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Förord

Varje år avlägger ungefär 100 individer doktors examen 
vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms uni-
versitet. Vart tar sedan dessa personer vägen, efter det 
att forskarutbildningen framgångsrikt avslutats?

För att undersöka var doktorerna hamnat efter 
inträdet på arbetsmarknaden sammanställde år 1998 
den Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, den 
dåvarande motsvarigheten till Naturvetenskapliga 
fakulteten, vid Stockholms universitet, tillgänglig 
information om vad de doktorer som examinerats 
vid fakulteten 1977–1996 var sysselsatta med. Under-
laget hämtades från SCB och från fakultetens 25 
institutioner med ämnen i forskarutbildningen. Resul-
taten publicerades i rapporten ”Vad gör doktorn 
nuförtiden? Studie av aktuell sysselsättning för natur-
vetare med doktorsexamen från Stockholms universi-
tet perioden 1977–1996.” Detta var den första 
ordentliga sammanställningen av aktuell sysselsätt-
ning för de doktorer som examinerades vid fakulteten 
under den aktuella perioden, och den visade läget 
under våren 1997. 

Föreliggande rapport är en uppföljning av denna 
sammanställning – men med den metodologiska skill-
naden att vi här, genom en enkät, vänt oss direkt till 
alla naturvetare som avlagt doktorsexamen vid 
Stockholms universitet under perioden 1997–2006. 
Rapporten speglar aktuell sysselsättning för dessa 
hösten/vintern 2007. 

Undersökningen har genomförts på uppdrag av 
dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten, Stefan 
Nordlund. Sammanställningen har gjorts av Felicia 
Markus vid Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 
Isabelle Ljungkvist har gjort statistik och diagram-
underlag för materialet. 

Felicia Markus
Projektledare
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Genomförande

Denna undersökning omfattar de 983 personer som 
avlade doktorsexamen vid Naturvetenskapliga fakul-
teten, Stockholms universitet, under perioden 1997–
2006. Antalet doktorsexamina har ökat kraftigt 
under de senaste decennierna. 1977–1986 avlade 
432 forskarstuderande doktorsexamen vid fakulteten 
och 1987–1996 var antalet 569. 

En enkät (bilaga 1) utsändes innehållande frågor 
som syftade till att ge information om var doktorn 
genomfört sin grundutbildning, och var och med vad 
han/hon nu är verksam. Enkäten bestod av en sida, 
med engelsk version på baksidan. 

Adressuppgifter hämtades från studentregistret 
Ladok, Skatteverket, fakultetens institutioner samt 
Internet. Enkäten utsändes per post till de personer 
som hade en svensk adress. Till personer med känd 
utlandsadress skickades per post en uppmaning om att 
de skulle kontakta oss via e-mail, och enkäten sändes 
därefter elektroniskt till dem som svarade. Beträffande 
de individer där adressuppgift saknades, utgick för-
frågningar till institutionerna där doktorerna genom-
fört sin forskarutbildning. Sökningar gjordes även i 
Skatteverkets register och på Internet. En påminnelse 
skickades per post, och upp till två påminnelser via 
e-mail där sådan adress funnits tillgänglig.  

Doktorerna har garanterats att deras svar behandlas 
konfidentiellt. Materialet har kodats och bearbetats 
i SPSS och i Excel. 

Inkomna svar

Svarsfrekvens
Totalt 666 personer har svarat på enkäten (tabell 1), 
varav 599 per post och 67 via e-mail. Med tanke på 
den långa tidsperiod som omfattas och att många 
bosatt sig utomlands kan svarsfrekvensen sägas vara 
god. För 18 enkäter som kommit i retur har ingen 
alternativ adress  hittats. Sammanställningen utgår 
ifrån de 965 individer som vi antar haft möjlighet att 
besvara enkäten. Med de 18 individer vi inte har kom-
mit i kontakt med undantagna är svars frekvensen 
69 procent. 

Svaren fördelar sig på Naturvetenskapliga fakul-
tetens fyra sektioner på följande sätt: Matematisk- 
fysiska sektionen 146, Kemiska sektionen 213, Biolo-
giska sektionen 251 och  Geo- och miljövetenskapliga 
sektionen 56 stycken.  

Svarsfrekvensen ligger mellan 66,1–69,9 procent 
för de olika sektionerna och är därmed mycket jämn. 
Biologerna har svarat i något högre utsträckning än 
övriga sektioner. 

