att 
diskutera sin forskning och få en kritisk granskning av den (a.a.). I Doktorand-
spegeln 2008 kan en ökning noteras när det gäller antalet som fått och tagit 
möjligheten att delta vid nationella och internationella konferenser. Andelen 
doktorander som deltar vid nationella konferenser är idag 50 % respektive 60 
% vad gäller deltagandet i internationella konferenser. Samtidigt får man inte 
glömma den relativt höga siffran på dem som inte har deltagit i någon konfe-
rens alls nationellt (50 %) eller internationellt (40 %). Det kan förvisso vara så 
att möjligheten att delta har funnits, men inte tagits av doktoranden själv. Det 
skulle i dessa fall vara intressant att ta reda på vilka skäl som funnits. Oavsett, 
och med utgångspunkt i att de flesta doktorander anger ”egenintresse” som 
motiv till forskarutbildningen, får man utgå från att möjligheten att få syn-
liggöra och diskutera sin forskning är ett behov. Det är också ett relevant be-
hov med tanke på de återkommande propåer som ges om betydelsen av att 
synliggöras internationellt. Tyvärr behandlar inte doktorandspegeln möjlighe-
ten att delta vid konferenser i relation till handledning. I vår studie valde vi att 
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ställa frågan om doktoranden är nöjd med hjälpen från handledaren när det 
gäller att komma i kontakt med andra forskare i Sverige och internationellt. Vi 
valde således, i relation till Doktorandspegeln, att knyta ”möjligheter till del-
tagande” till handledningsfunktionen. Resultatet behandlas längre fram i rap-
porten. 

Doktorandspegeln 2008 visar även att doktorander i Sverige upplever att 
de krav som ställs på dem är otydliga och hälften av doktoranderna uppger att 
de upplevt negativ stress eller negativ press i hög utsträckning (Jacobsson & 
Gillström 2008). Doktorandspegeln har valt att samköra det här resultatet med 
ett annat resultat som visar att nästan lika många doktorander anger att studi-
erna tar mer tid än man räknat med, men man hittar inget samband. Ett annat 
sätt att gå vidare med resultatet om stress vore att gå tillbaka till annan forsk-
ning som visar på sambandet mellan otydliga krav och upplevelsen av negativ 
stress (se ex. Schoug 2004). Man skulle också kunna fundera på om inte upp-
levelsen av att studierna tar mer tid hänger samman med att man samtidigt 
som man ska prestera egen forskning även måste ta reda på vilka krav som 
ställs på doktoranders prestationer. Dessutom sker studierna i en miljö som 
kännetecknas av vad Schoug (2002) sammanfattar som konkurrens som ideo-
logi och som etablerats av forskarsamhällets toppskikt1. Den akademiska soci-
alisationen, byggd på en hierarkisk och en särskiljande struktur, har sina bief-
fekter: internalisering av egna tillkortakommanden, kritiska avståndstaganden 
från akademin, isolering, bristande motivation, och försvagat självförtroende 
(Schoug 2002:20). Doktoranders inställning till konkurrensideologin från de 
inledande studierna fram till disputation kan säga oss något om socialiseringen 
in i forskarsamhällets kultur.  

Kön som faktor 
Att kön är en faktor som ger olika förutsättningar i forskarutbildningen är nå-
got som lyfts fram av både Jacobsson & Gillström (2008) och Gunnarsson 
(2009). Båda studierna pekar på ett flertal områden där kvinnor upplever sin 
doktorandtillvaro som mer negativ än männen. Dessa områden omfattar såväl 
direkta kränkningar och negativ särbehandling som upplevelsen av acceptans 
bland seniora forskare. Båda studierna visar också att upplevelsen av handled-
ningen skiljer sig mellan kvinnor och män. I Gunnarssons (2009) studie visar 
det sig när det gäller både handledarnas engagemang, handledningens omfatt-
ning och den konstruktiva kritik som handledarna ger, där männen är mer nöj-
da än kvinnorna på samtliga områden. 

––––––––– 
1 I Schougs (2002) benämning av toppskikt inkluderas prefekter, rektorer, professorer, dekaner, univer-

sitetsdirektörer och utbildningsministrar. För vidare läsning se Blomqvist, G. & Nybom, T. (red.) och 
Dahl, S. (red) 1998 
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Läsanvisning 
I rapportens bilaga framkommer vilka frågor som ställts till enkätens respon-
denter. Denna rapport är inte en fullständig redovisning av alla svar, vår ambi-
tion har istället varit att synliggöra och problematisera de resultat som är mest 
intressanta för rapportens syfte.  

Kapitel 2 ”Ämnet socialt arbetes framväxt och konsolidering”, behandlar 
tidigare ställda frågor kring ämnets tillblivelse och utveckling. För att kunna 
avgränsa oss i detta kunskapsområde utifrån rapportens syfte har vi fokuserat 
särskilt på betydelsefulla faktorer för ämnets utveckling, konsolidering och 
hur det relaterar till kunskapsbildning i ett ämnesbrett/komplext landskap.  

Kapitel 3 ”Studiens genomförande”, innehåller en redogörelse för vårt 
tillvägagångssätt i genomförandet av studien samt de reflektioner som kantat 
skapandet och genomförandet av enkätundersökningen och den efterföljande 
analysen av det empiriska materialet. 

I Kapitel 4 och 5 ”Beskrivning av doktorandgruppen i socialt arbete" och 
"Doktoranderna uppfattning om RSSW", presenteras resultatet av enkätstudien 
i form av beskrivande text och tabeller samt i en diskussion om hur olika delar 
av materialet förhåller sig till varandra. Kapitlets indelning följer rapportens 
syfte; att beskriva doktorandgruppen, deras uppfattning om RSSW:s funktion 
och undersöka hur denna uppfattning relaterar till doktorand- och livssituatio-
nen i övrigt. Syftets sista del har lagts som ett problematiserande spår genom 
kapitlets två huvuddelar. 

Kapitel 6 ”Översikt och summerande kommentarer”, innehåller en sam-
manfattning av rapportens huvudresultat, våra tolkande kommentarer och en 
slutdiskussion. Om läsaren önskar en snabb överblick av rapporten är det 
lämpligt att läsa detta kapitel först. 
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2. Socialt arbete som 
forskarutbildningsämne  

Doktorandutbildningen inom socialt arbete inleds vanligen med frågor om 
ämnet socialt arbetes uppkomst, vad som är dess kunskapsobjekt och hur det 
relaterar till andra närliggande vetenskapliga ämnen som exempelvis sociolo-
gi. Det här är även frågor som i bästa fall kan tydliggöra hur doktoranders 
upplevelser av tillhörighet till ett ämne hänger ihop med tillblivelsen av en na-
tionell forskarskola och hur det tillsammans kan tänkas påverka ämnets identi-
tet.  

Ett sätt att närma sig en förståelse av socialt arbete som vetenskapligt 
ämne är via ämnets fyra första professorer2 som i en betraktelse av sig själva 
som vetenskapsgrundare intog en öppen hållning gentemot sin omgivning och 
formade ämnet genom sina olika val (Brante 2003). Det kan sägas ha lett till 
ett brett och stort ämnesmässigt landskap (Dellgran & Höjer 2000) som i ett 
lyhört förhållande till sin omvärld ställer frågor om sociala fenomen, orättvisor 
och problem. Det är en beskrivning av det vetenskapliga ämnets tillblivelse 
där ”centrala och tongivande personer med formellt givet tolkningsföreträde 
(får) komma till tals och själva beskriva sakernas tillstånd” (a.a.:349, med yt-
terligare hänvisning till Brante 2003). En vanlig beskrivning av hur vi själva 
och våra doktorandkollegor finner fäste för våra forskningsfrågor är att det är 
det sociala arbetes praktik och dess bakomliggande grund (sociala problem, 
social utsatthet) som blir språngbrädan ut i vetenskapligheten. Det är möjligt 
att doktorander i sitt förankrande i ämnet gör ett av de val som Sune Sunesson 
anför att han själv gjorde (2004:88) och ställer frågor utifrån två typer av be-
kymmer: samhällsbekymmer och befolkningsbekymmer (2004:89). Utifrån 
egna eller andras erfarenheter av det sociala arbetets praktik och/eller prakti-
kens historia tas det till vara på de vetbarheter som finns. 

Konsolidering i det ämnesmässiga landskapet 
Thomas Brante (2003) pekar ut två faser som socialt arbete som vetenskaplig 
disciplin genomgått efter inrättandet av socialt arbete som forskningsämne. I 
––––––––– 
2 Vilka var Harald Swedner, Hans Berglind, Bengt Börjesson & Sune Sunesson. 
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konstitueringsfasen sökte ämnet sin självständighet genom att definiera och 
avgränsa sig mot andra vetenskapliga ämnen. I konsolideringsfasen är behovet 
av definition inte lika påtagligt då ämnet fått en erkänd plats och fokus kan 
istället läggas på organisering och samarbete. Brante (2003) beskriver socialt 
arbetes konsolidering som tvetydig; även om det är ett socialt förankrat och re-
lativt resursstarkt ämne finns fortfarande en teoretisk fragmentering som gör 
ämnet otydligt (a.a.). En möjlig förklaring till ämnets teoretiska fragmentering 
är den utveckling mot konkurrens som ideologi där individualisering, isolering 
och specialisering är viktiga ingredienser för att kunna erhålla högre status och 
respekt (Schoug 2002 med ytterligare referens till Bennett 1998). Det är en 
hållning som betonar individuella framgångar högre än gemensamma. 

Dellgran och Höjer har i flera studier följt ämnets utveckling genom att 
bland annat studera doktorsavhandlingar i ämnet (Dellgran & Höjer 2000b). 
Vi har till viss del använt deras terminologi och benämningar som ”det äm-
nesmässiga landskapet” (Dellgran & Höjer 2000a, 2003) för att belysa mång-
falden av forskningsområden (Sunesson, 2003, benämner det flervetenskap-
lighet). Denna mångfald skapar, utifrån vår tolkning, ämnets spänningsförhål-
lande mellan differentiering och fragmentering. Differentiering är det som ny-
anserar till synes sammanhållna kunskapsområden som exempelvis social om-
sorg och arbetsmarknadspolitik. Det leder till att vi kan bejaka utmaningar om 
ett intersektionellt perspektiv och/eller ställa frågor utifrån olika ansatser som 
aktörs- respektive strukturansatser (jfr Blomberg & Petersson 2000). Fragmen-
tering å andra sidan är motpolen och den naturliga konsekvensen av att man i 
denna ”nyanserande utveckling” inte förmår hålla samman ämnet och finna 
gemensamma teman. 

