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Denna organisationsanalys bygger på en intervjustudie gällande doktorander på fakulteten 
för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeås upplevda arbetssituation. För 
att få en mer övertäckande bild av doktorandernas psykosociala arbetsmiljö skickades en 
enkät ut till samtliga doktorander på fakulteten för skogsvetenskap. Syftet var att 
undersöka hur doktoranderna upplevde sin relation till handledaren och jämlikheten på 
arbetsplatsen samt sätta detta i relation till den psykosociala arbetsmiljön och intentioner 
att sluta. Resultatet visade att en god handledarrelation minskar doktorandernas intention 
att sluta genom att den psykosociala arbetsmiljön blir bättre. Kvinnor och de som föredrar 
svenska ser handledaren mindre som en förebild. De som föredrar engelska upplever 
mindre individuellt stöd från sina handledare samt att kvinnor och de som föredrar 
engelska är mer utsatta för ojämlikheter. Vi rekommenderar att fakulteten för 
skogsvetenskap ser över hur handledningen samt lika villkorsarbetet fungerar. 
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Inledning 
 
Den högsta utbildningen som finns att tillgå vid de svenska lärosätena är 
forskarutbildningen. Det har visat sig att en god arbetsmiljö samt stöd från institutionen är 
av vikt för att doktorander ska kunna tillägna sig forskarutbildningen på bästa sätt. Detta 
har framgått i rapporten “Hur mår doktoranden?” av Fackförbundet ST (2012). Där går 
även att utläsa att arbetsmiljön för doktoranderna i många fall upplevdes som krävande. 
Många jobbar dagligen över och rapporterade att de är så trötta efter sitt arbete att det går 
ut över deras privatliv. Nästan hälften av respondenterna uppgav att de inte tror de 
kommer att jobba med att forska om 10 år (Fackförbundet ST, 2012). Problem med 
handledaren eller handledningen var ett av de vanligaste bekymmer som en doktorand 
kunde råka ut för. En majoritet av doktoranderna upplevde handledningen som 
tillfredsställande, samtidigt angav en stor andel att handledaren brustit i sin handledning 
och att de fått för lite tid med densamme (Doktorandspegeln, 2008). 
 
Skogssektorn är idag en av Sveriges mest ojämnställda branscher (Wickman, 2013). Trots 
att stora satsningar har gjorts på jämställdhetsarbete, har återkommande statistik visat att 
skogsbranschen inte är lika jämställd som andra branscher. Lidestav, Andersson, Berg 
Lejon, & Johansson (2011) har beskrivit att kulturen inom skogssektorn sedan länge har 
kännetecknats av att vara traditionellt maskulin, socialt homogen och med jakt och 
friluftsliv som ett viktigt gemensamt intresse och kulturbärande element. Författarna drog 
också slutsatsen att den del av befolkningen som inte rymdes inom den rådande normen 
exkluderades och kunde uppleva ett visst mått av utanförskap. Detta ligger i linje med 
annan forskning från Abrahamsson (2000) och Lindgren (1996), som har visat på hur 
bland annat kvinnor på olika sätt utesluts på arbetsplatser. 
 
Hösten 2014 utförde tre studenter på psykologprogrammet vid Umeå universitet en 
kvalitativ studie vid Fakulteten för skogsvetenskap (S-fak), Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) i Umeå. I denna intervjustudie undersöktes hur sex doktorander vid S-fak i Umeå 
upplever sin arbetssituation med fokus på lika villkor och tankar kring framtiden. 
Resultatet av studien visade att organisationskulturen vid S-fak i Umeå innefattar höga 
krav på prestation med stort eget ansvar och olika villkor beroende på bakgrund och kön. 
Män med sin akademiska utbildning inom S-fak upplevdes ha bättre villkor. Det framkom 
en könsstrukturell ojämlikhet till fördel för män, liksom nackdelar för de som inte 
behärskar det svenska språket. Den psykosociala arbetsmiljön tolkades bestå av höga krav, 
litet beslutsutrymme och lågt stöd vilket kan ses öka risken för stressrelaterad ohälsa 
(Agnemo, Carlsson, & Jakobsson, 2014). Med avstamp i detta avsåg vår studie undersöka 
hur doktorander vid S-fak inom hela SLU upplever relationen till handledaren och 
jämlikheten på arbetsplatsen samt sätta detta i relation till den psykosociala arbetsmiljön. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Psykosocial arbetsmiljö 
Theorell (2012) definierar ”psykosocial” som ett samspel mellan psykiska och sociala 
faktorer. Detta samspel sker i arbetslivet på tre olika nivåer, omgivning, individ och 
reaktioner. Omgivningsnivån handlar om arbetets uppläggning och ledning. Individnivån 
handlar om individens sätt att hantera svårigheter. Reaktioner bottnar i individers tidigare 
erfarenheter och genetiska faktorer. Belastande psykosociala perioder genererar nya 
reaktioner på olika händelser (Theorell, 2012). Psykosociala förhållanden på arbetsplatsen 
kan på olika sätt påverka arbetsmiljön och innebära hälsorisker för personalen 
(Arbetsmiljöverket, 1980). 
 
Handledarrelationen 
Tidigare studier har visat att handledarrelationen kan vara avgörande för att doktorander 
ska fullfölja sin forskarutbildning samt för deras välmående (Frischer & Larson 2000; Ives 
& Roly, 2005). Handledarrollen kan betraktas bestå utav ett professionellt ledarskap 
samtidigt som det ingår en mer personlig hållning (Lee, 2008). En huvudprincip enligt 
Overall, Deane och Peterson (2011) är att handledaren måste finna en balans mellan att ge 
tillräcklig vägledning och stöd samtidigt som hen uppmuntrar till självständighet för att 
doktoranden ska bli en autonom forskare. Enligt Halse och Malfroy (2009) samt Lee (2008) 
är handledarens roll att agera projektledare genom att planera arbetet och sätta upp mål 
samt hjälpa studenten bli en del i gemenskapen, genom att agera omhändertagande och 
inspirerande. Det är även av vikt att de är experter på sitt område samt uppmuntrar till 
kritiskt tänkande och självständighet (Halse & Malfroy, 2009; Lee, 2008). Med 
utgångspunkt i detta har handledarrelationen valts att mätas utifrån teorin om 
transformellt ledarskap. Denna kan på många sätt likställas med aspekter som tidigare 
visat sig viktiga i handledarrelationen. 
 