Sektion Antal 
utsända 
enkäter

Antal 
inkomna 
svar

Inkomna svar 
i % av antal i 
sektionen

Svar i % av 
alla svarande

Bortfall i % av 
totalt antal enkäter 
per sektion

Matematisk-fysiska sektionen 221 146 66,1 21,9 33,9

Kemiska sektionen 319 213 66,8 32 33,2

Biologiska sektionen 359 251 69,9 37,7 30,1

Geo- och miljövetenskapliga sektionen 84 56 66,7 8,4 33,3

Totalt 983 666 67,8 (69)* 100 32,2 (31)*

Tabell 1. Antal utsända enkäter och antalet inkomna svar uppdelade per sektion. *69 respektive 31% när de 18 enkäter som ej nått fram undantas. 



6 7

Inom den geovetenskapliga sektionen hade 82 pro-
cent genomfört sin grundutbildning vid Stockholms 
universitet (figur 4), men endast 62 procent inom den 
matematisk-fysiska sektionen. 
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Figur 4 / Varifrån grundutbildningen erhållits, sektionsvis i procent. 

Forskarutbildning
En klar majoritet, 84 procent, av de svarande, 
påbörjade forskarutbildningen mellan 1992 och 2000 
(figur 5). Mellan 1997–2006 avlade mellan 7–14 
procent av doktorerna årligen examen (figur 6). 
1 procent uppgav att examen avlades redan 1996. 
Sannolikt menar doktorerna då att själva disputatio-
nen ägde rum 1996 – det kan finnas en diskrepans 
mellan det år då disputationen ägde rum och 
då doktorsexamen uttogs. De flesta (69 procent av 
alla män och 70 procent av kvinnorna) avlade 
doktorsexamen vid en ålder av 30–39 år.  

För de flesta (39 procent) har det tagit fem år att 
avlägga doktorsexamen (figur 7). Efter fem år från 
antagningstillfället räknat hade 55 procent av de 
svarande avlagt doktorsexamen. 
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Figur 5 / Fördelning av de svarande uppdelade på det år då 
forskarutbildningen påbörjades i procent.
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Figur 6 / År för doktorsexamen i procent. 
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Figur 7 / Antal år mellan antagning till forskarutbildning och 
avlagd doktorsexamen i procent.

Anställningsförhållanden

Första anställning efter doktorsexamen
Mycket få doktorer, endast 3 procent, hade anställ-
ning ordnad vid tidpunkten för doktorsexamen (figur 
8). Att få en anställning, fast eller tillfällig, verkar 
dock i de flesta fall ha gått relativt snabbt. 61 procent 
fick anställning samma år som de avlade doktors-
examen. Ett år efter examen hade totalt 90 procent 
en anställning.
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Figur 8 / Antal år till första anställning efter doktorsexamen i procent.

 

Bortfall
299 personer, 31 procent, som vi antar har tagit emot 
enkäten, har valt att inte svara. 

Bortfallet fördelar sig tämligen jämt mellan sektio-
nerna – och varierar mellan 30,1–33,9 procent. Den 
viktigaste förklaringen till bortfallet synes vara att 
många av doktorerna befinner sig utomlands. En 
tredjedel av de som inte har svarat befinner sig sanno-
likt utomlands (uppgifter hämtade från Skatteverket, 
institutionen där personen genomförde sin forskarut-
bildning, eller Internet). En doktor har avböjt att 
delta i undersökningen.  

Svarsfrekvensen var något högre bland kvinnorna; 
70,3 procent, i jämförelse med männen; 66 procent.

85,4 procent av de 666 som besvarade enkäten har 
svarat på samtliga frågor. Frågan om nuvarande 
anställningsform renderade det största bortfallet på en 
enskild fråga (5,1 procent av dem som svarade på 
enkäten svarade inte på denna fråga, viket utgör 
35 procent av det totala svarsbortfallet på alla frågor). 
Sannolikt beror bortfallet till största delen på att endast 
två svarsalternativ gavs här: ”Tillfällig” och ”Tills-
vidare”. Dessa svar är inte tillämpbara på föräldra-
lediga, arbetslösa, pensionärer, provanställda med flera. 
Bilaga 2 är en sammanställning av bortfallet per fråga. 