I dessa utmaningar anser dock Brante (2003) att forskning i socialt arbete 
är ”i en unikt gynnsam position att lösa det eviga gap mellan teori och empiri 
som plågat samhällsvetenskaperna sedan dess begynnelse” (a.a.: 191). I detta 
är, enligt Brante, ett fördjupat samarbete med närstående akademiska ämnen, 
företrädesvis sociologi, eftersträvansvärt. 

Forskarutbildningen och socialiseringen   
Forskarutbildningen kan betraktas som en process där doktoranderna skall so-
cialiseras till forskare (jfr Karlsson 2004). Två olika sätt att se på denna pro-
cess kan identifieras (Schoug 2004). Det ena synsättet betonar den personliga 
utvecklingen som en central del i processen vilket nås genom självständigt ar-
bete och det andra betonar att forskarutbildningen är en yrkesutbildning3. I den 

––––––––– 
3 Andra benämningar är humanistiskt/hermeneutiskt respektive naturvetenskapligt /positivistiskt ideal, 

lärlingsmodellen respektive yrkesmodellen samt tyska respektive amerikanska universitetstraditioner 
(Schoug 2004:64). 
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förra hållningen är det således inte så mycket frågan om en utbildning där dok-
toranden skall läras något utan mer att den enskildes inre, redan befintliga be-
gåvning, skall komma fram. Det här synsättet känns igen i tidigare forskning 
som tagit del av doktoranders uppfattning om sina doktorandstudier. Intervju-
ade doktorander upplever det som att man redan ska kunna en hel del innan 
forskarutbildningen och att det sen snarare handlar om att bevisa att man redan 
kan och redan är en forskare (a.a.).  

Enligt det andra synsättet betraktas forskarutbildningen mer som en yr-
kesutbildning. Doktoranden skall då lära sig tekniker och metoder i en tät kon-
takt med handledare och kollegor. Kunskapen att forska blir således inte en 
kvalitet man föds med utan något man lär sig i en formell utbildning. Utifrån 
detta synsätt kan man tänka sig att introduktionen blir särskilt viktig, både när 
det handlar om att introduceras till forskarutbildningen och till aktuell institu-
tion med institutionsarbetet. Om forskarutbildningen istället ska handla om 
personlig mognad blir strategin mer att lämna doktoranden ”vind för våg”. 
Krasst uttryckt blir ett led i socialiseringsprocessen att inte tillgodose dokto-
randens behov av mer struktur/hjälp/stöttning/riktlinjer eftersom de strategier 
som doktoranderna tvingas utveckla för att klara sig i den akademiska världen 
(inklusive tyst kunskap om akademin) stärker deras självkänsla och identitets-
skapande. Detta är emellertid kunskaper som erhålls i en process och kan iden-
tifieras (och uppskattas) först i efterhand. Seniora forskare ser tillbaka på sin 
egen doktorandtid med brist på struktur: ”/…/ att de själva en gång upplevde 
samma svårigheter men idag är tacksamma för att de tvingades lösa dessa på 
ett självständigt sätt.” (Shoug 2004:80).  

Det är rimligt att anta att upplevelsen av socialiseringsprocessen inverkar 
på upplevelsen av tillhörighet till ämnet. Sambandet mellan dessa upplevelser 
torde i sin tur grunda sig på de förväntningar på forskarutbildningen man hade 
innan man påbörjade den. Om man väntade sig en traditionell yrkesutbildning 
men istället möter en utbildning som fokuserar den självständiga personlig-
hetsutvecklingen (eller tvärtom) lär man antingen få omvärdera sina förvänt-
ningar eller uppleva en obehaglig inkongruens. Det senare skulle kunna för-
svåra upplevelsen av tillhörighet i akademin. 
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3. Studiens genomförande 

I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt i genomförandet av studien 
och de reflektioner som kantat skapandet av enkäten och genomförandet av 
undersökningen samt den efterföljande analysen av det empiriska materialet.   

Urval och datainsamling 
Den här rapporten bygger på en totalundersökning bland alla doktorander som 
den 1 juni 2010 var antagna till, och aktiva4 på, forskarutbildningen i socialt 
arbete i Sverige. Således ingår inte de doktorander som antogs hösten 2010 el-
ler senare.  Utifrån urvalskriterierna uppgår totalpopulationen till 114 perso-
ner.  

Undersökningen är gjord i form av en webbaserad enkät som skickats via 
e-post till alla i urvalet. Datainsamlingen pågick mellan den 3 september och 
den 24 oktober 2010. Svarsfrekvensen för enkäten var 77 %. 

Ytterligare underlag för rapporten, i form av aktuella siffror på antalet in-
skrivna och aktiva doktorander, har inhämtats från forskningssekreterare (eller 
person med motsvarande funktion) på samtliga lärosäten under februari 2011. 
I den redogörelsen tillkommer de doktorander som antogs hösten 2010 och de 
som antogs vid Linköpings universitet i början på 2011. I kontakten med 
forskningssekreterarna definierade vi aktivitet som att det vid tillfället fanns 
en angiven studietakt på forskarutbildningen. 

Enkätkonstruktion 
I arbetet med enkäten valde vi att konstruera frågor utifrån vad som är 
RSSW:s tre syften. I vår roll som studeranderepresentanter har vi kommit i 
kontakt med doktorander runt om i landet och med anledning av deras erfa-
renheter av doktorandstudierna valde vi även att inkludera doktorand-
situationen. Enkätfrågorna delades därmed in i tre teman:  

––––––––– 
4 Med aktiv avses doktorand som har en angiven studietakt på forskarutbildningen. 
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1. Bakgrund: i denna del ställde vi frågor om bland annat kön, ålder, och 
civilstånd. Tanken med att inkludera frågor som dessa var att kunna 
analysera svar på övriga frågor för att eventuellt kunna se mönster 
grundat på dessa variabler. 

2. Om nationella forskarskolan: i denna del ställdes bland annat frågor 
om eventuella tidigare erfarenheter av RSSW:s kursverksamhet, vär-
deringsfrågor om exempelvis formen på kurserna och frågor om hur 
forskarskolan påverkat känslan av tillhörighet till ämnet. 

3. Doktorandsituationen: i denna del inkluderades frågor om bland annat 
handledningen och om hur doktoranderna värderar handledningens 
olika funktioner. Vi ställde även frågor om avhandlingsarbetet – 
språk, område, form osv. och om karriären efter doktorsexamen. 

Efter att ha konstruerat ett utkast på enkätens innehåll seminariebehandlades 
den inom forskarutbildningen i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Vi skick-
ade även ut utkastet till övriga lärosäten via våra kontaktpersoner och välkom-
nade doktorandkollegiet att komma med kommentarer, frågor och förslag på 
ändringar.  Efter seminariet och återkopplingen från doktorandkollegiet renod-
lades enkäten ytterligare där vissa frågor inom de tre temana togs bort. Vi val-
de exempelvis bort frågor om institutionstjänstgöringen. Även om det är en 
viktig faktor för deltagande i kurser så ligger det utanför RSSW:s arbete och är 
istället frågor som bör diskuteras på respektive lärosäte. I det vidare arbetet 
med enkäten, avseende utformning och distribution, använde vi oss av ett 
webbaserat program, Textalk Websurvey.  

Det finns en rad olika ställningstaganden att ta hänsyn till vid konstrue-
randet av en enkät som bland annat handlar om vilket svarsutrymme som skall 
finnas. Öppna svar kan ge ett rikt kvalitativt innehåll där det ges möjlighet att 
se mönster inom frågan men det kan också bli svårare att jämföra sådana svar 
med övriga (Ejlertsson 2005). Svarsutrymmet är dock först och främst avhäng-
igt frågan och när vi ställt frågor där vi kan vänta oss komplexa och/eller vari-
erande svar som exempelvis på frågan ”Vad har haft störst positiv inverkan på 
din forskarutbildning?", har vi valt öppna svarsalternativ. I andra frågor vill 
man minska svarsutrymmet som exempelvis i frågan inom vilket forsknings-
område man anser sig tillhöra. Här riskerade vi en mängd detaljerade och sub-
jektiva bedömningar som hade kunnat bli svåra att ringa in. Vi valde att utgå 
från Höjer och Dellgrans (2003) typologi som är väl känd och som därmed blir 
användbar i jämförelse med tidigare diskussioner och studier.  

En del frågor med respektive svarsalternativ/svarsutrymme kan också an-
ses känsliga och provocerande som exempelvis kön och ålder. Vid frågan om 
ålder valde vi en gängse indelning, av anonymitetsskäl frågade vi inte om re-
spondenternas exakta ålder. Vid frågan om kön valde vi att lägga till möjlighe-
ten att benämna sitt kön för något annat än man eller kvinna. Resultatet visade 
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inga synpunkter på formen på just dessa frågor. Däremot fick vi en del syn-
punkter på andra delar av enkäten och vi har valt att diskutera dessa särskilt 
under ”Metoddiskussion”. 

Ett annat ställningstagande är antalet frågor. Att ha många frågor riskerar 
att leda till att respondenterna tröttnar och inte besvarar enkäten. Ett stort antal 
frågor kan också leda till att materialet blir svårhanterligt. För få frågor har 
den uppenbara risken att materialet blir för litet och därmed svårt att dra slut-
satser genom. Det är möjligt att undersökningens bortfall kan förklaras med att 
frågorna ansetts vara för många även om vi inte fått konkreta signaler om det. 
Materialet har inte varit svårhanterligt på grund av mängden frågor. Vi har 
heller inte fått signaler på eller själva upplevt att materialet varit otillfredsstäl-
lande tunt med otillräcklig information.  

Analysförfarande 
Enkätmaterialet har bearbetats i enkätverktyget Texttalk Websurvey och i det 
statistiska analysprogrammet SPSS. I det förra har den beskrivande statistiken 
bearbetats medan den statistiska analysen har genomförts i det senare. Bivaria-
ta analyser har utförts för att avgöra samvariansen mellan olika variabler. Des-
sa har kompletterats med multivariata analyser med kontrollvariabler för att 
pröva om andra variabler påverkar samvariansen mellan de ursprungliga (jfr 
Djurfeldt m. fl. 2003). 

Tematisering av materialets kvalitativa delar 
I enkäten ställde vi ett flertal öppna frågor där respondenten följaktligen hade 
möjlighet att fritt skriva sitt svar. I arbetet med att tematisera svaren på dessa 
frågor uppmärksammades med hjälp av nyckelord teman som synliggjorde 
breda mönster i ett förhållandevis komplext och rikt material. I frågan om av-
handlingsområde fanns möjligheten att ange ett område som man bedömde låg 
utanför den typologi av Dellgran och Höjer (2003) som vi använde. Vad gäll-
de svaren vid denna fråga hade vi inte ambitionen att belysa mönster i områ-
desbeskrivningen. Vi valde istället att endast ge exempel från materialet. 