Transformellt ledarskap 
Transformella ledare, så som de beskrivits av Bass i Leadership: theory and practice 
(Northouse, 2013), förutsätts kunna få följare att prestera bortom förväntad 
prestationsförmåga. Detta genom att transformella ledare överför en känsla av uppdrag, 
stimulerar nytänkande och lärandeupplevelser (Hater & Bass, 1988). Ledaren fokuserar på 
följarnas eller gruppens behov snarare än sina egna, hjälper följarna att individuellt förstå 
sin fulla potential och agerar som en förebild. Följarna motiveras och inspireras genom att 
ledarskapet talar till underliggande värderingar och affekter och målar upp en tilltalande 
framtidsvision snarare än lockar med yttre belöningar. Ledarskapet innefattar fyra centrala 
faktorer: motivera och inspirera, agera som föredöme, stimulera nytt tänkande och visa 
personlig omsorg om följarna (Northouse, 2013).  
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Det finns ett samband mellan transformellt ledarskap och följares attityd samt motivation i 
arbetet (DeGroot, Kiker & Cross, 2000). En meta-analys av Wang, Oh, Courtright och 
Colbert (2011) konstaterade även att det finns ett positivt samband mellan transformellt 
ledarskap och individuell prestation hos följarna oberoende av organisationstyp, 
geografisk region eller ledarskapsnivå. 
 
I en review av Skakon, Nielsen, Borg och Guzman (2010) undersöktes sambandet mellan en 
transformell ledarskapsstil och anställdas stress, affektiva välmående samt 
arbetstillfredställelse. I 12 av 13 studier fann de ett positivt samband mellan transformellt 
ledarskap, arbetstillfredställelse och mindre stress. I fyra av dessa studier kunde 
sambandet mellan transformellt ledarskap och affektivt välmående förklaras av goda 
arbetsförhållanden.  
 
Jämlikhet 
Jämlikhet kan beskrivas som lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oberoende av 
vilka sociala kategorier, så som kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder etc., som en person 
tillhör (Magnusson & Marecek, 2010). Med sitt begrepp ojämlikhetssystem (inequality 
regimes) har Acker (2006) belyst hur ojämlikhet i organisationer består genom att 
implementeras i organisationens kultur och struktur. Detta tar sig exempelvis uttryck i 
form av normer och språkbruk (kulturella element) eller arbetsfördelning, lönesättning 
och arbetsvillkor (struktur). Återskapandet av ojämlikhetssystemen sker i en dubbel 
process där gynnade grupper intar maktpositioner och där återskapar samma system som 
gynnade dem själva samtidigt som kulturen inom organisationen skapar en inbjudande 
miljö för likasinnade medan den stöter bort andra grupper (Acker, 2006; Lidestav et al., 
2011). 
 
Krav och resurser i arbete 
Den klassiska definitionen, att psykologisk stress uppstår då kraven på individen 
överstiger dennes resurser, är allmänt vedertagen (Lazarus & Folkman, 1984). Olika 
modeller har försökt visa på vad som kan räknas som krav, eller stressorer, och vad som är 
att betrakta som resurser. En av de modeller som har starkast evidens idag är Arbetskrav 
och -resursmodellen (Job Demand Resources model) vilken menar att fysiska, sociala och 
organisatoriska aspekter av arbetet vilka kräver ihållande mental eller fysisk belastning är 
att betrakta som arbetskrav (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Några 
exempel på arbetskrav är arbetsbelastning, tidspress och fysisk arbetsmiljö. Höga 
arbetskrav över lång tid är, enligt modellen, kopplat till utmattning. För att hantera höga 
arbetskrav tvingas individen ta till kompensatoriska strategier så som riktad och skärpt 
uppmärksamhet förenat med lägre grad av automation i arbete. Dessa kompensatoriska 
åtgärder är energikrävande och leder i förlängningen till utmattning. För att långsiktigt 
kunna hantera höga arbetskrav behövs därför arbetsresurser, vilka fungerar skyddande 
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mot de nedbrytande arbetskraven. Med arbetsresurser avses fysiska, psykologiska, sociala 
eller organisatoriska aspekter av arbetet vilka antingen är funktionella för att nå arbetes 
mål, minskar arbetets fysiska eller psykiska krav eller stimulerar till personlig utveckling. 
Som exempel på arbetsresurser kan nämnas socialt sammanhang, roll och ramar samt 
handledning. Liten tillgång till arbetsresurser medför att den anställde tappar engagemang 
i arbetet eller lämnar det, menar Demerouti et al. (2001).  
 

Syfte och frågeställning 
Organisationsanalysens syfte var att undersöka hur doktorander vid S-fak av SLU upplever 
relationen till handledaren och jämlikheten på arbetsplatsen i relation till den psykosociala 
arbetsmiljön och intention att sluta. Med “jämlikhet på arbetsplatsen” avses huruvida alla 
anställda har lika villkor avseende arbetsförhållanden, löner, delaktighet och 
karriärsmöjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder.  
 
De frågeställningar som låg till grund för rapporten var: 

● Upplever doktoranderna vid S-fak att de själva och deras doktorandkollegor 
behandlas lika? 

● Hur upplever doktoranderna vid S-fak handledarrelationen och vilken betydelse har 
språk och kön för denna? 

● Hur påverkar den upplevda handledarrelationen och jämlikheten olika aspekter av 
den psykosociala arbetsmiljön? 

● Finns det vissa faktorer i den psykosociala arbetsmiljön, tillsammans med 
handledarrelationen och jämlikhet, som kan förklara intention att sluta? 

 
 

Metod 
Verksamhetsbeskrivning 

SLU bedriver forskning och utbildning på ett trettiotal orter över hela landet. S-fak är en av 
universitetets fyra fakulteter och har sitt huvudsäte i Umeå, men har även verksamhet på 
orterna Alnarp, Skinnskatteberg och Uppsala. Fakultetens arbete kan delas in under fyra 
huvudområden: forskning kring hållbart skogsnyttjande; akademisk utbildning; 
miljöanalys på uppdrag av regeringen; samt samverkan med övriga samhället i syfte att 
sprida kunskap om skoglig forskning. S-fak delas in i 13 institutioner och fem 
centrumbildningar. Arbetet inom fakulteten administreras även via ett flertal nämnder och 
kommittéer bland vilka kan nämnas Forskarutbildningsnämnden och Lika villkors-
kommittén, vilka agerar uppdragsgivare för denna organisationsanalys (Fakulteten för 
skogsvetenskap, 2011). Vid fakulteten finns 165 doktorander anställda varav 42 procent är 
kvinnor (T. Sjöström, personlig kommunikation, 13 Mars, 2015).  
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Procedur 

Med utgångspunkt i studien av Agnemo et al. (2014) kontaktades Tina Sjöström, Lika 
villkorshandläggare på S-fak vid SLU, för att se om intresse fanns för en uppföljning och 
utvidgning av den föregående analysen. I samråd med Tina Sjöström bestämdes att 
genomföra en enkät över den psykosociala arbetsmiljön till samtliga doktorander vid S-fak, 
SLU. Fokus skulle ligga på handledarrelationen samt jämlikhet då dessa verkar vara viktiga 
faktorer för doktoranders generella välmående och trivsel samt avgörande för att fullfölja 
forskarutbildningen (Ives & Rowley, 2005), vilket också bekräftades av Agnemo et al. 
(2014). Utifrån syfte och frågeställning utformades en webenkät. Ett informationsbrev om 
studien skickades ut till samtliga doktorander inom S-fak via e-post. E-postadresser 
inhämtades från Tina Sjöström på SLU. Personer som svarade att de inte var aktuella för 
deltagande i studien plockades bort. Anledningar till att de ej var aktuella för deltagande 
var att de inte var doktorander längre eller att de inte skulle vara tillgängliga under 
tidsperioden, exempelvis på grund av tjänstledigheter. Därefter skickades en inbjudan med 
inloggningsuppgifter till webenkäten ut via e-post. Webenkäten var öppen att besvara 
under tre veckor mellan 150302–150322. Tre påminnelser skickades ut via e-post under 
denna tidsperiod.  
 