Individerna som svarat
Av dem som svarat på enkäten var 382 män (57,4 pro-
cent) och 284 kvinnor (42,6 procent). I genomsnitt var 
de 40 år gamla (medelvärde födelseår för män 1967, 
för kvinnor 1969). Medianålder för de svarande var 38 
år. Medianåldern för doktorsexamen tycks sedan tidi-
gare undersökning ha sjunkit något från 34 år till 32 år. 

67,3 procent av de svarande är födda mellan 1965 
och 1974. Figur 1 visar fördelningen av de svarandes 
födelseår uppdelade på femårskategorier.
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Figur 1 / De svarande uppdelade per födelseår i femårskategorier i 
procent.

Man kan konstatera att åldersfördelningen ser något 
olikartad ut mellan sektionerna (figur 2). Matemati-
kerna, fysikerna och kemisterna har sin tyngdpunkt 
i den senaste åldersdekadern, det vill säga födda 
1970–80, medan geo- och miljövetarna och fram-
förallt biologerna har sin tyngdpunkt i åldersgrup-
pen födda 1960-69.   
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Figur 2 / Fördelning födelseår för antalet svarande i 10-årsperioder. 

Även könsfördelningen bland de svarande är olika 
fördelad mellan sektionerna (figur 3). Bland matema-
tiker, fysiker, kemister och geo- och miljövetare finns 
fler män än kvinnor. Bland biologerna är förhållandet 
det motsatta.
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Figur 3 / Könsfördelningen bland de svarande för respektive sektion 
i procent. 

Utbildningsbakgrund

Grundutbildning
De som doktorerar vid Naturvetenskapliga fakul-
teten, Stockholms universitet, har i hög utsträckning 
även genomfört sin grundutbildning här. Hela 66 
procent av doktorerna svarade att grundutbildningen 
huvudsakligen genomförts här (70 procent av kvin-
norna och 63 procent av männen). 20 procent hade 
genomfört sin grundutbildning vid annat universitet/
högskola i Sverige och 14 procent vid universitet 
utanför landets gränser.
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Vid en jämförelse av hur de fyra sektionerna fördelar 
sig per anställningstyp så visar sig en del intressanta 
skillnader (figur 13). 

Kemisterna framstår som en särpräglad grupp. 
Majoriteten av de som doktorerat i kemi hade fått 
anställning inom det privata näringslivet (53 procent), 
företrädesvis i stora företag (44 procent). 

Doktorer från alla sektioner återfanns generellt 
i hög utsträckning vid Stockholms universitet eller 
vid annat universitet/högskola. Geo- och miljövetare 
stannade i störst utsträckning inom akademien. 
20 procent av geovetarna var anställda vid Stock-
holms universitet och 30 procent vid annat universi-
tet/högskola. 

Mycket få var egna företagare, och endast en enda 
av dessa var kemist. Nästan var fjärde geovetare och 
var femte matematiker/fysiker och biolog återfanns 
i annan anställning inom offentlig sektor. Mycket få 
var egna företagare, och ingen av dessa är kemister. 

Få doktorer var arbetslösa: totalt 3 procent. 4 pro-
cent av geovetarna och biologerna var arbetslösa, 
3 procent av kemisterna och endast 2 procent av 
matematikerna/fysikerna. Med tanke på att en del av 
de svarande avlagt examen endast cirka ett år före 
svarstillfället, måste detta anses vara mycket positivt. 
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Figur 13 / Anställningstyp idag uppdelat på de olika sektionerna
i procent.

Biologer indelas ibland i ”gröna” respektive ”vita” 
biologer. Vita biologer arbetar i högre grad  inom 
laborativ verksamhet än de gröna. De två olika grup-
perna har olikartade karriärvägar. 1977–1996 exami-
nerades nästan dubbelt så många vita biologer som 
gröna. 1997–2006, däremot, avlade 114 ”vita” bio-
loger doktorsexamen, men nu fler (130) gröna bio-
loger. Liksom i tidigare undersökning var fler gröna 
än vita biologer sysselsatta inom offentlig sektor 
(figur 14), medan fler vita biologer återfanns inom 
det privata näringslivet. 
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Figur 14 / Typ av anställning idag, uppdelat på ”gröna”, respektive 
”vita” biologer i procent.