Metoddiskussion 
I enkäten gav vi respondenterna möjligheten att kommentera enkätens upp-
lägg. Vissa kommentarer handlade om konkreta åsikter om formuleringen av 
särskilda frågor. Att skapa en enkät innebär inte sällan att välja mellan alterna-
tiv som alla har sina nackdelar – svarsutrymmet är ett exempel på det. Ibland 
finns det dock alternativ som i sitt sammanhang, i sin särskilda enkät, innebär 
fler nackdelar än fördelar. I efterhand fann vi att rangordningsfrågan om kurs-
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intresse (se bilaga) var ett exempel på ett sådant alternativ. Även då endast ett 
fåtal respondenter uttryckligen kommenterade svårigheten att både tyda och 
svara på frågan såg vi att flertalet respondenter har haft dessa svårigheter ef-
tersom man exempelvis rangordnat flera alternativ som nummer ett. Dessutom 
kan det ifrågasättas huruvida en rangordning i sig ger ett samlat underlag som 
säger något om det faktiska intresset för varje enskild kurs. En lärdom att dra 
är att intresset för deltagande bör undersökas i två steg: först undersöka vad 
det finns för underlag att driva en särskild kurs sedan undersöka hur olika 
kursalternativ skall prioriteras. Dessutom innebär en rangordningsfråga, vid 
mätning av intresse, att man förbiser att respondenterna kan vara mycket in-
tresserade av alla alternativ eller inga, men ändå tvingas rangordna. Kort ut-
tryckt: rangordningsvärdena har inte samma betydelse för alla respondenter.  

Vissa frågor generade så kallade ”Kalle Anka” – svar. En tolkning på så-
dana typer av svar kan vara att det är ett uttryck för ointresse, en annan tolk-
ning kan vara att frågans formulering eller frågan i sig upplevs svårhanterlig. 

För att garantera anonymiteten hos de doktorander som är inskrivna på lä-
rosäten med ett fåtal antagna doktorander valde vi att inte fråga vilket lärosäte 
man tillhör. Nackdelen med detta är såklart att jämförelser mellan lärosätena 
inte kan göras men vi bedömde att enskilda doktoranders anonymitet i det här 
fallet var viktigare. 

Bortfallsdiskussion 
Bland de som inte besvarat enkäten går det inte att finna några tydliga gemen-
samma nämnare. Eftersom vi har kunnat följa besvarandet på individnivå 
(utan att kunna koppla enskilda individer till respektive enkät) har vi också 
kunnat kontakta de som inte svarat personligen. Det har då framkommit från 
vissa att de inte trott att enkäten var för dem att fylla i då de inte gått någon 
kurs inom RSSW eller att de kommit så långt i sina doktorandstudier att det 
inte har ansetts vara aktuellt för dem (många av dessa personer har sedan ändå 
fyllt i enkäten). Utifrån andra svar på frågan varför besvarande av enkäten 
uteblivit har det framkommit att vissa doktorander i socialt arbete anser sig ha 
en otydlig anknytning till ämnet, dessa exempel är dock få och gäller dokto-
rander som har sin bakgrund i andra akademiska ämnen. En annan förklaring 
till en del av bortfallet är att det vid flera lärosäten finns doktorander som inte 
kommunicerar på svenska, vilket gjort ett besvarande av enkäten svårt för des-
sa personer.  
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4. Beskrivning av doktorandgruppen i 
socialt arbete 

I det här kapitlet presenteras resultatets första del om vad som karaktäriserar 
doktorandgruppen i socialt arbete både vad gäller forskningen men också de-
ras personliga förutsättningar. Vi tar dock avstamp i ett mer övergripande per-
spektiv på forskarutbildningen. 

Antal antagna doktorander vid respektive 
lärosäte 
RSSW samlar samtliga lärosäten i Sverige som har examensrättigheter för 
forskarutbildning i socialt arbete. Totalt är (februari 2011) 192 doktorander 
antagna till dessa, varav 156 (81 %) är att betrakta som aktiva (se fotnot 1). Av 
de aktiva är 128 kvinnor och 28 män, andelen män är således 18 % (se tabell 
1). Dessa siffror kan jämföras med kartläggningen 2007 då andelen män var 
26 % av sammanlagt 148 antagna doktorander (Denvall & Salonen, 2008). 
Den ökning av andelen män som spåddes då (a.a.) har således uteblivit. Även 
sett till det totala antalet doktorander idag (inaktiva inkluderade) är andelen 
män betydligt lägre än 2007, 21 %. Sett till enskilda forskarutbildningar är det 
bara Malmö som har en jämn könsfördelning. I Örebro och Linköping är om-
kring en tredjedel män, på Linnéuniversitetet en fjärdedel medan andelen män 
på övriga forskarutbildningar i socialt arbete är mellan 0-16 %.  
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Tabell 1. Antal aktiva doktorander i Socialt arbete i februari 2011 efter läro-
säte och kön 
Lärosäte Antal Kvinnor Män Andel av samtliga 

lärosäten 
Göteborg 18 15 3 11,5 % 
Jönköping 10 10 - 6,4 % 
Karlstad 4 4 - 2,6 % 
Linné 25 19 6 16 % 
Lund 18 15 3 11,5 % 
Malmö 4 2 2 2,6 % 
Mitt 7 6 1 4,5 % 
Stockholm 25 22 3 16 % 
Umeå 20 19 1 12,8 % 
Örebro 16 10 6 10,3 % 
Linköping 9 6 3 5,8 % 
Totalt 156 128 28 100 % 

 
Linnéuniversitet och Stockholms universitet inhyser flest aktiva doktorander i 
sina forskarutbildningar i socialt arbete, vardera 25. Tre lärosäten (Umeå, 
Lund och Göteborg) har vardera omkring tjugo doktorander, därefter följer 
Örebro med 16. Sedan är det ett litet glapp till Jönköping och Linköping som 
har omkring tio doktorander, Mittuniversitet har sju och Malmö och Karlstad 
vardera fyra. Jämfört med Denvall & Salonens (2008) kartläggning är fördel-
ningen av antalet doktorander mer jämn mellan lärosätena idag. Detta beror 
främst på att Örebro och Jönköping har ökat antalet doktorander markant me-
dan antalet i Lund (som då hade flest doktorander) har minskat betänkligt. 
Samtidigt har Linköping tillkommit med förhållandevis många doktorander. 

Kön, ålder och tid på forskarutbildningen 
I det fortsatta presenteras resultatet från enkätundersökningen, i vilken endast 
doktorander som antogs före 1 juni 2010 ingår. Av de doktorander som har 
besvarat enkäten är 84 % kvinnor och 16 % män, merparten är i åldern 30-39 
år (42 %). Nästan alla i doktorandgruppen är antagna till doktorsexamen (97 
%). Vad gäller hur stor del av forskarutbildningen som fullgjorts är det en 
jämn fördelning mellan olika faser. Hur stor del som fullgjorts följer inte 
oväntat doktorandernas ålder (se tabell 2). Bland de som är yngre än 30 år har 
en femtedel fullgjort mer än 60 % av forskarutbildningen jämfört med tre fjär-
dedelar bland de som är över 49 år. 
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Tabell 2.  Åldersfördelningen i doktorandgruppen och hur långt respektive 
åldersgrupp har kommit i forskarutbildningen 
Ålder Andel av totala anta-

let doktorander 
Andel som fullgjort mer 
än 60 % av forskarut-
bildningen 

Yngre än 30 år (n= 10) 11 % 20 % 
30-39 år (n=37) 42 % 43 % 
40-49 år (n= 21) 24 % 62 % 
Äldre än 49 år (n=20) 23 % 75 % 
 

Avhandlingsområde och typ av avhandling 
Som huvudsakligt ämnesområde för avhandlingen, utifrån Dellgran och Hö-
jers typologi (2003), anger 23 % att de skriver om sociala fenomen och pro-
blem, 15 % skriver om särskilda klientgrupper: barn, ungdomar, familjer, 10 
% skriver om organisationsfrågor och 8 % om professionsfrågor. De övriga 
ämnesområdena anges av några få eller enstaka doktorander. Ämnen som inte 
anges alls är inom gruppen Sociala arbetsmetoder kategorin Strukturinriktade. 
Det skrivs inte heller inom området vetenskapsteori/forskningsmetod (se tabell 
3). Av de doktorander som valt att inordna sig i en egen kategori beskriver de 
flesta sin forskning som en kombination av olika områden som även typologin 
omfattar. Övriga angivna exempel som inte direkt omfattas av typologin är 
genusfrågor, etik, utvärdering, internationellt socialt arbete och civilsamhälle. 
Sammanfattningsvis visar undersökningen på en stor bredd vad gäller avhand-
lingsområden där vissa ansamlingar återfinns. Den största kategorin, Sociala 
fenomen och problem, kan emellertid antas rymma vitt skilda ämnen i sig. 
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Tabell 3. Fördelning av avhandlingsprojekt efter huvudsakligt område 
(Dellgran & Höjers, 2003, typologi) 
Område Antal Andel i % 
Sociala arbetsmetoder: indi-
vid/familj 

4 4,5 

Sociala arbetsmetoder: grupp 1 1,1 
Sociala arbetsmetoder: struktur - - 
Sociala arbetsmetoder: övrigt 1 1,1 
Sociala fenomen och problem 20 22,7 
Socialpolitik 5 5,7 
Klientgrupper: Missbruk 2 2,3 
Klientgrupper: Barn/ungd./fam. 13 14,8 
Klientgrupper: äldre 5 5,7 
Klientgrupper: Fysiskt/psykiskt 
funktionshinder 

6 6,7 

Klientgrupper: arbetslösa/ bi-
dragstagare 

1 1,1 

Klientgrupper: övriga 2 2,2 
Professionsfrågor 7 8 
Vetenskapsteori/forskningsmetod - - 
Organisationsfrågor 9 10,2 
Socialrätt 1 1,1 
Annat (enstaka övriga områden) 12 13,6 
 
Vad gäller avhandlingens språk visar enkätundersökningen, lite överraskande, 
att det vanligaste är att doktoranderna skriver på svenska (49 %), trots senare 
års propåer om vikten av att skriva på engelska och publicera sig internatio-
nellt. Det är 26 % som skriver på engelska och nästan lika många (25 %) skri-
ver på både svenska och engelska. Lika överraskande som valet av språk är att 
50 % skriver en monografi mot 48 % som skriver en sammanläggningsav-
handling.  