Deltagare 
Utav samtliga 165 doktorander valde 75 att svara på webenkäten, vilket innebar en 
svarsfrekvens på 45 procent. Fördelningen av respondenterna över de fyra lärosätena var: 
Alnarp 17 procent, Skinnskatteberg tre procent, Umeå 57 procent och Uppsala 23 procent. 
Antalet kvinnor var 55 procent. Respondentgruppen innefattade både svensk- och 
engelsktalande personer där 53 procent föredrog svenska framför engelska. Medelåldern 
var 33 år (sd = 5,3). Majoriteten (56 %) av respondenterna hade jobbat med sin avhandling 
mellan två och fyra år. 
 

Enkäten 
Med utgångspunkt i resultaten från den tidigare intervjustudien (Agnemo et al., 2014) 
utformades en enkät på två språk, svenska och engelska, med totalt 70 frågor utvalda ur 
fyra olika instrument. Varje instrument innefattade en till nio delskalor, totalt bestod 
enkäten av 16 delskalor. Att enkäten erbjöds på två språk beror på att SLU är ett 
tvåspråkigt universitet. Respondenterna fick själva välja om de ville besvara den svenska 
eller den engelska versionen. Som bakgrundsvariabler efterfrågades utbildningsort, kön, 
ålder, föredraget språk, grundutbildning, antal barn samt hur länge respondenten har 
arbetat med sin avhandling. Nio av delskalorna konstruerades i enlighet med version två av 
det validerade instrumentet COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) (Pejtersen, 
Kristensen, Borg & Bjorner, 2010): Kvantitativa krav, Inflytande, Involvering i arbetsplatsen, 
Rollklarhet, Social gemenskap, Arbetstillfredställelse, Arbete och privatliv, Rättvisa samt 
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Stress. Svarsalternativen på COPSOQ ges som en av tre varianter av likertskalor, “Alltid” till 
“Aldrig/nästan aldrig”, “I mycket hög grad” till “I mycket liten grad” eller från “Stämmer 
precis” till “Stämmer inte alls”. Frågor om arbetstillfredställelse är på en 4-gradig 
likertskala med svarsalternativ från “Mycket tillfredställd” till “Mycket otillfredsställd”. 
Notera att skalorna i resultatet är vända kontraintuitivt, det vill säga att till exempel höga 
poäng på skalan om stress indikerar på att stressen hos respondenten är låg. Cronbach α 
för delskalorna låg mellan 0,72 och 0,89 vilket motsvarar acceptabel till god nivå, utom för 
Arbetstillfredställelse där Cronbach α var 0,65 vilket är att betrakta som tillräcklig. 
 
Instrumentet TLI (Transformational leadership inventory) av Podsakoff, MacKenzie, 
Moorman och Fetter (1990), med fem delskalor avsåg att mäta handledarrelationen. TLI 
innefattar delskalorna Formulera vision, Förebild, Prestationsförväntan, Individuellt stöd och 
Intellektuell stimulans. Svarsalternativen är utformade som en likertskala vilken går från 1 
(“Väldigt lite”) till 7 (“Väldigt mycket”). Skalans mittpunkt, 4, beskrivs som “Måttligt”, 
resterande svarsalternativ saknar definitioner. Ett resultat ≤ 2 indikerar att handledaren 
uppvisar det angivna beteendet i liten grad. Ett resultat ≥ 6 indikerar att handledaren i hög 
grad uppvisar det angivna beteendet. Cronbach α för TLI-delskalorna låg mellan 0,85 och 
0,93 vilket motsvarar god till utmärkt nivå. Resterande två instrument var intention att 
sluta samt frågor om jämlikhet med vardera en delskala. Frågorna om intentioner att sluta 
togs från ett instrument av Sjöberg och Sverke (2000). Cronbach α för denna delskala var 
0,76 vilket är acceptabelt. Delskalorna från COPSOQ fanns validerade på både svenska och 
engelska medan TLI och Intention att sluta endast fanns på svenska, varför vi skapade egna 
översättningar.  
 
Frågorna om jämlikhet utformades av författarna själva. De utformades som en svarsmatris 
med den övergripande frågan “Upplever du att det finns personer som blir orättvist 
behandlade på din arbetsplats, utifrån…” och därefter kategorierna kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, ålder, språk, familjesituation och grundutbildning. För varje kategori 
fanns svarsalternativen, utformade som en likertskala i fem steg, från “Ja, i mycket hög 
grad” till “Nej, inte alls”. Cronbach α för delskalan är 0,59 vilket motsvarar bristfällig nivå. 
 

Dataanalys 
Insamlad data analyserades med statistikprogrammet SPSS 21 (Statistical Packages for the 
Social Sciences). Svaren var normalfördelade vilket gjorde att vidare analyser kunde ske 
med parametriska metoder. För att samtliga svarsskalor skulle vara överensstämmande 
standardiserades dessa genom att alla svar omvandlades till en skala från 1-100. 
 
Bakgrundsdata för metodavsnittet analyserades deskriptivt. För att besvara den första 
frågeställningen, om doktoranderna vid S-fak upplever att de själva och deras 
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doktorandkollegor behandlas lika, användes frekvensanalyser, T-test och ANOVA. 
Frågeställning två, gällande hur doktoranderna vid S-fak upplever handledarrelationen och 
vilken betydelse språk och kön har för denna, besvarades genom analyser med T-test. 
 
Den tredje frågeställningen, om hur den upplevda handledarrelationen och jämlikheten 
påverkar olika aspekter av den psykosociala arbetsmiljön, besvarades genom 
regressionsanalyser och korrelationer. För att kunna genomföra regressionsanalyser på 
bakgrundsvariabeln om studieort skapades dummyvariabler för de olika orterna. Data om 
respondenternas ålder gjordes om till intervall. Bakgrundsfrågan om antal barn 
dikotomiserades i “barn” och “inte barn”. Vi kontrollerade för bakgrundsvariablerna. Tre av 
delskalorna avseende handledarrelationen (Förebild, Intellektuell stimulans och Formulera 
vision) korrelerade mycket starkt med varandra (0,73 ≤ r ≤ 0,82) varför dessa slogs 
samman till ett index, kallat Handledarindex (Cronbach α = 0,88). 
 