16 procent av de doktorer som erhållit sin grund-
utbildning vid Stockholms universitet stannar kvar vid 
Stockholms universitet (figur 15). Fler rör sig dock 
vidare till andra universitet/högskolor, och den största 
delen av doktorerna som genomfört grund utbildning 
vid Stockholms universitet går till det privata närings-
livet till företag med fler än 50 anställda (22 procent). 
Dock är det en högre andel av de som genomfört 
grundutbildning vid Stockholms universitet än vid 
andra universitet i Sverige eller universitet utomlands 
som får anställning vid Stockholms universitet (figur 
16). Av de som doktorerat vid Stockholms universitet 
och fått anställning här hade 70 procent även erhållit 
sin grundutbildning här. Av de som svarat att de arbe-
tar som lärare på högstadium eller gymnasium har 
94 procent genomfört sin grundutbildning vid Stock-
holms universitet. Av de som fått en annan anställning 
inom offentlig sektor hade 81 procent genomfört sin 
grundutbildning vid Stockholms universitet.

Även bland dem som utbildat sig vid ett annat univer-
sitet i Sverige men doktorerat vid Stockholms universitet 
går den högsta andelen, 28 procent, till större företag 
inom det privata näringslivet (figur 15). Bland dem som 
gått grundutbildningen i ett annat land men doktorerat 
vid Stockholms universitet får den högsta andelen 
anställning vid ett annat universitet/högskola (37 pro-
cent), men även en hög andel får anställning vid större 
företag inom det privata näringslivet (23 procent).
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Figur 15 / Var grundutbildningen erhållits uppdelat på var man har 
anställning idag i procent. 
 

 

Av männen fick 67 procent sin första anställning 
samma år som de erhöll doktorsexamen (figur 9) 
medan motsvarande siffra för kvinnorna var 54 pro-
cent. Efter ett år har kvinnorna till stor del hämtat 
igen försprånget. 87 procent av kvinnorna hade då 
fått en anställning i jämförelse med 93 procent av 
männen. Det är möjligt att fördröjningen åtminstone 
delvis kan förklaras av föräldraledighet. Ingen speci-
fik fråga fanns i enkäten om huruvida man var för-
äldraledig, men några har ändå uppgivit detta (fyra 
personer; alla kvinnor). 

Det finns vissa skillnader mellan sektionerna. 
Kemisterna verkar generellt få vänta litet längre 
innan de får sin första anställning än doktorer från 
de övriga sektionerna (figur 10). För geovetarna verkar 
det gå särskilt snabbt: ett år efter examen hade alla 
geovetare som svarat på frågan fått anställning.
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Figur 9 / Antal år till första anställning efter doktorsexamen uppdelat 
på kön i procent. 
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Figur 10 / Antal år till första anställning efter doktorsexamen 
uppdelat på sektionerna i procent. 

Anställning idag
De flesta, 55 procent, av de som erhöll doktorsexamen 
från Naturvetenskapliga fakulteten under perioden 
1997–2006 var vid svarstillfället verksamma inom 
den offentliga sektorn (figur 11). 37 procent återfanns 
inom högskolan: 15 procent vid Stockholms universi-
tet och 22 procent vid annat universitet eller högskola 
inom Sverige eller utomlands. 3 procent var lärare vid 
högstadium eller gymnasium (eventuellt kan någon av 
dessa svarande arbeta vid privat skola – räknas dock 
här till offentlig sektor), medan 15 procent hade 
annan anställning inom offentlig sektor. 

34 procent av de svarande återfanns inom det 
privata näringslivet: framförallt i stora företag med 
fler än 50 anställda (23 procent). 9 procent arbetar 
i mindre företag, med färre än 50 anställda. Endast 
2 procent var egna företagare. 3 procent var arbets-
lösa. 7 procent svarade att de sysselsatte sig inom 
annan verksamhet: detta har angivits till exempelvis 
studier, föräldraledighet, pensionär, projekt.
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Figur 11 / Anställningstyp vid svarstillfället för samtliga i procent.

Ingen könsskillnad av betydelse hittades vad beträffar 
fördelningen mellan anställningskategorierna (figur 12).
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Figur 12 / Anställningstyp idag uppdelat på kön i procent. 
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Figur 19 b / Nuvarande anställning 2007 (doktorer examinerade 
1997–2006) i procent.  