Karriären efter doktorsexamen 
Så många som 42 % av doktoranderna tänker sig en framtida karriär, åtmin-
stone delvis, utanför akademin.  Detta gäller i något större utsträckning för de 
kvinnliga doktoranderna (43 %) jämfört med de manliga (36 %). Som alterna-
tiva arbetsområden utanför akademin anges bland andra Polisen, FoU, skribent 
och internationellt socialt arbete. På frågan om man vill arbeta kvar vid sitt 
nuvarande lärosäte är det cirka sextio procent som svarar definitivt eller för-
modligen. Motsvarande andel för frågan om man vill arbeta vid ett annat läro-
säte efter sin examen är knappt femtio procent. Här är det dock en förhållan-
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devis stor andel (30,7 %) som svarar vet inte. Det är tänkbart att många under 
sin forskarutbildning intar ett flexibelt förhållningssätt till den fortsatta karriä-
ren. Doktorandtiden erbjuder många nya kontakter och tillfällen att lära känna 
andra lärosäten som kan vara möjliga framtida arbetsgivare.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Exempel på angivna karriärer utanför akademin. 
 
De exempel som ges på framtida karriärvägar utanför akademin kan delas in i 
tre huvudsakliga kategorier: tjänstemannayrken, människoyrken och forskning 
i annan regi. Yrkesalternativen är exempel på traditionella yrkesområden inom 
socialt arbete, med visst undantag i alternativet polisyrket. Exemplen anger 
inte bara ”vad man ska göra” utan även vem man har som uppdragsgivare (sig 
själv eller annan myndighet).  

Det är anmärkningsvärt att flertalet alternativ är yrken som inte explicit 
kräver en forskarutbildning utan är traditionella socionomyrken. Vårt material 
antyder att vi idag har en doktorandgrupp som i högre grad än tidigare kan 
tänka sig att återvända till det sociala praktikerfältet (jfr Bäck-Wiklund 2003 
och Kihlström & Karlsson 1996). Tidigare forskning har lyft fram att vissa 
doktorander betraktar forskarutbildningen som en specialisering och som en 
god föreberedelse till exempelvis utredningsarbeten (Schoug 2004). Det är 
möjligt att även vårt material speglar en sådan hållning men det kan också 
spegla en attitydförändring som skett under forskarutbildningen där man har 
omvärderat det framtida forskaryrkets betydelse.  

 UTVÄRDERING 
                  PSYKOTERAPEUT 
 
 POLISEN              EGET FÖRETAGANDE 
            FoU 
       SKRIBENT       UTREDARE VID STATLIG MYNDIGHET
   
 FORSKNING          
   HANDLEDNING 
 
            INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 
                            
  PRAKTISKT SOCIALT ARBETE 
 
INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE 
 
   SOCIALSTYRELSEN 
 



 

23 
 

Handledningssituation 
Vi bad doktorandgruppen att värdera förhållandena gällande olika handled-
ningsaspekter. När det gäller samarbete med huvudhandledare och biträdande 
handledare är mer än en fjärdedel nöjda eller mycket nöjda. Detsamma gäller 
för handledningens omfattning och att man får konstruktiv kritik på sin av-
handling (se tabell 4). När det gäller det sistnämnda är en något större andel 
(93 %) av de manliga doktoranderna nöjda eller mycket nöjda jämfört med de 
kvinnliga (83 %). I förhållande till tidigare kartläggningar av doktoranders 
handledningssituation i förhållande till kön är denna skillnad liten (se t.ex. Ja-
cobsson & Gillström 2008 och Gunnarsson 2009).  
 
 
Tabell 4. Doktorandernas upplevelse av handledningssituationen 
Indikator Andel mycket 

nöjda/nöjda 
Andel missnöj-
da/mycket missnöj-
da 

Andel "vet 
ej", "inte 
aktuellt" 

Samarbete med hu-
vudhandledare 

83 % 16 % 1 % 

Samarbete med bitr. 
handledare 

75 % 19 % 6 % 

Handledningens om-
fattning 

79,5 % 18 % 2,5 % 

Konstruktiv kritik på 
avhandlingen 

77,5 % 13,5 % 9 % 

Hjälp att komma i 
kontakt med andra 
forskare i Sverige 

55 % 26 % 19 % 

Hjälp att komma i 
kontakt med andra 
forskare utomlands 

44 % 28,5 % 27,5 % 

Uppmuntran till att 
presentera forskning 
nationellt och inter-
nationellt 

59 % 20,5 % 20,5 % 

 
Vad gäller handledningens mer nätverksinriktade innehåll är tillfredsställelsen 
inte lika stor bland doktoranderna. Endast omkring hälften är nöjda eller 
mycket nöjda med hjälpen att komma i kontakt med andra forskare i Sverige 
och utomlands (betydligt under hälften när det gäller det senare). Två tredjede-
lar är nöjda eller mycket nöjda med uppmuntran att presentera sin forskning 
vid nationella eller internationella symposier och konferenser.  
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På de nätverksinriktade handledningsindikatorerna är skillnaden mellan 
könen större än när det gäller samarbetet med handledarna. Av de manliga 
doktoranderna är 82 % nöjda med hjälpen att komma i kontakt med andra 
forskare i Sverige jämfört med 65 % av kvinnorna. Ingen tidigare studie har 
undersökt just denna fråga men skillnaden mellan könen speglar tidigare un-
dersökningar om doktoranders handledningssituation i stort (se t.ex. Jacobsson 
& Gillström 2008 och Gunnarsson 2009). Även doktorandernas ålder tycks ha 
en påverkan på upplevelsen av hjälp att komma i kontakt med andra forskare, 
de yngre är i större utsträckning nöjda än de äldre angående detta. Denna 
skillnad återstår vid kontroll för hur långt man har kommit i sina forskarstudi-
er. Att de yngre doktoranderna upplever en större hjälp/uppmuntran kan bero 
på att handledarna också ser ett större behov av aktiv uppmuntran ju yngre 
doktoranden är.  

Den statistiska analysen av enkätmaterialet pekar också på att det upplev-
da handledarstödet i nätverksinriktade frågor har betydelse för deltagandet i 
nationella forskarskolan. Bland de som är nöjda med hjälpen från sin handle-
dare att komma i kontakt med andra forskare i Sverige är det 46 % som läst en 
kurs inom RSSW jämfört med 22 % bland de som är missnöjda med sådan 
hjälp.  

Handledarstödet tycks också ha betydelse för kontakten med doktorander 
på andra lärosäten. Bland de doktorander som är nöjda med handledarfunktio-
nen ”att få hjälp med att komma i kontakt med andra forskare i Sverige” har 
65 % regelbunden kontakt med minst en doktorand på ett annat lärosäte. Siff-
ran för dem som inte är nöjda med den hjälpen är 48 %.  

Kontakt med doktorander på andra lärosäten  
Ett underliggande syfte med forskarskolor är att skapa möjligheter för dokto-
rander vid olika lärosäten att träffa varandra. Enkätundersökningen visar att 
många i doktorandgruppen inte har någon regelbunden kontakt med doktoran-
der i socialt arbete vid andra lärosäten (42 %). Endast 19 % har regelbunden 
kontakt med flera andra doktorander, och 39 % har kontakt med enstaka. Ål-
der är en faktor som tycks påverka detta då andelen som har kontakt med 
minst en doktorand vid ett annat lärosäte uppgår till 68 % bland de som är 
yngre än 40 år, jämfört med 35 % bland de som är 49 år och äldre (se tabell 5). 
De doktorander som läst en kurs inom ramen för RSSW har i något större ut-
sträckning kontakt med minst en doktorand på ett annat lärosäte jämfört med 
de som inte läst någon kurs (65 % jämfört med 54 %). Även detta tycks hänga 
samman med ålder då skillnaden avseende kontakt med andra doktorander 
mellan de som läst kurs och inte är som störst bland de yngre doktoranderna 
(detta förklaras inte bättre med hur långt man har kommit i forskarutbildning-
en). Kontakt med andra doktorander kan anses ha betydelse för såväl det på-
gående avhandlingsarbetet, bland annat gällande kunskapsutbyte, och för den 
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efterkommande karriären. Det faktum att de doktorander som läst en kurs 
inom ramen för RSSW i större utsträckning har kontakt med doktorander på 
andra lärosäten (särskilt bland de yngre doktoranderna) är en indikator på att 
kursverksamheten fyller en kontaktskapande funktion som annars kanske hade 
uteblivit. 
  
Tabell 5. Andel som har kontakt med minst en doktorand vid ett annat läro-
säte fördelat på åldersgrupp 

Åldersgrupp Andel som har kontakt 
med minst en doktorand 
vid annat lärosäte 

– 30 år (n= 10) 70 % 
30-39 år (n=37) 68 % 
40-49 år (n=21) 57 % 
49 år – (n=20) 35 % 

 
Att doktorandernas ålder påverkar kontaktskapandet med andra doktorander 
kan ha att göra med mer medvetna nätverksstrategier bland de yngre dokto-
randerna och att RSSW:s kurser i större utsträckning fyller en kontaktskapan-
de funktion för de yngre jämfört med de äldre doktoranderna. 

Positiva och negativa aspekter av 
forskarutbildningen 
Vi valde att ställa två öppna frågor om vad som haft störst positiv respektive 
negativ inverkan på ens forskarutbildning. Här fanns således möjlighet att sva-
ra precis det som man själv upplever påverkar studierna på ett positivt respek-
tive negativt sätt oavsett om det handlar om privatlivet, arbetsmiljön på insti-
tutionen eller handledningen. En relativt stor spridning återfinns i de angivna 
svaren men det går att urskilja några breda teman. Vad gäller positiv inverkan 
tolkar vi doktorandkollegor som ett tema. Andra teman på vad som angetts ha 
positiv inverkan är handledningen, institutionsmiljön och kurser. Flera av des-
sa områden har lyfts fram som viktiga även i tidigare studier (se Schoug 
2004).   
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Figur 2. Exempel på vad som har haft störst positiv inverkan på forskarut-
bildningen. 
 
Av de olika exemplen i figuren ovan kan vi utläsa att en god forskarutbild-
ningsmiljö inte bara handlar om att skapa möjlighet för kunskapsutveckling. 
Det handlar även om att skapa en miljö som är tillåtande, hjälpsam och tål-
modig, värden som sannolikt bidrar till att skapa trygghet i den individuella 
kunskapsutvecklingen. Att doktorander väljer att lyfta fram det informella ut-
bytet visar att tid och rum för icke-planerade/strukturerade möten mellan fors-
kare och forskarstuderande värdesätts högt. 