För att besvara den sista frågeställningen, om det finns vissa faktorer i den psykosociala 
arbetsmiljön, inklusive handledarrelationen och jämlikhet, som kan förklara intentioner att 
sluta, gjordes en hierarkisk regressionsanalys (se figur 1). Även här användes 
Handledarindex. Ingen av bakgrundsvariablerna korrelerade signifikant med Intention att 
sluta varför dessa exkluderades i de hierarkiska regressionsanalyserna. Det som bäst 
förutsäger intention att sluta är arbetstillfredställelse, engagemang i organisationen, stress, 
arbetsgruppens sammanhållning, självständighet och ledarskap (Griffeth, Hom, & Gaetner, 
2000) och utifrån detta valdes därför fyra delskalor av psykosocial arbetsmiljö 
(Arbetstillfredställelse, Involvering i arbetsplatsen, Social gemenskap och Stress) ut till den 
hierarkiska regressionsanalysen. 
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Figur 1. Tänkt modell över sambanden mellan utfallsvariabeln Intention att sluta och 
prediktorerna Handledarrelationen, Jämlikhet och Psykosocial arbetsmiljö.  
 

Etiska överväganden 
Genom hela studien har vi ansträngt oss för att säkerställa anonymiteten för 
respondenterna. Som exempel på åtgärder vi vidtagit kan nämnas att personuppgifter och 
svar aldrig har hanterats samtidigt, att resultat strukits ur rapporten då anonymiteten 
känts hotad, att vi varit noga med att endast vi haft tillgång till enkätens rådata och 
personuppgifter. 
 
Vid utformandet av enkäten har vi varit noga med att välja delskalor och instrument för att 
besvara våra frågeställningar och inte samla in information utanför studiens syfte. Vidare 
har frågorna granskats för att enstaka frågor eller enkäten som helhet inte ska riskera att 
väcka oro hos respondenterna. Respondenterna har enligt god forskningsetik informerats 
om att deras deltagande i studien är anonymt och frivilligt. 

 
 

Resultat 
Resultatet redovisas uppdelat på studiens fyra frågeställningar. De första två 
frågeställningarna består framförallt av deskriptiv data över svaren. Därefter redovisas 
korrelationer mellan studiens variabler följt av resultaten från regressionsanalyserna för 
de sista två frågeställningarna. 
 
Upplever doktoranderna vid S-fak att de själva och deras doktorandkollegor behandlas lika? 

Upplevelsen av likabehandling, undersökt med tre frågor i delskalan Jämlikhet, skiljde sig åt 
mellan män och kvinnor. På frågan Upplever du att alla behandlas lika på din arbetsplats? 
angav män (m = 76,2; sd = 17,8) att det är så i högre grad än kvinnor (m = 58,4; sd = 27,6) 
skillnaden var signifikant (t(73) = 3,2; p < 0,01). På frågan om det finns vissa medarbetare 

Psykosocial 
arbetsmiljö Intention att sluta 

Handledarrelationen 

Jämlikhet 

Bakgrundsvariabler 
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som särskilt gynnas upplevde kvinnor (m = 58,6; sd = 30,0) att så är fallet i högre grad än 
männen (m = 32,6; sd = 24,8), skillnaden var signifikant (t(73) = 4,0; p < 0,001), se figur 2. 
Ingen signifikant skillnad i upplevelsen av likabehandling fanns beroende av någon övrig 
bakgrundsvariabel. 
 
 

 
Figur 2. Upplevelsen av likabehandling hos doktoranderna vid S-fak. Värde 100 motsvarar I 
mycket hög grad 80 I hög grad, 60 Delvis, 40 I liten grad, 20 I mycket liten grad, 1 Inte alls. 
Redovisat i medelvärden med en standardavvikelse. 
 
Upplevelse av att vara utsatt för orättvis behandling 
Av respondenterna angav 21 (25,3 %) att de någon gång känt sig orättvist behandlade på 
sin arbetsplats, 14 av dessa uppgav engelska som föredraget språk, 19 var kvinnor. Totalt 
angav 19 av 21 respondenter en eller flera orsaker till den orättvisa behandlingen. Bland 
de som föredrar svenska som språk dominerade kön och familjesituation som grund för 
orättvis behandling. Dessa orsaker har vardera angetts av fyra respondenter. Även 
könsidentitet eller könsuttryck och språk angavs. Bland de som angav engelska som 
föredraget språk angav åtta respondenter språk som orsak till orättvis behandling och fyra 
angav ålder. I denna grupp angavs även grundutbildning, kön, etnicitet och funktionshinder 
som orsaker till orättvisa (se tabell 1). 
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Tabell 1. Frekvenser av angivna orsaker till den orättvisa behandlingen uppdelat på kön och 
föredraget språk. 
 

 Orsak Kvinna (antal svar) Man (antal svar) 

Föredrar svenska Kön 4  

 Könsidentitet eller 
könsuttryck 

1  

 Familjesituation 3 1 

 Språk  1 

Föredrar engelska Grundutbildning 1  

 Ålder 4  

 Språk 7 1 

 Kön 1  

 Etnicitet 2  

 Funktionshinder 1  

N(svenska/engelska)   17(5/12) 2(1/1) 

 
Icke önskvärd sexuell uppmärksamhet 
På frågan har du varit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet under de senaste 12 
månaderna? svarade 2,7 procent Ja, men mer sällan. Dessa respondenter var kvinnor. 
Resterande (97,3 %) uppgav att de inte varit utsatta för icke önskvärd sexuell 
uppmärksamhet.  
 

Hur upplever doktoranderna vid S-fak handledarrelationen och vilken betydelse har språk 
och kön för denna? 

Handledarrelationen, undersökt som respondenternas upplevelse av handledarnas 
transformella ledarskap, redovisas nedan uppdelat på samtliga fem delskalor. Formulera 
vision (m = 4,44; sd = 1,73), Förebild (m = 2,76; sd = 2,51), Prestationsförväntan (m = 4,16; 
sd = 1,37), Individuellt stöd (m = 4,02; sd = 0,75), Intellektuell stimulans (m = 4,52; sd = 
1,71). Respondenternas skattning på samtliga delskalor för handledarrelationen var inom 
spannet >2 och <6 vilket innebär att samtliga skattningar, utom Förebild, var kring eller 
över ”Måttligt” på skalan. 
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Figur 3. Respondenternas skattningar av handledaren fördelat över fem olika delskalor 
uppdelat på kön samt föredraget språk. Redovisas som medelvärden. Värde 1 motsvarar 
väldigt lite, 4 måttligt och 7 väldigt mycket. 
 
Kvinnor skattade signifikant lägre (t(73) = -2,4; p < 0,05) än män på delskalan Förebild och 
upplever därmed handledaren som en förebild i lägre grad än männen. De med engelska 
som föredraget språk skattade signifikant högre på delskalan Förebild (t(73) = -2,3; p < 
0,05) och signifikant lägre på Individuellt stöd (t(73) = 2,0; p < 0,05) än de som föredrar 
svenska som språk (se figur 3). På övriga delskalor fanns inga signifikanta skillnader 
mellan de olika grupperna.  
 