Om man jämför med resultatet av en enkät som gick 
ut till disputerade vid Humanistiska fakulteten, Stock-
holms universitet, 2000–2006 (rapport av Susanne 
Thedéen, Humanistiska fakultetsnämnden, 2007), kan 
man konstatera att arbetsmarknaden för naturvetar-
doktorer och humanistiska doktorer skiljer sig åt 
betydligt. Runt 65 procent av doktorerna från Huma-
nistiska fakulteten hade anställning eller verkade på 
annat sätt inom universitets- och högskoleområdet. 
36 procent var kvar vid Stockholms universitet. 
Endast ca 30 procent av de disputerade hade anställ-
ning utanför universiteten, och de flesta inom offentlig 
sektor. 1,5 procent var egna företagare och 1,5 pro-
cent arbetade inom annat privat företag. 3 procent 
var arbetslösa vilket är jämförbart med naturvetarna. 

Anställningsform
64 procent av naturvetardoktorerna var tillsvidare-
anställda, och 36 procent tillfälligt anställda. Av de sva-
rande hade män i något högre utsträckning, 67 procent, 
en tillsvidareanställning, jämfört med kvinnorna, där 
60 procent innehade en sådan tjänst (figur 20). 
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Figur 20 / Nuvarande anställningsform, uppdelat på kön i procent. 

Bland matematiker och fysiker fanns den högsta 
andelen tillsvidareanställningar (70 procent) följt av 
kemister (69 procent) och geovetare (65 procent) 
(figur 21). Bland biologerna fanns den lägsta andelen 
tillsvidareanställningar (57 procent). Förhållandet var 
omvänt när det gäller tillfälliga anställningar. 
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Figur 21 / Nuvarande anställningsform, uppdelad på sektionerna i 
procent. 

Ju längre tid som förflutit sedan doktorsexamen, 
desto högre sannolikhet är det att doktorn har en 
tillsvidareanställning (figur 22), och omvänt, ju kor-
tare tid sedan examen, desto mer troligt är det att 
doktorn har en tillfällig anställning. Av dem som 
erhöll examen 1996–2000 hade år 2007 84 procent 
en tillsvidareanställning och 16 procent tillfällig 
anställning, medan för den sista årskullen, examen 
2005–2006, hade endast 37 procent en tillsvidarean-
ställning och 63 procent en tillfällig anställning. Det 
verkar dock gå relativt snabbt för de flesta att få en 
tillsvidareanställning; av de som avlagt examen 
2003–2004 hade 58 procent en sådan anställning.  

100

80

60

40

20

0
Tillfällig Tillsvidare

1996–98
1999–00
2001–02
2003–04
2005–06

Figur 22 / Nuvarande anställningsform uppdelat på år för erlagd 
doktorsexamen i procent.

15 procent gjorde vid svarstillfället ”post doc”. Biolo-
ger gör ”post doc” i något högre utsträckning än andra 
doktorer. 1977–1996 var motsvarande del endast 
5 procent. Frågan är dock om siffran är jämförbar, 
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Figur 16 / Anställning idag uppdelat på var grundutbildningen 
erhållits i procent.

Man kan bryta ned svaren om anställning idag ytter-
ligare i sektion och kön (figur 17).
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Figur 17 / Anställning idag uppdelat på sektion och kön i procent.  

 
Man kan även vända på det hela och studera hur 
könen fördelar sig på de olika anställningstyperna 
(figur 18). Kvinnor dominerar inom kategorierna 
lärare i skola/gymnasium och ”annat”. I övriga 
kategorier dominerar männen, och särskilt inom 
eget företagande. Av de som är egna företagare är 
93 procent män och 7 procent kvinnor. 

100

80

60

40

20

0
Män Kvinnor

 SU
 Annat universitet
 Lärare högst/gymn

 Övr. offentlig sektor
 Privat < 50 anställda
 Privat > 50 anställda

 Egen företagare
 Arbetslös
 Annat

Figur 18 / Anställningskategorierna redovisade per kön i procent.  

Om man jämför resultaten från denna undersökning 
med den som gjordes 1997 (figur 19 a och b) kan 
man konstatera att den stora förändringen är att det 
har skett en förskjutning mellan universitetet och 
det privata näringslivet – detta gäller för samtliga 
sektioner utom för den geo- och miljövetenskapliga, 
där situationen är i stort sett är oförändrad för dessa 
kategorier.  Totalt sett, för hela fakulteten, arbetar 
nu 10 procent färre inom universitet/högskola, 
medan 8 procent fler nu finns inom det privata 
näringslivet. Särskilt tydlig är denna trend för kemi-
sektionen, där 28 procent idag är verksamma inom 
universitet/högskola, jämfört med tidigare 41 pro-
cent. 53 procent av kemisterna verkar nu inom det 
privata näringslivet – tidigare var det 39 procent 
(se vidare bilaga 3 för en jämförelse mellan de olika 
tidsperioderna för respektive sektion).  