Vad gäller negativ inverkan tolkar vi främst handledningen och otydliga 
krav som tydliga teman. Handledning är alltså något som i hög grad påverkar 
forskarutbildningen, antingen positivt eller negativt.  Andra teman som fram-
kom vid denna fråga var institutionstjänstgöringen och stress.  
 
 
 
 
 
 

 
EN TILLÅTANDE MILJÖ, DOKTORANDKOLLEGORNA, STÖDJANDE 

OCH UPPMUNTRANDE HANDLEDARE. 
 

BRA DOKTORANDKOLLEGOR MED ETT TOLERANT OCH TILLÅ-
TANDE KLIMAT. FRIHET ATT ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT OCH SKRI-
VA.  

 
TREVLIGA OCH HJÄLPSAMMA KOLLEGOR. BÅDE HANDLEDARE, 
DOKTORANDER, OCH ANDRA SENIORA FORSKARE SOM TAGIT SIG 
MYCKET TID ATT HJÄLPA MIG KOMMA IN I ÄMNET OCH I FORS-
KARVÄRLDEN. 
 

MÅNGA OLIKA ASPEKTER SAMVERKAR TILL ATT SKAPA EN GOD 
FORSKARUTBILDNING, EX. BRA HANDLEDARE, STÖTTANDE KOL-

LEGOR OCH BRA INFASNING I UNDERVISNING. 
  

MÖJLIGHET TILL INFORMELLA UTBYTEN MED ANDRA DOKTO-
RANDER OCH SENIORA FORSKARE. HANDLEDNINGEN OCH KUR-

SERNA JAG GÅTT. 
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Figur 3. Exempel på vad som har haft störst negativ inverkan på forskarut-
bildningen. 
 
De exempel som ges angående vad som har haft störst negativ inverkan på 
forskarutbildning är att betrakta som exempel på vad som motverkar en god 
forskarutbildning. Svaren kan vara en spegling på den omfattande förändring 
som präglat forskarutbildningar i Sverige sedan Tham-reformen 1997-1998. 
Avhandlingsarbetet är inte längre att betrakta som ett livsverk utan som ett 
steg i en forskarkarriär. Otydliga krav och strukturer kan vara en del i en so-
cialiseringsprocess mot att bli en självständig forskare (se Schoug 2004). Men 
det kan också visa på att det ännu inte har etablerats en vedertagen struktur se-
dan reformen.  

Flera exempel från doktoranderna visar på ojämlika strukturer där lag-
stadgade rättigheter till ledighet (helger, semester) inte respekteras. Att ifråga-
sätta föräldraledigheter genom att förorda arbete medan man är föräldraledig 
är exempel på att inte respektera dessa rättigheter.   
 
 

UNDERVISNING I ALLT FÖR HÖG GRAD OCH ALLDELES FÖR TI-
DIGT IN PÅ FORSKARUTBILDNINGEN  

 
BRISTEN PÅ STRUKTUR I FORSKARUTBILDNINGEN. TAR MYCKET 
ENERGI ATT SÖKA SVAR PÅ VAD SOM GÄLLER I VARJE DETALJ-

ÄRENDE 
.  

STRESS OCH ÅNGEST 
 

HANDLEDARNAS BRISTANDE ÄMNESKOMPETENS OCH MANIPULA-
TIVA SÄTT. 

 
OTYDLIGA KRAV. ATT DET INTE FINNS EN TYDLIGARE FÖRVÄNTAN 
PÅ FORSKNINGSAKTIVITET OCH FORSKNINGSFÖRANKRING BLAND 

SAMTLIGA PÅ INSTITUTIONEN. 
 

BRISTANDE ENGAGEMANG FRÅN HANDLEDAREN I SKRIVPROCES-
SEN 

OKLARHETER I REGELVERKET SOM STYR DEN DELEN AV TJÄNSTEN 
SOM UTGÖRS AV INSTITUTIONSTJÄNSTGÖRING 

 
ARBETSKULTUREN SOM OMGER DOKTORANDER (MAN FÖRVÄNTAS 

GÖRA SENA KVÄLLAR, JOBBA LITE DÅ MAN ÄR FÖRÄLDRALEDIG, 
JOBBA PÅ SEMESTERN ETC.) 
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5. Doktorandernas uppfattning om 
RSSW 

För att en forskarskola ska kunna fungera är det viktigt att mottagargrupperna 
känner till verksamheten. Därför är det positivt att 83 % av de svarande dokto-
randerna regelbundet mottar information om RSSW. Det är samtidigt 17 % 
som inte gör det eller som inte vet. För de som mottagit information kommer 
den främst från institutionens forskningssekreterare. Hemsidans betydelse för 
informationsspridning tycks enligt denna undersökning vara begränsad men 
inhämtande av information därifrån kan också tänkas föregå doktorandkolle-
gors och handledares informationsspridning.  
 
Tabell 6. Sätt på vilka doktoranderna mottagit information om RSSW (fler-
valsfråga) 

Informationsväg Andel 
Forskningssekreterare 66 % 
Handledare 12,5 % 
Doktorandkollegor 32 % 
RSSW:s hemsida 31 % 
Annat/Vet ej 7 % 
Har inte fått återkommande informa-
tion 

10 % 

 

Kursdeltagande 
Kursverksamheten är forskarskolans stomme och kursdeltagandet centralt för 
RSSW:s framtid. Det är en stor andel av doktoranderna som inte säger sig ha 
läst någon kurs inom ramen för forskarskolan, 61 %. Som skäl för uteblivet 
deltagande uppger 35 % att kursutbudet inte har upplevts vara intressant ut-
ifrån det egna avhandlingsämnet. Ett ungefär lika vanligt skäl, 32 %, är att 
man inte har varit i behov av kurspoängen, medan 11 % angivit att formerna 
för kurserna inte passat dem (se tabell 7). Att en så stor andel av doktorander-
na inte upplever att kursutbudet är relevant utifrån det egna avhandlingsämnet 
är förståeligt om man betraktar mångfalden av avhandlingsområden i dokto-
randgruppen, men det innebär icke desto mindre att mötandet av doktorander-
nas intressen är nödvändigt för RSSW. 
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Tabell 7. Orsaker till uteblivande från kursdeltagande (flervalsfråga) 
Orsak Andel 
Inte fått tillräcklig information 5 % 
Inte varit i behov av kurspoängen 32 % 
Inte varit intressant utifrån avhand-
lingsämne 

35 % 

Formen har inte passat 14 % 
Annat 14 % 

Kursernas form och lokalisering 
Formerna har i tidigare doktorandmöten/samtal kommit upp som en faktor 
som både kan främja och hindra kursdeltagande. Frågan är komplex och det 
har tidigare inte gått att komma fram till vilken form som är lämpligast – in-
ternat, webbaserat eller återkommande träffar. Det har inte heller gått att här-
leda behov i doktorandgruppen till lämplig form. När doktoranderna i enkäten 
utgår från den egna situationen väljer de flesta internatformen, 56 %. Bland de 
doktorander som har barn är det en något mindre andel, 48 %, som väljer den-
na form, jämfört med en betydligt större andel, 79 %, bland de som inte har 
barn. Vid denna fråga framgick även många önskemål i öppna kommentarer 
om en kombination av webkurser och internat.  

En annan central fråga för kursverksamheten är var kurserna ska förläg-
gas. När doktoranderna fick ta hänsyn till doktorandernas gemensamma situa-
tion och rangordna olika alternativ, var alternativet på den ort där lärosätet 
som arrangerar kursen finns det mest populära. Sett till andel höga och låga 
rangordningar framstår alternativet helt webbaserat som det minst populära 
(se tabell 8). 
 
Tabell 8. Rangordning av den mest lämpliga lokaliseringen av kurser 
Lokalisering Andel rangordningar 

som nummer 1 
Andel rangordningar 
som nummer 5 

På den ort där lärosätet 
som arrangerar kursen 
finns 

35 % 12,5 % 

Centralt i landet 18 % 19 % 
Helt webbaserat 17 % 43 % 
På det lärosäte där flest 
kursdeltagare finns 

13 % 20,5 % 

På flera lärosäten under 
samma kurs 

16 % 23 % 
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Kursernas innehåll 
Vi valde att ställa två öppna frågor om vad som i huvudsak varit det mest posi-
tiva respektive det mest negativa med de kurser man läst inom forskarskolans 
verksamhet. Vid första frågan fann vi tre teman som handlade om att träffa 
andra doktorander, knyta kontakter/nätverka, och få ny kunskap från 
kurs/kurstillfällen. Återigen framkommer således betydelsen av att ha kontakt 
med andra doktorander. Nedan följer några röster från doktoranderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 . Exempel på vad som i huvudsak varit det mest positiva med kurser-
na som lästs inom RSSW. 
 
Doktorandernas svar antyder att i de fall man inte har sin bakgrund i socialt 
arbete hjälper kursverksamheten doktoranden att känna en ökad tillhörighet till 
ämnet. För många doktorander är kurserna värdefulla för den fortsatta kun-
skapsbildningen.  

Svaren visar också på betydelsen av att få träffa andra doktorander och 
genom dessa inte bara lära känna andra avhandlingsområden utan även andra 

BÅDA KURSERNA HAR HJÄLPT MIG, SOM INTE HAR MIN GRUND-
UTBILDNING I SOCIALT ARBETE, ATT FÅ GREPP OM ÄMNET. DET 

HAR OCKSÅ VARIT BRA ATT FÅ TRÄFFA DOKTORANDER FRÅN 
ANDRA INSTITUTIONER. 

 
KONTAKTEN MED ANDRA DOKTORANDER. FÖRMÅNEN ATT FÅ 
LYSSNA PÅ VÄLDIGT BRA FÖRELÄSARE SOM HAR KOMMIT MED 

MÅNGA NYA PERSPEKTIV PÅ MITT ARBETE. ATT ANDRA HAR LÄST 
OCH GRANSKAT MINA IDÉER OCH TANKAR.  

 
ATT FÅ TRÄFFA DOKTORANDKOLLEGOR OCH SENIORA FORSKA-

RE FRÅN ANDRA LÄROSÄTEN. KURSERNA HAR OCKSÅ GETT INSPI-
RATION I MITT EGET AVHANDLINGSARBETE OCH JAG TYCKER ATT 

JAG HAR HAFT GODA MÖJLIGHETER ATT DISKUTERA MIN 
FORSKNING MED BÅDE DOKTORANDKOLLEGOR OCH SENIORA 

FORSKARE. ÖVERHUVUDTAGET SÅ UPPLEVER JAG JUST DE SENI-
ORA FORSKARE SOM VÄLDIGT TILLGÄNGLIGA FÖR DISKUSSION 

OCH STÖTTNING.  
 