Hur påverkar den upplevda handledarrelationen och jämlikheten olika aspekter av den 
psykosociala arbetsmiljön? 

Det fanns medelstarka samband mellan Handledarindex och delskalorna Inflytande (β = -
0,39; p < 0,01), Stress (β = 0,33; p < 0,05), Kvantitativa krav (β = 0,34; p < 0,05) och Rättvisa 
(β = -0,37; p < 0,01). Starka samband fanns även mellan Involvering i arbetsplatsen (β = -
0,40; p < 0,01), Rollklarhet (β = -0,54; p < 0,001), Arbete och privatliv (β = 0,40; p < 0,01) och 
Arbetstillfredställelse (β = -0,50; p < 0,01). På så vis medförde ökande transformellt 
beteende hos handledaren ökande upplevelse av inflytande, rättvisa, involvering, 
rollklarhet och arbetstillfredställelse samt sjunkande stress, upplevelse av krav och 
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minskade konflikter mellan arbete och privatliv. Det fanns inga signifikanta samband 
mellan Jämlikhet och den psykosociala arbetsmiljön. 
 
Det fanns en stark respektive en medelstark negativ skillnad mellan Alnarp och Umeå (β = -
0,51; p < 0,01) samt mellan Alnarp och Uppsala (β = -0,35; p < 0,05) avseende Rättvisa. 
Respondenterna i Alnarp upplevde därmed en högre grad av rättvisa än kollegorna på de 
två andra orterna. För delskalan Stress fanns ett medelstarkt samband med kön där 
kvinnor upplevde signifikant högre stress än män (β = 0,35; p < 0,01). De som har barn 
upplevde signifikant lägre social gemenskap relativt de som ej har barn; sambandet var 
medelstarkt (β = -0,40; p < 0,01). Hur länge respondenterna arbetat med avhandlingen 
uppvisade ett svagt negativt samband (β = -0,30; p < 0,05) med Kvantitativa krav, vilket 
betyder att kraven ökar med hur länge respondenterna arbetet med avhandlingen. Ingen 
av bakgrundsvariablerna förklarade signifikant delskalorna Inflytande, Involvering i 
arbetsplatsen, Rollklarhet, Arbetstillfredställelse eller Arbete och privatliv. 
Bakgrundsvariablerna Ålder och Föredraget språk förklarade inte signifikant något av 
måtten på den psykosociala arbetsmiljön (se tabell 2). En korrelationstabell över samtliga 
ingående delskalor och bakgrundsvariabler finns bifogad, se bilaga A1.  
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Tabell 2. Resultat från regressionsanalysen av Handledarrelationen och Jämlikhet som prediktorer för psykosocial arbetsmiljö med kontroll för 
bakgrundsvariablerna. 

Variabel   
Kvantitativa 

krav Inflytande 
Involvering i 

arbetsplatsen 
Roll-

klarhet 
Social 

gemenskap 
Arbets-

tillfredställelse 

Arbete 
och 

privatliv Rättvisa Stress 
Ort Alnarp -.21 -.11 -.05 .02 ref ref ref ref -.02 

 Umeå -.12 -.11 -.13 ref -.29 .07 .23 -.51** .01 

 Uppsala ref ref ref -.16 -.16 .00 .20 -.35* ref 

Kön  .01 -.17 -.05 .04 -.14 -.15 .16 -.18 .35** 

Ålder  .02 .10 .19 -.09 .24 .02 .11 .12 -.06 

Föredraget språk  .20 -.01 -.14 -.13 .10 -.17 .20 -.06 .08 

Antal barn  .07 -.12 -.20 .00 -.40** -.01 -.14 .01 .15 
Hur länge arbetat 
med avhandlingen  -.28* .20 -.02 -.15 -.12 .14 -.23 .01 -.06 

Handledarrelation Individuellt stöd .07 .02 .03 .10 -.02 .08 .23 -.00 -.00 

 
Prestations-
förväntan -.09 .24 -.12 .09 .04 -.00 -.29* -.02 -.07 

 Handledarindex .34* -.39** -.40** -.54*** -.26 -.50** .40** -.37** .33* 

Jämlikhet  .08 .19 .16 .05 .20 -.04 -.02 .16 -.05 

Adjusted R2  .08 .29** .31** .17* .25** .27** .23** .33*** .25** 

 * = p<.05, ** = p<.01, *** = p<.001                   
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Finns det vissa faktorer i den psykosociala arbetsmiljön, tillsammans med 
handledarrelationen och jämlikhet, som kan förklara Intention att sluta? 

I den första av de två modellerna som testades med hierarkiska regressioner utföll 
variablerna Individuellt stöd (β = -0,22; p < 0,05), Arbetstillfredställelse (β = 0,26; p < 0,05) 
och Involvering i arbetsplatsen (β = 0,39; p < 0,01) som signifikanta prediktorer för 
Intention att sluta. Sambanden är riktade så att ökad upplevelse av individuellt stöd, 
arbetstillfredställelse och involvering i arbetsplatsen leder till minskade intentioner att 
sluta. Sambanden med Individuellt stöd och Arbetstillfredställelse är svaga medan 
Involvering i arbetsplatsen är medelstarkt. 
 
Variabeln Handledarindex visade sig vara en stark prediktor för Intention att sluta (β = -
0,50; p < 0,001) då den ställs i en modell skiljt från övriga psykosociala arbetsmiljöfaktorer, 
men inte då den ställs i en gemensam modell med dessa, medan det omvända gäller för 
Individuellt stöd. Ett negativt samband innebär att ökande transformellt beteende hos 
handledaren avseende att vara en förebild, stimulera intellektuellt samt formulera visioner 
medför minskad intention att sluta. För den andra modellen gäller att Jämlikhet inte 
predicerade för Intention att sluta på en signifikant nivå (se tabell 3). 
 

Tabell 3. Resultat av hierarkiska regressionsanalyser med Handledarrelationen 
respektive Jämlikhet modellerade enskilt och tillsammans med Arbetstillfredställelse, 
Involvering i arbetsplatsen, Social gemenskap och Stress som prediktorer för 
Intention att sluta. 

  Intention att sluta β Intention att sluta β 

  1 2 1 2 

Steg 1     
Handledarindex -.50*** -.11   
Prestationsförväntan .12 .15   
Individuellt stöd -.16 -.22*   
Jämlikhet   .21 -.01 

Adjusted R2 .21***    
Steg 2     

Arbetstillfredställelse  .26*  .29* 

Involvering i arbetsplatsen  .39**  .38** 

Social gemenskap  -.07  -.05 

Stress  -.17  -.17 

Adjusted R2  .45***  .41*** 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 
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Diskussion 
 
Denna studie syftade till att undersöka hur doktorander vid S-fak av SLU upplever 
relationen till handledaren och jämlikheten på arbetsplatsen i relation till den psykosociala 
arbetsmiljön och intention att sluta. Detta undersöktes utifrån fyra specifika 
frågeställningar.  
 
Upplever doktoranderna vid S-fak att de själva och deras doktorandkollegor behandlas lika? 