3
2 5 Universitet/högskola
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Egen företagare
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Annan verksamhet47
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Figur 19 a / Nuvarande anställning 1997 (doktorer examinerade 
1977–1996) i procent.   



12 13

Sammanfattning
Kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna av 
undersökningen:
 

Enkätundersökningen omfattade de 983 doktorer 1. 
som examinerades vid Naturvetenskapliga fakul-
teten, Stockholms universitet, under perioden 
1997–2006. Antalet doktorer har ökat kraftigt 
och var nästan dubbelt så många som under före-
gående tioårsperiod. Svarsfrekvensen för enkäten 
är 69 procent. 
 
Den typiske doktorn vid Naturvetenskapliga fakul-2. 
ten 2007 kan beskrivas på följande sätt: grund-
utbildningen genomfördes vid Stockholms univer-
sitet och forskarutbildningen tog högst fem år att 
genomföra. Doktorn hade ingen anställning vid 
tidpunkten för doktorsexamen, men inom ett år 
hade han/hon fått ett arbete. Detta första arbete 
var sannolikt en tillfällig tjänst, men inom ett eller 
ett par år övergår det till en fast tjänst. De flesta 
upplevde att arbetet var relevant i förhållande till 
utbildningen.  

Doktorer från de olika sektionerna skiljde sig åt. 3. 
Särskilt kemister, men även många matematiker 
och fysiker var sysselsatta inom det privata 
näringslivet. Totalt var 34 procent av alla doktorer 
verksamma inom det privata näringslivet. Dokto-
rer från alla sektioner återfanns i hög utsträckning 
inom offentlig sektor (55 procent). 37 procent åter-
fanns inom universitet/högskola. Mycket få var 
lärare vid högstadium eller gymnasium (3 procent), 
eller egna företagare (2 procent). Totalt 3 procent 
var arbetslösa. De allra flesta, totalt 72 procent, 
uppgav att de arbetade med forskning/utveckling.

då den tidigare undersökningen sträckte sig över två 
decennier och många fler därför bör ha passerat ”post 
doc”-stadiet vid svarstillfället. 

Innehållet i nuvarande anställning
När det gäller innehållet i nuvarande anställning ver-
kar det som om de allra flesta fortsätter på den inslag-
na banan: 72 procent uppgav att de arbetade med 
forskning/utveckling. Endast 7 procent var verksam-
ma inom undervisning och 6 procent inom adminis-
tration/marknadsföring. 16 procent var verksamma 
inom annat. Här har den svarande haft möjlighet att 
skriva fritt vad man gör och detta har genererat mycket 
spridda svar: exempelvis chef, konsult och utredare. 

Om man jämför de olika sektionerna (figur 23) 
kan man konstatera att kemister, matematiker och 
fysiker är de som i högst grad arbetar med forskning/
utveckling medan biologerna är de som i störst 
omfattning är verksamma inom ”annat”.
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Figur 23 / Huvudsakligt innehåll i nuvarande anställning uppdelat på 
sektionerna i procent. 

Relevant arbete?
En hög andel av de svarande, totalt 72 procent, ansåg 
att de har ett relevant arbete i förhållande till sin 
utbildning. 19 procent ansåg att deras arbete känns 
delvis relevant. Endast 7 procent svarade nej på frågan 
om de har ett relevant arbete, och 2 procent kunde 
inte ta ställning till detta. Ingen större skillnad mellan 
manliga och kvinnliga doktorer framkom i undersök-
ningen avseende detta. 

Geovetarna är de som i störst utsträckning (80 pro-
cent) har fått relevanta arbeten (figur 24). 
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Figur 24 / Svar på frågan om huruvida arbetet är relevant i förhållande 
till utbildningen uppdelat på de olika sektionerna i procent.  

I vilket land finns doktorerna?
81 procent av de som svarade på frågan om var man 
arbetar idag svarade att de fanns i Sverige, medan 
19 procent svarade att de befann sig utomlands. 1997 
befann sig, som en jämförelse, 17 procent utomlands. 
Relativt sett är det flest geovetare och matematiker/
fysiker som arbetar utomlands (figur 25), och fler män 
än kvinnor (22 procent jämfört med 16 procent).
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Figur 25 / Var doktorerna arbetar idag uppdelat på sektionerna 
– i Sverige eller utomlands i procent. 