FUNDERA ÖVER MIN/ANDRA DOKTORANDERS/FORSKARES SITUA-
TION, UTVECKLA GENUSTEORETISKT TÄNKANDE, TRÄFFA/FÅ IN-

PUT FRÅN ANDRA. 
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traditioner vid andra lärosäten. Det finns således en viktig doktorandpolitisk 
aspekt i kursverksamheten där insynen i olika lärosäten ger möjlighet att dis-
kutera doktorandsituationen.  

Vid andra frågan som behandlade negativa aspekter på kursverksamheten 
fann vi två teman: resorna och litteraturen där den senare bland annat be-
skrivs som för snäv, ej valbar, med svag koppling till kursens innehåll. Det är 
också ett flertal doktorander som på denna fråga svarar att det inte har funnits 
något negativt alls med kursen eller kurserna som man deltagit i. Nedan följer 
några röster från doktoranderna. 

 

 

 

 

 
 
Figur 5 . Exempel på vad som i huvudsak varit det mest negativa med kur-
serna som lästs inom RSSW. 
 
Tidigare i resultatet har vi synliggjort doktorandernas olika avhandlingsområ-
den. Ett flertal svarande tog där möjligheten att ange ett område som de inte 
upplevde passade in i den använda typologin från Dellgran och Höjer (2003). 
Genom de samlade svaren ges en bild över vad Dellgran och Höjer skulle 
benämna det ämnesmässiga landskapet, som är stort och brett. Att skapa kur-
ser med tillhörande litteratur blir en komplex utmaning med en doktorand-
grupp där kunskapsproduktionen spretar. I svaren på frågan i figur 5 fram-
kommer en önskan om att i högre utsträckning själv få välja litteratur. Att an-
vända sig av obligatorisk litteratur är pedagogisk idé som främjar enhetlighet i 
kursens diskussioner och underlättar examinering. Att släppa detta obligatori-
um skulle kunna innebära en större upplevelse av bristande struktur hos dokto-
randerna, svårigheter att få till givande och stringenta diskussioner och en ut-
maning för lärarna att kontrollera om examinationskraven blir uppfyllda. Sam-
tidigt kan inte obligatoriet sägas svara mot den självständighet i forskningen 
som forskarstuderande ska kunna uppvisa, vilket skulle kunna förklara att vis-
sa doktorander önskar en större frihet i litteraturvalet. 

DÅLIG ORGANISATION NÄR OLIKA LÄROSÄTEN SKA SAMARBETA 
MED VARANDRA. 

 
ATT JAG, SOM RESER VÄLDIGT MYCKET I DET PROJEKT JAG ÄR 
MED I HAR FÅTT RESA GANSKA MYCKET ÄVEN FÖR KURSERNA. 
DET ÄR OCKSÅ IBLAND LITE VÄL LÖST I KANTERNA KRING VAD 
SOM KRÄVS. MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR KURSERNA 

HADE VARIT ÖNSKVÄRT ATT FÅ TYDLIGARE I FÖRVÄG. 
 

IBLAND HAR JAG UPPLEVT ATT LITTERATUREN VARIT FÖR SMAL. 
 

BÄTTRE MÖJLIGHET ATT SJÄLV VÄLJA LITTERATUR. 
 

IBLAND SNÄVT PERSPEKTIV PÅ LITTERATUR.  
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Nationella forskarskolans tre syften 
En stor andel av doktoranderna (85 %) menar att det finns ett behov av 
RSSW:s kurser utöver det egna lärosätets kursutbud. Även bland de som inte 
läst någon kurs inom ramen för RSSW är andelen stor avseende denna åsikt 
(78 %) (se tabell 9). Det är även kursverksamheten som doktoranderna gene-
rellt rankar högst av forskarskolans tre syften dvs. att tillgodose ett ökat behov 
av ämnesspecifika kurser. Vad gäller de övriga syftena ses stärkandet av äm-
nets vetenskapliga profil som viktigare än att verka för internationellt utbyte 
inom ämnet, vilket sammantaget rankas lägst.  
 
Tabell 9. Åsikt om behov av RSSW:s kurser i förhållande till kursdeltagande. 

Åsikt om behov Har läst kurs inom 
RSSW 

Har inte läst kurs inom 
RSSW 

Andel som anser att det 
finns behov av RSSW:s 
kurser 

97 % 78 % 

Andel som anser att det 
inte finns behov av 
RSSW:s kurser 

3 % 22 % 

 
 
De flesta av doktoranderna tycker att RSSW varken gör till eller från för käns-
lan av tillhörighet till ämnet socialt arbete men de som har läst kurs inom 
RSSW upplever i större utsträckning en positiv påverkan på känslan av tillhö-
righet än de som inte läst kurs (56 % jämfört med 20 %) (se tabell 10). Av 
dessa resultat kan man således dra slutsatsen att kursdeltagande till stor del bi-
drar till en förstärkt känsla av tillhörighet till ämnet men även att RSSW har 
givit en ökad känsla av tillhörighet till ämnet också för en del av dem som inte 
har deltagit i kursverksamheten. Det senare kan bero på att man ser inrättandet 
av RSSW som en organisatorisk förutsättning för en ökad samhörighet i äm-
net, även om man inte tar del av verksamhetens innehåll. 
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Tabell 10. Förhållandet mellan RSSW:s bidrag till känslan av ämnestillhö-
righet och kursdeltagande 

Hur RSSW har påver-
kat känslan av tillhö-
righet till ämnet 

Har läst kurs inom 
RSSW 

Har inte läst kurs inom 
RSSW 

Större tillhörighet 56 % 20 % 
Ingen skillnad 38 % 50 % 
Mindre tillhörighet 3 % 0 % 
Vet inte 3 % 30 % 

 
 
Utifrån den här studien kan det konstateras att RSSW:s verksamhet till stor del 
motsvarar det som var syftet när samarbetet en gång startade. Ett flertal kurser 
har erbjudits, även om antalet minskat något på senare tid. Ett problem är att 
förhållandevis många doktorander inte har deltagit i någon kurs. Som den här 
rapportens resultat visar beror detta till stor del på att innehållet i kurserna inte 
har ansetts vara intressant utifrån det egna avhandlingsområdet, något som yt-
terligare pekar på behovet av flexibilitet och mångfald i kursverksamheten. 
Ämnets vetenskapliga identitet kan sägas ha stärkts genom RSSW:s tillkomst, 
även om de flesta doktorander inte upplever någon skillnad avseende känslan 
av tillhörighet till ämnet. Det faktum att det framförallt är de doktorander som 
har gått kurs inom RSSW som upplever att RSSW givit en känsla av större 
tillhörighet till socialt arbete tyder på att kursverksamheten är nära samman-
kopplad med stärkt ämnesidentitet.  
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6. Översikt och summerande 
diskussion 

I denna översikt sammanfattas studiens huvudresultat följt av en slutdiskus-
sion ”Dagens doktorandgrupp i socialt arbete”, som utgår från de tolkningar vi 
gjort i resultatet. Kapitlet inleds med att kort återge bakgrunden och syftet med 
studien.  

Om studien 
Studien som ligger till grund för den här rapporten är den första att rikta sig till 
samtliga aktiva doktorander i socialt arbete nationellt. I enkätstudien har vi 
undersökt doktoranders vetskap om RSSW och eventuella erfarenheter av del-
tagande i kurser. Utöver det har vi valt att belysa några av de faktorer som kan 
tänkas påverka deltagandet i forskarskolans kurser. Studien har avgränsat sig 
till stöd- och påverkansfaktorer såsom handledning. I enkäten ställdes även 
frågor med ett framtidsperspektiv för att undersöka vad RSSW och de enskilda 
lärosätena har att förhålla sig till när det exempelvis gäller doktorandernas 
framtida karriärvägar.  

Syftet med den här rapporten har varit att för det första beskriva dokto-
randgruppen i ämnet socialt arbete i Sverige. För det andra att redogöra för 
uppfattningen bland doktorander i socialt arbete om RSSW:s funktion för äm-
net socialt arbete och för de egna doktorandstudierna, samt att undersöka hur 
denna uppfattning kan relateras till doktorand- och livssituationen i övrigt. 

De svarsmönster som redovisas bygger på sammanlagt 88 doktoranders 
svar på frågor om RSSW och doktorandsituationen. Nedan sammanfattar vi 
studiens huvudresultat i samma ordning som i rapportens resultatkapitel. 
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Beskrivning av doktorandgruppen i ämnet 
socialt arbete 
 

• Antalet aktiva doktorander i socialt arbete i Sverige uppgår till 156 
personer, fördelade på elva forskarutbildningar. Av dessa är 18 % 
män. Sex lärosäten har mellan 16 och 25 doktorander och fem lä-
rosäten har tio doktorander eller färre. 

• Vid tiden för undersökningen var det totala antalet aktiva doktorander 
114, varav 88 besvarade enkäten. Det är svaren från dessa som redo-
visas i den fortsatta framställningen.  

• Av de doktorander som har besvarat enkäten är 84 % kvinnor och 16 
% män, de flesta är i åldern 30-39 år (42 %). Nästan alla i doktorand-
gruppen är antagna till doktorsexamen (97 %).  

• Som huvudsakligt ämnesområde för avhandlingen anger 23 % att de 
skriver om sociala fenomen och problem, 15 % skriver om särskilda 
klientgrupper: barn, ungdomar, familjer, 10 % skriver om organisa-
tionsfrågor och 8 % om professionsfrågor (övriga är förhållandevis 
jämnt fördelade över ämnesområdena). Merparten av doktoranderna 
skriver på svenska (49 %), 26 % skriver på engelska och nästan lika 
många (25 %) skriver på både svenska och engelska. Hälften av de 
svarande skriver en monografi mot 48 % som skriver en samman-
läggningsavhandling.  

• Det är 42 % av doktoranderna som kan tänka sig en framtida karriär, 
åtminstone delvis, utanför akademin. På frågan om man vill arbeta 
kvar vid sitt nuvarande lärosäte är det cirka sextio procent som svarar 
definitivt eller förmodligen. Motsvarande andel för frågan om man 
vill arbeta vid ett annat lärosäte efter sin examen är knappt femtio 
procent.  

• När det gäller samarbete med huvudhandledare och biträdande hand-
ledare är mer än en fjärdedel av doktoranderna nöjda eller mycket 
nöjda. Samma sak gäller för handledningens omfattning och att man 
får konstruktiv kritik på sin avhandling. Vad gäller handledningens 
mer nätverksinriktade innehåll är tillfredsställelsen inte lika stor bland 
doktoranderna. Endast omkring hälften är nöjda eller mycket nöjda 
med hjälpen att komma i kontakt med andra forskare i Sverige och 
utomlands (betydligt under hälften när det gäller det senare). Här visar 
undersökningen på en tydlig skillnad mellan kvinnor och män där 82 
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% av männen är nöjda eller mycket nöjda jämfört med 65 % av kvin-
norna. 