När det gäller i vilken grad doktoranderna vid S-fak upplever att de själva och 
doktorandkollegorna behandlas lika skiljer sig svaren signifikant mellan grupperna 
kvinnor och män liksom mellan dem som föredrar svenska respektive engelska som språk. 
Kvinnor rapporterar en högre grad av upplevd generell ojämlikhet på arbetsplatsen än 
män. De anger också i högre grad orättvis behandling mot dem själva, framförallt de 
kvinnor som föredrar engelska. Språk, ålder, kön och familjesituation är de främsta 
orsakerna till upplevd orättvisa. Det är också endast kvinnor som rapporterar att de blivit 
utsatta för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet under det senaste året. Detta resultat går 
i linje med fynden från Agnemo et al. (2014), att kvinnor och engelsktalande i större 
utsträckning upplever ojämlikhet. Utifrån att skogsbranschen har en kultur som är 
traditionellt maskulin och där likhet främjas (Lidestav et al., 2011) samt att det är en av 
Sveriges mest ojämställda branscher (Wickman, 2013) är detta resultat inte helt oväntat. 
Flertalet övriga studier (Abrahamsson, 2000; Lindgren, 1996; Pettersson, 1996; Wahl et al., 
1998), har även visat på hur kvinnor på olika sätt utesluts på arbetsplatser, vilket stämmer 
överens med Ackers (2006) teori om ojämlikhetssystem. Vi menar att det går att tolka vårt 
resultat som att det kan finnas en kultur på S-fak som gynnar svensktalande män och som 
kan fungera som utestängande för andra grupper.  
 

Hur upplever doktoranderna vid S-fak handledarrelationen och vilken betydelse har språk 
och kön för denna? 

Handledarna på S-fak uppges av respondenterna vara måttligt transformella i sina 
ledarskap, då resultatet på de olika delskalorna av handledarrelationsfrågorna hamnade 
nära svarsalternativet “Måttligt”. Detta innebär att handledarna delvis uppvisar 
transformella beteenden i sitt ledarskap, det vill säga att de ibland uppmuntrar nytänkande 
och lärande, motiverar samt visar personlig omsorg om doktoranderna. Att vara en god 
handledare innebär också att se till doktorandens behov och inte bara sina egna (Halse & 
Malfroy, 2009; Lee, 2008). Av intervjustudien av Agnemo et al. (2014) framkommer det att 
det kan finnas brister i den aspekten av ledarskapet vilket också kan påverka resultaten av 
den här studien. 
 
Handledarens förmåga att agera som förebild utgör ett tydligt undantag med signifikant 
lägre medelvärde för respondenterna som helhet och speciellt för grupperna kvinnor samt 



 18 

dem som föredrar svenska. För båda dessa grupper är medelvärdet på gränsen till att 
förmågan kan ses som obefintlig. Generellt upplever därmed både män och kvinnor att 
handledarna är bristande i att agera förebild för doktoranden, det vill säga i att leda genom 
att visa på ett gott exempel samt att leda genom att “göra” snarare än att bara “säga”. 
Kvinnorna upplever handledaren signifikant som mindre förebild än männen. Handledare, 
förutsätter vi, har arbetat länge inom organisationen och har därmed troligtvis 
socialiserats in i dess kultur. Den skogliga sektorn har, som tidigare nämnts, beskrivits som 
en av de mest ojämnställda branscherna i Sverige där en manlig kultur råder och där 
kvinnor känner sig uteslutna (Lidestav et al., 2011; Wickman, 2013). Detta skulle kunna 
innebära att kvinnorna har svårare att identifiera sig med sin handledare och därmed ser 
den mindre som en förebild och rollmodell.  
 
De med engelska som föredraget språk upplever handledaren som en bättre förebild än de 
andra. Detta resultat var för oss något oväntat, då det tidigare framkommit att doktorander 
som inte talar svenska exkluderas på arbetsplatsen (Agnemo et al., 2014). En tänkbar 
förklaring till skillnaderna som vi kan tänka oss är att de som föredrar engelska ser sin 
handledare som en svensk förebild i mer ett kulturellt sammanhang. En annan tanke vi haft 
är om handledaren som förebild har att göra med det faktum att olika kulturer uppskattar 
olika beteenden av sina ledare (Global Leadership and Organizational Behavior 
Effectiveness Research Program, 2004). Då vi inte vet varifrån de respondenter som 
föredrar engelska kommer kan vi bara dra slutsatsen av att det verkar som att den rådande 
handledarkulturen på SLU, gällande handledaren som förebild, tilltalar de med engelska 
som föredraget språk mer, oberoende av kön. 
 
De med engelska som föredraget språk rapporterar en signifikant lägre grad av individuellt 
stöd än de som föredrar svenska. Detta betyder att respondenterna upplever att 
handledaren agerar mindre omtänksamt samt visar mindre respekt och hänsyn för känslor 
hos dem som föredrar engelska. Resultatet är inte oväntat och kan förstås utifrån studien 
av Agnemo et al. (2014) där det framgick att doktorander med annat modersmål än 
svenska har andra och svårare villkor än övriga. Den kultur som råder på SLU upplevdes 
där av intervjurespondenterna som exkluderande och isolerande för de som ej talade 
svenska. 
 

Hur påverkar den upplevda handledarrelationen och jämlikheten olika aspekter av den 
psykosociala arbetsmiljön? 

Resultatet visar att det framförallt är handledarens förmåga att agera som förebild, 
formulera vision och stimulera intellektuellt (Handledarindex) som kan förutsäga 
upplevelsen av samtliga aspekter av den psykosociala arbetsmiljön, med undantag för 
Social gemenskap. Respondenter som upplever handledarens beteende inom dessa 
områden som transformellt, har en mer positiv upplevelse av den psykosociala 
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arbetsmiljön. Detta innebär att doktorander som upplever sin handledare som mer 
transformell i större grad upplever sig hinna slutföra sitt arbete i tid och mer sällan hamnar 
efter i arbetet. Dessutom upplever dessa doktorander att de har mer inflytande och 
påverkansmöjligheter i arbetet, samt att det är mer tydligt vad som förväntas av dem. 
Överlag upplever de sig i större utsträckning rättvist behandlade, trivs bättre på 
arbetsplatsen samt upplever mindre stress. Att handledarrelationen påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön är föga förvånande. Ett transformellt ledarskap bygger tillit hos 
följarna (Podsakoff et al., 1990), i det här fallet doktoranderna. En metastudie har dragit 
slutsatsen att ökad tillit till sin närmsta ledare ökar följarnas jobbtillfredställelse, 
prestation och osjälviskhet samt att det minskar tankar på att sluta (Dirks & Ferrin, 2002). 
Dessutom har tidigare forskning konstaterat ett positivt samband mellan transformellt 
ledarskap, arbetstillfredställelse och mindre stress (Skakon et al., 2010). 
 