Även om det ej frågades specifikt efter vilket land man 
är bosatt i om detta är utanför Sverige, finns uppgift 
om specifikt land för 154 individer i undersökningen 
(gäller både individer som svarat och övriga). Även 
om uppgifterna inte är helt tillförlitliga är de ändå 
intressanta eftersom de ger en fingervisning om var 
doktorerna har tagit vägen (figur 26). Det i särklass 
vanligaste landet är USA: enligt uppgifterna befinner 
sig minst 35 personer där. Därefter följer Tyskland 
(11 individer), Norge (11 personer) och Storbritan-
nien (10 personer). 
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Figur 26 / Doktorer som säkert eller med stor sannolikhet befinner sig 
utomlands (totalt 154 personer) i ett namngivet land. Länder med 
minst 5 bosatta doktorer är representerade med egen rubrik. I procent. 

 

Ytterligare ett tiotal befinner sig utomlands i okänt 
land. En grov uppskattning är att runt 15–20 procent 
av de som avlade doktorsexamen vid Naturveten-
skapliga fakulteten 1997–2006 år 2007 befann sig 
utomlands. 
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Bortfall – enkätfrågorna

Fråga Antal bortfall Bortfall i procent av totalt antal svar

Födelseår 0

Kön 0

Dr-examen år 0

Forskarutbildning påbörjad år 1 0,2

Forskarutbildningsämne 0

Grundutbildning huvudsakligen genomförd vid 0

År för första anställning efter doktorsexamen 25 3,8

Var arbetar du idag? 20 3,0

Vilken anställning har du idag? 0

Nuvarande anställningsform 34 5,1

Gör du just nu post doc? 9 1,4

Huvudsakligt innehåll i nuvarande anställning 0

Tycker du att du har ett relevant arbete i förhållande till din utbildning 8 1,2

Summa 97 14,7

Uppföljning av doktorer examinerade vid 
Naturvetenskapliga fakulteten 1997–2006

Bästa doktor!
Naturvetenskapliga fakulteten har som mål att de som utbildas här ska vara attraktiva 
i det fortsatta arbetslivet. Vi har gjort en uppföljning bland dem som avlagt examen 
i grundutbildningen och vi vill nu komplettera med alla som disputerat de senaste 
10 åren. Vår målsättning är att med hjälp av denna undersökning försöka öka anställ-
ningsbarheten för våra disputerade. Jag vill därför be dig att ta dig den korta tid som 
behövs för att besvara frågorna så korrekt du kan och skicka in enkäten.

Stort tack för hjälpen!
Stefan Nordlund, Dekanus Naturvetenskapliga fakulteten

Födelseår      q Man q Kvinna    

Dr-examen år      Forskarutbildningen påbörjad år

Forskarutbildningsämne

Grundutbildning huvudsakligen genomförd vid
q Stockholms universitet  
q Annat universitet/högskola i Sverige   
q Universitet utanför Sverige  

När fick du din första anställning efter doktorsexamen?  År

Var arbetar du idag?  q I Sverige q Utomlands   

Vilken anställning har du idag? 
q Anställning vid Stockholms universitet  
q Anställning vid annat universitet/högskola  
q Lärare (högstadium, gymnasium)  
q Annan anställning inom offentlig sektor 
q Anställning i privata näringslivet i företag med färre än 50 anställda
q Anställning i privata näringslivet i företag med fler än 50 anställda  
q Egen företagare  
q Arbetslös  
q Annan verksamhet, ange vad 

Nuvarande anställningsform  q Tillfällig q Tillsvidare     

Gör du just nu post doc?              q Ja q Nej 

Huvudsakligt innehåll i nuvarande anställning, ange ett alternativ 
q Forskning/utveckling     q Undervisning  
q Administration/marknadsföring   q Annat, ange vad

Tycker du att du har ett relevant arbete i förhållande till din utbildning? 
q Ja  q Nej  q Delvis        q Kan inte ta ställning 

Tack för din medverkan! Du svarar anonymt. 
Posta svaret i medföljande svarskuvert. 

English version on reverse side.

Bilaga 1, Enkäten Bilaga 2, Bortfall
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Bilaga 3, Jämförelse mellan sektionerna 1977–1996 och 1997–2006

Jämförelse mellan sektionerna 1977–1996 och 1997–2006

Värden i %
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