• Handledarstödet tycks också ha betydelse för kontakten med dokto-
rander på andra lärosäten. Bland de doktorander som är nöjda med 
handledarfunktionen ”att få hjälp med att komma i kontakt med andra 
forskare” har 65 % regelbunden kontakt med minst en doktorand på 
ett annat lärosäte. Siffran för dem som inte är nöjda med den hjälpen 
är 48 %.  

• Vad gäller vad som påverkat ens forskarutbildning på ett positivt sätt 
framhålls doktorandkollegor i de öppna svaren. Andra teman är hand-
ledningen, institutionsmiljön och kurser. Vad gäller negativ inverkan 
anges handledningen och otydliga krav som exempel. Andra teman är 
institutionstjänstgöringen och stress.  

• Enkätundersökningen synliggör att många i doktorandgruppen inte 
har någon regelbunden kontakt med doktorander i socialt arbete vid 
andra lärosäten (42 %). Endast 19 % har regelbunden kontakt med 
flera andra doktorander, och 39 % har kontakt med enstaka. De yngre 
doktoranderna har i större utsträckning kontakt med doktorander vid 
andra lärosäten än de äldre. 

Doktorandernas uppfattning om RSSW 
 

• Vad gäller information om RSSW mottar 83 % av de svarande dokto-
randerna regelbundet sådan, främst från institutionens forskningssek-
reterare.  

• Det är en stor andel av doktoranderna, 61 %, som inte säger sig ha läst 
någon kurs inom ramen för forskarskolan och 35 % uppger att kursut-
budet inte har upplevts vara intressant utifrån det egna avhandlings-
ämnet. Ett annat vanligt skäl, 32 %, är att man inte har varit i behov 
av kurspoängen, medan 11 % svarat att formerna för kurserna inte 
passat dem.  

• Vad gäller formen för kurserna väljer de flesta doktoranderna inter-
natformen, 56 %. På frågan var kurserna lämpligen arrangeras angav 
de flesta alternativet på den ort där lärosätet som arrangerar kursen 
finns. 
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• På frågan vad som varit mest positivt med de kurser man läst åter-
fanns tre teman: att träffa andra doktorander, knyta kontak-
ter/nätverka, och få ny kunskap från kurs/kurstillfällen. Vid frågan 
som behandlade negativa aspekter på kursverksamheten återfanns te-
mana: resorna och litteraturen. Det är även ett flertal doktorander 
som på denna fråga har svarat att det inte har funnits något negativt 
alls med kursen eller kurserna som man deltagit i.  

• En stor andel av doktoranderna (85 %) anser att det finns ett behov av 
RSSW:s kurser utöver det egna lärosätets kursutbud. Även bland de 
som inte läst någon kurs inom ramen för RSSW är andelen stor avse-
ende denna åsikt (78 %). Det är även kursverksamheten som dokto-
randerna generellt rankar högst av forskarskolans tre syften dvs. att 
tillgodose ett ökat behov av ämnesspecifika kurser. Vad gäller de öv-
riga syftena ses stärkandet av ämnets vetenskapliga profil som vikti-
gare än att verka för internationellt utbyte inom ämnet, vilket sam-
mantaget rankas lägst.  

• De flesta av doktoranderna tycker inte att RSSW varken gör till eller 
från för känslan av tillhörighet till ämnet socialt arbete men de som 
har läst kurs inom RSSW upplever i större utsträckning en positiv på-
verkan på känslan av tillhörighet jämfört med de som inte läst kurs 
(56 % jämfört med 20 %).  
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Dagens doktorandgrupp i socialt arbete 
När chansen att kunskapsmässigt förstå ett så förhållandevis ungt ämne som 
socialt arbete uppkommer faller det sig naturligt att luta sig mot de förklaring-
ar som grundar sig på centrala personers utsagor och/eller utbildningsrefor-
mers betydelse (jfr Brante 2003). Men ämnets historia är, naturligtvis, också 
doktorandernas historia. Utan doktorander, inga avhandlingar att studera äm-
nets utveckling genom (jfr Dellgran & Höjer 2003). Doktoranders upplevelse 
av tillhörigheten till ämnet och de fortsatta erfarenheterna av exempelvis de 
kurser man går är med och skapar ämnets identitet. Ur ett doktorandpolitiskt 
perspektiv är doktorandkollektivet givetvis betydande för att få igenom viktiga 
förändringar för en bättre doktorandsituation. Doktorandinflytande är även ett 
redskap för att påverka vilka kurser som skall ges och därför allt annat än be-
tydelselöst i diskussionen om konsolidering, kunskapsproduktion och vilka in-
tresseområden som blir viktiga att vidmakthålla.  

Doktoranders del i ämnet socialt arbetes utveckling har diskuterats endast 
i mycket liten utsträckning. Det kan bero på att doktorandkollektivet återfinns 
i forskarsamhällets lägre hierarkiska nivåer (Schoug 2002), samtidigt är det på 
denna nivå vi kan förstå vilka ideal och normer5 man socialiseras in i och un-
der vilka villkor.   

I socialiseringen in i forskarrollen kan kontakt med andra doktorander be-
traktas som en värdefull faktor och tillgång. När doktoranderna i denna studie 
svarade på vad som påverkat deras utbildning positivt lyfte de fram just mötet 
med andra doktorander. Även ur ett doktorandpolitiskt perspektiv blir kontak-
ten värdefull för att diskutera doktorandsituationen och jämföra den mellan 
olika lärosäten – exempelvis finansieringsfrågan och handledningen. Det har 
framkommit i denna studie att doktorander funnit det betydelsefullt att få möj-
lighet att inte bara lära känna andra doktorander utan också via dem, lära kän-
na andra traditioner vid andra lärosäten.  

En nationell forskarskola kan vara ett sätt att främja differentiering och 
motverka en fragmentering i ämnet. Det konkreta utfallet att enskilda dokto-
rander får kontakt med andra doktorander vid andra lärosäten bidrar till möj-
ligheten att hitta gemensamma nämnare och/eller gemensamma frågor mellan 
till synes skilda kunskapsområden. Samtidigt är det inte alla som ställer sig 
odelat positiva till detta och diskussionen om betydelsen av små forskarmiljö-
er brukar vara ett argument. Vad man då fruktar är att en konsoliderande ut-
veckling också ska leda till likriktning och att den nyansering som en differen-

––––––––– 
5 Enligt Schoug 2002 har man som doktorand inget tolkningsföreträde och studiens empiri visar att 

bland nyantagna ”förefaller önskan att lära sig i regel dominera över viljan att forma andras upp-
fattningar" (a.a.:24). 
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tiering medför går förlorad. En nationell forskarskola bjuder också in till en 
gemensam socialiseringsprocess där enskilda institutioners/lärosätens införli-
vande av traditioner får svårare att hävda sig mot övergripande idéer om kun-
skapsproduktionen, ämnets utveckling och framförallt processen att bli en 
forskare.  

Dagens doktorandgrupp i socialt arbete visar upp en tillräcklig variation 
vad gäller ålder, kön, och privata förutsättningar (såsom familjekonstellation), 
för att göra en nationell kursverksamhet komplex och utmanande. Vi har en 
doktorandgrupp som kräver flexibla former anpassade till olika doktorand-
generationers process (när man kan tänkas behöva metodkurser respektive 
ämneskurser exempelvis). Det här ställer hårda krav på respektive kursansva-
rig(a) och det kan vara för mycket att begära att dessa skall vara uppdaterade 
på doktorandgruppens förutsättningar och behov. Regelbundna undersökning-
ar (som denna och tidigare gjorda av RSSW:s föreståndare, se Denvall & Sa-
lonen 2008) kan vara en hjälp i en sådan uppdatering. 

Den här studiens resultat styrker våra tidigare formulerade antaganden om 
att kursdeltagandet är beroende av både kursernas relevans för enskilda dokto-
rander och de förutsättningar man har som doktorand vid sitt lärosäte. Hand-
ledningens olika funktioner påverkar bland annat genom uppmuntran till att 
skapa kontakter, i Sverige och internationellt.  Vårt resultat bekräftar även att 
doktorandens personliga situation, exempelvis om man har barn, och personli-
ga bakgrundsfaktorer, som ålder, inverkar på ett eventuellt kursdeltagandedel-
tagande och på åsikter om kursernas form. Ett resultat som överraskar oss är 
att så pass många av de svarande doktoranderna kan tänka sig en framtida kar-
riär utanför akademin.  Det här betyder att ämnet socialt arbete inte får behålla 
den vetenskapliga kompetens som det investerar i. Men det kan också innebä-
ra ett utvidgat samarbete med det övriga samhället och en utveckling av den 
redan förhållandevis goda integreringen av teori och praktik i socialt arbete 
(jfr Brante 2003).  

För fortsatta studier om doktorandsituationen och doktoranders betydelse 
för ett ämnes utveckling vore det utifrån denna studies resultat intressant att 
fördjupa förståelsen av tillhörigheten till ämnet. Vad har exempelvis dokto-
randernas ämnesbakgrund för betydelse för upplevelsen av tillhörighet? I och 
med uppföljningen av denna studies bortfall fick vi en liten inblick i att dokto-
rander som har sin grundutbildning i ett annat ämne fortfarande kan uppleva 
sig tillhöra det ämnet även då de genomgår forskarutbildning i socialt arbete. 
En fortsatt studie skulle kunna fokusera på huruvida detta i första hand innebär 
en möjlighet för fördjupade ämnesövergripande samarbeten eller en risk för 
fragmentering. 
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Bilaga 1 
 
Nationell enkät - doktorander inom socialt arbete 
År 2008 startade den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW). Syftet med 
forskarskolan är att stärka ämnets vetenskapliga profil, tillgodose ett ökat behov 
av ämnesspecifika kurser och verka för ett internationellt utbyte inom ämnet. Tre 
doktorandrepresentanter är med i styrgruppen för RSSW. En uppgift för oss re‐
presentanter har varit att föra vidare frågor, förslag och funderingar från våra 
kontaktpersoner ute på vardera lärosäte och att föra tillbaka information från 
styrgruppen. 