Arbetskrav och -resursmodellen menar, precis som många andra teorier, att psykologisk 
stress uppstår då kraven på individen överstiger dennes resurser (Lazarus & Folkman, 
1984). För att långsiktigt kunna hantera höga arbetskrav behövs därför arbetsresurser, 
vilka fungerar skyddande mot de nedbrytande arbetskraven. Handledaren på arbetsplatsen 
kan betraktas som en arbetsresurs förutsatt att den agerar i linje med ett transformellt 
ledarskap. Vilket innebär att den agerar funktionellt för att nå arbetes mål, och stimulerar 
till personlig utveckling. (Demerouti et al., 2001). Modellen kan förklara samband vi hittat 
mellan handledarens förmåga att agera förebild, formulera vision samt intellektuellt 
stimulera doktorander och upplevd stress. Utifrån modellen är handledarrelationens 
betydelse för upplevelsen av stress förväntat och en handledare med transformella 
förmågor är av vikt för att doktorander ska kunna hantera krav och uppleva mindre stress.  
 
Respondenternas upplevelse av harmoni eller konflikt mellan arbetet och privatlivet 
avseenden tid och energi predicerades av både Handledarindex och Prestationsförväntan. 
Utifrån att doktoranderna på S-fak beskrivit arbetsvillkoren på S-fak som mycket krävande 
tidsmässigt och att handledarna agerar förebild för denna kultur genom att erbjuda 
handledning utanför ordinarie arbetstid (Agnemo et al., 2014) är resultatet väntat. 
 
Att Jämlikhet inte kan förklara upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön är något 
förvånande. Jämlikhet, och framförallt brist därav, kan förstås bestå av såväl en strukturell- 
som en kulturell komponent varav den senare har direkt genomslag på de interpersonella 
relationerna på arbetsplatsen (Acker, 2006). Det hade därför varit väntat att de delskalor 
som just berör interpersonella relationer - Inflytande, Involvering i arbetsplatsen och Social 
gemenskap - skulle haft en hög samvarians med just Jämlikhet. Även delskalan Rättvisa 
hade kunnat antas förutspås av Jämlikhet då jämlikhet just är en fråga om att uppleva sig 
behandlad rättvist oberoende av sociala kategoriseringar. Intressant är att samtidigt som 
Jämlikhet inte kan predicera Stress så finns det en medelstark prediktion av Kön, med 
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kvinnor som signifikant mer stressade än män. Det är relevant att fråga sig om delskalan 
Jämlikhet inte förmår fånga den bakomliggande faktor den är tänkt att mäta, vilket även 
indikeras av att delskalans interna konsistens är otillräcklig. Vi kan dock utifrån våra 
resultat även tänka oss att det inte är säkert att jämlikhet skulle påverka den psykosociala 
arbetsmiljön signifikant. Med utgångspunkt i det faktum att det finns en väldigt stark 
mansnorm i skogsbranschen (Lidestav, 2011) funderar vi på om det kan vara tänkbart att 
detta är något de flesta kvinnor är medvetna om då de kommer till S-fak. Ojämställdhet är 
kanske då något som kvinnorna är medvetna om och därför, sammantaget med 
svarsfrekvensen, slår det inte igenom på den psykosociala arbetsmiljön i den här studien. 
 
 

Finns det vissa faktorer i den psykosociala arbetsmiljön, tillsammans med 
handledarrelationen och jämlikhet, som kan förklara intention att sluta? 

Upplevelsen av jämlikhet på arbetsplatsen visade sig sakna prediktionsvärde för 
intentionen att sluta i förtid. Relaterat till att delskalan Jämlikhet inte heller tycks spela roll 
för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön är detta helt väntat. 
 
Handledarindex är en stark prediktor för Intention att sluta då endast handledarrelationen 
används som förklaringsmodell. Detta samband försvinner dock när modellen inkluderar 
delskalorna Arbetstillfredställelse, Involvering i arbetsplatsen, Social gemenskap och Stress. I 
vår modell (se figur 1) tänker vi oss att handledarrelationen dels inverkar på den 
psykosociala arbetsmiljön som i sin tur predicerar Intention att sluta, och dels predicerar 
Intention att sluta direkt. Det senare sambandet går inte att påvisa i denna studie. 
 
I enlighet med en metaanalys av Griffeth et al. (2000) så kan Involvering i arbetsplatsen och 
Arbetstillfredställelse förutsäga respondenternas grad av intention att sluta 
doktorandutbildningen i förtid. Respondenter med låg arbetstillfredställelse och låg 
involvering i arbetsplatsen uppvisar i högre grad intentioner att sluta sin forskarutbildning, 
jämfört med sina kollegor. Stress och Social gemenskap kan i denna studie inte förutsäga 
intentioner att sluta utbildningen, vilket går emot de resultat som Griffeth et al. (2000) fått.  
 
Höga krav över lång tid antas leda till utmattning medan låga resurser leder till bristande 
arbetsengagemang och intentioner att sluta arbetet, enligt teorin om Arbetskrav och -
resurser. Vid en kombination av höga arbetskrav och låga arbetsresurser blir intention att 
sluta en direkt nödvändighet för att skydda den egna individen från en ohanterbar 
situation (Demerouti et al., 2001). Vid S-fak av SLU kan delskalorna Kvantitativa krav, 
“finns det tid att göra ett bra arbete” och Rollklarhet, “finns det tydliga mål för arbetet”; 
förstås som mått på arbetskrav genom att de genererar Stress. Arbetsresurser kopplas till 
Inflytande, “kan jag påverka min arbetssituation”; Involvering i arbetsplatsen, “hur 
personligt knuten jag är till arbetsplatsen”; Social gemenskap, “är jag en del av 
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gemenskapen”; Handledarrelationen, “hur handledningen upplevs”; och 
Arbetstillfredställelse, “hur väl trivs jag med mitt arbete som helhet”. Utifrån modellen ovan 
så kan vi förstå arbetsmiljön på S-fak som upprätthållande höga men hanterbara 
arbetskrav men samtidigt sviktande arbetsresurser. Respondenternas svar tyder på att det 
är handledarens förmåga att agera förebild, skapa en intressant vision för framtiden samt 
stimulera intellektet i kombination med bristande personlig koppling till arbetsplatsen och 
bristande trivsel med arbetet som helhet, som är otillfredsställande och leder till 
intentioner att sluta.  
 

Praktiska implikationer 
Aspekter som framkommit i denna studie som behövande överseende är att de 
doktorander som föredrar engelska framför svenska behöver mer individuellt stöd i form 
av att handledaren i större grad är lyhörd för dennes känslor. Eventuellt skulle program 
eller nätverk kunna skapas där dessa doktorander skulle kunna få personligt stöd och bli 
hörda och sedda. 
 
De som föredrar svenska, och i synnerhet kvinnorna, är i behov av förebilder. Detta tror vi 
beror på den rådande kulturen på S-fak och den starka manlighetsnormen som råder. 
Utifrån detta drar vi en slutsats av att jämställdhetsarbetet i organisationen bör vara 
prioriterat för att mansdominansen ska börja avta något och kvinnorna ska känna sig mer 
inkluderade. Det skulle även kunna indikera på att det finns ett behov av nätverk för 
kvinnliga doktorander eller möjlighet till att få kvinnliga seniora forskare som mentorer, 
om sådant inte redan existerar.  
 