Vid kontakt med doktorandkollegor har vi uppmärksammat att deltagande 
vid RSSW:s kurser inte endast är beroende av intresse eller kursernas relevans 
utan även vilka förutsättningar man har som doktorand vid sitt lärosäte – 
stöd/uppmuntran från handledare, finansiering och information. Andra saker 
som påverkar deltagandet är faktorer som var kurserna ges, vilken form de har 
(internat, webbaserat osv.) och hur doktorandsituationen ser ut för övrigt (insti‐
tutionsarbete, personalpolicys osv.). Vår ståndpunkt är att kursverksamheter i 
sig, vid enskilda lärosäten och inom forskarskolor, har betydelse för både ämnet 
socialt arbete och den enskilda doktorandens process och produkt. Att verka för 
ett jämlikt kursdeltagande handlar enligt oss om att verka för att doktorander 
oberoende av lärosäte ska kunna utvecklas som forskare och bidra till ämnets ut‐
veckling. 

Den här enkätstudien har som syfte att undersöka doktoranders vetskap om 
RSSW och eventuella erfarenheter av deltagande i kurser. Utöver det finner vi 
det viktigt att belysa några av de faktorer som kan tänkas påverka ett eventuellt 
deltagande. Inom ramen för denna undersökning har vi valt att avgränsa oss till 
stöd‐ och påverkansfaktorer såsom handledning. I enkäten ställer vi dessutom en 
del frågor med ett framtidsperspektiv för att undersöka vad RSSW har att förhålla 
sig till när det exempelvis gäller doktorandernas framtida karriärvägar. 

Enkäten är uppdelad i tre delar: Nationella forskarskolan, Dina doktorand‐
studier och Bakgrund med möjlighet att i slutet lämna kommentarer. Svaren är 
anonyma och bearbetas samt analyseras med programmen Websurvey och SPSS. 
Resultatet redovisas i en rapport för att kunna fungera som diskussionsunderlag i 
det fortsatta arbetet med att utveckla RSSW:s kursverksamhet. Av konfidentiella 
skäl har vi valt att inte fråga om vilket lärosäte man tillhör. 
 
Vi är tacksamma för din medverkan! 
 
Magdalena Damberg, Linnéuniversitetet 
Mathias Elmersjö, Örebro universitet 
Stig Linde, Lunds universitet 
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= Frågan är obligatorisk 
= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar 
 
Fråga 1. Får du återkommande information om Nationella forskarskolan i so-
cialt arbete (RSSW)? 
 
Ja  
Nej 
Vet ej 
 
Fråga 2. Om du har fått återkommande information om RSSW, genom vilka in-
formationsvägar? 
Flera svar är möjliga. 
 
Institutionens forskningssekreterare 
Handledare 
Doktorandkollegor 
Hemsidan RSSW 
Har inte fått återkommande information 
Annat 
 
Fråga 3. Hur ofta besöker du RSSW:s 
hemsida? 
 
Aldrig  
1-2 gånger per år 
1-2 gånger per termin 
1 gång per månad eller mer 
 
Fråga 4. Har du läst någon kurs inom ramen för RSSW? 
Ja Nej 
 
Fråga 5. Ange vilka kurser du har läst inom ramen för RSSW. 
 
Social work research in perspective (seminarium Kilsbergen) 
Socialvetenskaplig teori 
Knowledge production in social work – Nordic and European perspectives 
Genus i socialt arbete inom akademin 
History of social work and its identity 
De sociala institutionernas historia 
Barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv 
The role of ideas, discourses, and frames in welfare policies 
 
Fråga 6. Vad har i huvudsak varit det mest positiva med de kurser du läst hit-
tills? 
 
Fråga 7. Vad har i huvudsak varit det mest negativa med de kurser du läst hit-
tills? 
 
Fråga 8. Vad har du för framtida kursintresse? Rangordna nedan. 
Rangordna från 1-11 (där 1 är ditt förstahandsval) utan att välja samma alternativ fle-
ra gånger. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Människobehandlande organisationer 
Missbruk och behandling 
Socialpolitik 
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Kön och genus 
Omsorg 
Utvärdering 
Teorier i socialt arbete 
Etnicitet och det sociala arbetet 
Civilsamhälle 
Professionalisering 
Bemötande 
 
Fråga 9. Har du något eget förslag på ämne för en kurs som du skulle vilja att 
RSSW arrangerar? 
 
Fråga 10. Om du inte har deltagit i någon kurs alls inom ramen för RSSW, 
ange varför. 
Flera svar är möjliga 
 
Jag har inte fått tillräcklig information om 
kursutbudet. 
Jag har inte varit i behov av kurspoängen. 
Ingen av kurserna har varit intressanta utifrån mitt avhandlingsämne 
Formen för kurserna har inte passat mig 
Jag har deltagit i minst en kurs 
Annat 
 
Fråga 11. Tycker du att det finns ett behov av RSSW:s kurser utöver 
det egna lärosätets kursutbud? 
 
Ja Nej Vet inte 
 
Fråga 12. Vad vore, utifrån din situation, den optimala formen på kurserna? 
 
Internat (heldagar med övernattning) 
Återkommande träffar (utan övernattning) 
Helt webbaserat 
Annat 
 
Fråga 13. På vilket sätt anser du att RSSW bidragit till dina forskarutbild-
ningsstudier? 
 
På ett positivt sätt 
Inte alls 
På ett negativt sätt 
Vet inte 
 
Fråga 14. På vilket sätt har RSSW påverkat din upplevelse av tillhörighet till 
ämnet socialt arbete? 
 
Jag upplever en större tillhörighet 
Jag upplever ingen skillnad 
Jag upplever en mindre tillhörighet 
Vet inte 
 
Fråga 15. Rangordna den mest lämpliga lokaliseringen för kurser. 
Ett dilemma för varje nationell forskarskola är var varje kurs ska förläggas. Här finns 
olika strategier. Vi skulle vilja att du utifrån samtliga doktoranders gemensamma situa-
tion i den nationella forskarskolan rangordnade följande alternativ från 1-5 (där 1 är 
ditt förstahandsval) utifrån vad du tycker vore den mest lämpliga lokaliseringen. 
1 2 3 4 5 
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På den ort där lärosätet som arrangerar kursen finns 
Centralt i landet 
Helt webbaserat 
På det lärosäte där flest deltagande (på kursen) finns 
På flera lärosäten under samma kurs 
 
Fråga 16. Rangordna de tre syftena med RSSW:s arbete utifrån vad som, en-
ligt dig, är viktigast att fokusera på. 
1 är det alternativ som du tycker är viktigast. 
1 2 3 
 
Att stärka ämnets vetenskapliga profil 
Att tillgodose ett ökat behov av ämnesspecifika kurser 
Att verka för ett internationellt utbyte inom ämnet 
 
Fråga 17. Antagen till 
 
Licentiat 
Doktor 
 
Fråga 18. Hur långt har du kommit i dina forskarstudier? 
 
Mindre än 20% 
20% - 40% 
41% - 60% 
61 - 80% 
Mer än 80% 
 
Fråga 19. Vilket är ditt avhandlingsområde? 
Kryssa för det alternativ du tycker stämmer bäst överens med ditt avhandlingsområde. 
Här har vi utgått ifrån Dellgran & Höjers typologi från 2003 över delområden inom äm-
net socialt arbete (HSV). 
 
Sociala arbetsmetoder: individ- och familjeorienterade 
Sociala arbetsmetoder: grupporienterade 
Sociala arbetsmetoder: strukturorienterade 
Sociala arbetsmetoder: övrigt 
Sociala fenomen och problem  
Socialpolitik  
Särskilda klientgrupper: Missbrukare 
Särskilda klientgrupper: barn, ungdomar, familjer 
Särskilda klientgrupper: äldre 
Särskilda klientgrupper: fysiskt el psykiskt sjuka 
Särskilda klientgrupper: fysiskt el psykiskt handikappade 
Särskilda klientgrupper: bidragstagare el arbetslösa 
Särskilda klientgrupper: övriga 
Professionsfrågor (utbildning, handledning m.m.) 
Vetenskapsteori eller forskningsmetod 
Organisationsfrågor 
Socialrättsliga frågor 
Annat 
 
Fråga 20. Vilket språk skriver du på? 
 
Svenska 
Engelska 
Både och 
Vet inte 
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Annat 
 
Fråga 21. Vilken typ av avhandling tänker du lägga fram? 
 
Monografi 
Sammanläggningsavhandling 
Vet inte 
 
Fråga 22. Vill du arbeta vid ditt nuvarande universitet/högskola efter din ex-
amen? 
 
Definitivt 
Förmodligen 
Förmodligen inte 
Definitivt inte  
Vet inte 
 
Fråga 23. Vill du arbeta vid ett annat universitet/högskola efter din examen? 
 
Definitivt 
Förmodligen 
Förmodligen inte 
Definitivt inte  
Vet inte 
 
Fråga 24. Om du tänker dig en framtida karriär utanför högskola/universitet, 
ange inom vilket arbetsområde. 
 
Fråga 25. Har du regelbunden kontakt med doktorander i socialt arbete på 
andra lärosäten? 
 
Nej  
Ja, med enstaka  
Ja, med flera 
 
Fråga 26. Vad har haft störst positiv inverkan på din forskarutbildning? 
 
Fråga 27. Vad har haft störst negativ inverkan på din forskarutbildning? 
 
Fråga 28. Värdera nedan hur nöjd du är med de faktiska förhållandena i din 
handledningssituation. 
Mycket nöjd     Nöjd    Missnöjd    Mycket missnöjd    Vet inte/inte aktuellt 
 
Samarbetet med min huvudhandledare 
Samarbetet med min/mina biträdande handledare 
Handledningens omfattning 
Konstruktiv kritik på min avhandling 
Hjälp med att komma i kontakt med andra forskare i Sverige 
Hjälp med att komma i kontakt med andra forskare utomlands 
Uppmuntran till att presentera min forskning vid nationella och internationella 
konferenser/symposier 
Möjlighet att lägga fram delar av min forskning vid någon form av institutionsseminari-
er där doktorandkollegor och seniora forskare kan ge kommentarer 
 
Fråga 29. Kön 
 
Kvinna 
Man 
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Annan benämning 
 
Fråga 30. Ålder 
 
Yngre än 30 år  
30-39 år  
40-49 år  
Äldre än 49 år 
 
Fråga 31. Civilstånd 
 
Ensamstående 
Särbo 
Sambo/Gift 
Annat 
 
Fråga 32. Barn 
 
Inga 
1  
2 
3 
4 eller flera 
 
Fråga 33. Yngsta barnets ålder: 
 
Har inga  
0-2 år 
3-6 år 
7-12 år 
13-18 år  
Äldre än 18 år 
 
Fråga 34. Om du har kommentarer till någon/några av frågorna i enkäten, 
ange frågans nummer och skriv din kommentar: 
 
Fråga 35. Övriga synpunkter 