Då det framkommit i den här studien att aspekter av handledarrelationen påverkar 
doktorandernas psykosociala arbetsmiljö och i förlängningen deras tankar på att avsluta 
utbildningen i förtid är det av relevans att se över hur handledningen bedrivs på S-fak. 
Studier har visat att bra handledare har en holistisk syn på personen de handleder, hänsyn 
måste tas kring både praktiska, sociala och individuella aspekter (Halse & Malfroy, 2009; 
Lee, 2008), handledaren måste således jobba med att vara både professionell och personlig 
med sina doktorander. Samtidigt lever de också under höga krav att själv prestera i sina 
arbeten, vilket kan utläsas i studien av Agnemo et al. (2014). 
 
Halse och Malfroy (2009) skriver i sin studie om att handledarna de intervjuat uppgav att 
ändringar i universiteten de jobbar på påverkar hur de också handleder. I 
Doktorandspegeln (2008) framkommer det att många doktorander upplever att de får för 
lite tid med sin handledare. Det kanske krävs att S-fak måste tänka om kring 
handledarskapet och där till exempel göra det möjligt för handledarna att tillägna mer tid 
till sina doktorander. Detta tänker vi skulle underlätta för handledarna att utveckla sina 
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handledarskap och på så sätt skulle doktoranderna uppleva handledarrelationen som 
bättre och i slutändan också må och trivas bättre på S-fak. 
 
 

Begränsningar med studien  
Läsaren bör ha följande begränsningar i åtanke vid läsandet av denna studie: 
 
Det är ett känt problem med låg svarsfrekvens på enkäter i allmänhet och webenkäter i 
synnerhet. Att nära hälften av doktoranderna vid S-fak valde att deltaga i denna 
undersökning är förvisso positivt då webenkäter enligt en tumregel sällan når upp till så 
pass hög svarsfrekvens. Samtidigt går det inte att blunda för det faktum att mer än 
varannan doktorand inte valde att deltaga varför det blir svårt att generalisera resultaten.  
Då vi ej har uppgifter på antal doktorander fördelat på ort blir det svårt att uttala sig om 
huruvida svaren är representativa för vardera orten eller inte. 
 
Eftersom SLU är ett tvåspråkigt universitet var vår enkät tvungen att administreras på 
både svenska och engelska. En relevant fråga att ställa sig är om dessa bägge enkäter är 
fullt ut liktydiga och därför tolkningsbara som en helhet. Det hade varit önskvärt att 
undersöka detta innan administration av enkäten till doktoranderna på S-fak. Av tidsskäl 
har detta inte blivit gjort. Inte heller har vi haft möjlighet att i efterhand göra denna 
kontroll genom att jämföra grupperna med varandra. Vi har ändå valt att förhålla oss som 
att enkäterna är liktydiga då det stora flertalet frågor kommer från instrument som är 
validerade på både svenska och engelska. Samtidigt så vet vi att åtminstone en av 
bakgrundsfrågorna (om doktorandernas akademiska bakgrund) missförstods i den 
engelska enkäten men inte i den svenska, varför den var tvungen att strykas. Av misstag 
hade vi även olika svarsskalor mellan den svenska och den engelska versionen på två av 
delskalorna, skillnaden bestod i antalet svarsalternativ snarare än den semantiska 
betydelsen av svaren. Genom att alla delskalor omvandlades till en hundragradig skala 
kunde detta problem hanteras, även om den bakomliggande risken inte kunde åtgärdas.  
 
Vi har i denna studie utgått ifrån att handledarskapet liknar ett transformellt ledarskap. Vi 
är medvetna om att vi genom detta förfarande kan ha missat vissa aspekter av 
handledarskapet. Samtidigt tror vi att vi på detta sätt har fångat in så många relevanta 
sidor av en handledares roll att vi kan dra de slutsatser som vi har gjort. 
Denna studie är utförd som en kandidatuppsats inom ramarna för psykologprogrammet. 
Tidsramarna för detta projekt har gjort det nödvändigt att insamla all data vid endast ett 
tillfälle, även om det är känt att ett sådant förfaringssätt är förenat med risken att blanda 
ihop tillstånd (state) med grunddrag (trait). Det går inte i denna studie att utesluta 
möjligheten att respondenterna svarat mer utifrån hur de upplever arbetet just vid 
svarstillfället snarare än hur de vanligtvis upplever det. 
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Ett av de uppdrag vi hade från SLUs sida var att undersöka om doktoranderna upplevde att 
de behandlas lika oberoende av sociala kategoriseringar. Det batteri av frågor som vi 
använde för att besvara denna fråga har, som diskuterats ovan, eventuellt inte lyckats fånga 
den hela bilden, vilket det motstridiga resultatet tyder på.  
 
 

Vidare forskning 
Utifrån den här studien kan vi se att handledarrelationen starkt påverkar doktorandernas 
psykosociala arbetsmiljö. För att ytterligare bredda bilden av handledarskapet och 
underlätta för att identifiera exakt var praktiska åtgärder bör sättas in i förändringsarbetet 
kan det vara av värde att undersöka handledarnas syn på handledarrelationen. Dessutom 
kan det vara av vikt att göra en kartläggning av handledarnas utrymme (praktiskt och 
annat) för förändringsarbete. 
 
Vi är något fundersamma över varför handledaregenskapen att agera som förebild 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön så mycket för doktoranderna, varpå vi finner det 
intressant att ytterligare undersöka ämnet. Något annat att observera från denna studie är 
att jämlikhet inte verkar påverka doktorandernas psykosociala arbetsmiljö. Detta resultat 
argumenterar vi kan ha att göra med hur våra frågor är utformade varpå det kan ses som 
relevant att undersöka detta område ytterligare. Slutligen fanns ambitionen i denna studie 
att undersöka om doktorandernas akademiska bakgrund (skoglig eller ej) kunde påverka 
deras psykosociala arbetsmiljö, jämlikhet eller intention att sluta. Då vi inte kunde 
genomföra det på grund av vårt misstag med den otydliga formuleringen i enkäten, skulle 
det vara intressant att veta hur det resultatet hade blivit. 
 

Slutsatser 
En handledare med god förmåga att agera som förebild, formulera vision samt intellektuellt 
stimulera har doktorander som trivs bättre. En god handledarrelation minskar 
doktorandernas intention att sluta genom att den psykosociala arbetsmiljön blir bättre. 
 
Kvinnor och de som föredrar engelska är en utsatt grupp. Dessa respondenter upplever i 
större grad S-fak som ojämlikt och sig själva som orättvist behandlade. Kvinnor samt de 
som föredrar svenska har något sämre relation till sin handledare gällande handledaren 
som förebild. De som föredrar engelska upplever mindre individuellt stöd från sina 
handledare.  
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