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1/3 av Sveriges doktorander finns i Stockholm

43  % från ett annat land

Doktorander från över 100 länder

Internationella doktorander har ökat i andel

Viktigaste innehåll



Närmare 5 500 personer är inskrivna som doktorander 

vid Stockholms universitet och högskolor. Av dessa har 

43  % kommit till Sverige från ett annat land för att delta i 

forskarutbildning. I resten av Sverige ligger samma siffra på 

36  %. Under de senaste tio åren har andelen internationel-

la doktorander ökat kraftigt, hela 14 procentenheter. Det är 

en hög internationaliseringsgrad på forskarutbildningen i 

Stockholm, det är populärt att genomföra sina forskarstudier 

här och att vara en del av Stockholms akademi. Sverige har 

också förmånliga villkor för doktorander jämfört med många 

andra länder. Den här rapporten är en sammanställning av 

forskarutbildningens storlek, könsfördelning, internationali-

seringsgrad och ämnesfördelning i Stockholm.  
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Antal doktorander vid högskolorna i Stockholm. Majorite-
ten, 95 %, finns vid de tre stora universiteten, Karolinska 
Institutet, KTH och Stockholms universitet.
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Höstterminen 2018 fanns det 5 440 doktorander vid Stock
holms universitet och högskolor.1 Det var 32 % av det totala 
antalet i Sverige. Forskarutbildning bedrevs vid nio av de 
18 universiteten och högskolorna i Stockholm. Det med
icinska universitet Karolinska Institutet hade flest dokto
rander, inte mindre än 2 150 personer. KTH hade 1 710 
doktorander och Stockholms universitet hade 1 310. Det är 
de tre stora universiteten som står för 95 % av all forskar
utbildning i Stockholm, fördelat på KI 40 %, KTH 31 % 
och SU 24 %. Ytterligare sex högskolor hade forskarutbild
ning 2018 men i helt andra storleksordningar. Handelshög
skolan i Stockholm hade 135 doktorander. De resterande 
fem högskolorna har unga forskarutbildningar och exa
mensrätten för doktorsgrad är begränsad till vissa specifika 

En tredjedel av 
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forskarutbildningsområden. Det innebär också att de har 
ett mindre antal doktorander och forskarutbildning delvis 
under uppbyggnad. Södertörns högskola hade 70 forskar
studerande höstterminen 2018 och har haft doktorander 
sedan 2010. Gymnastik och idrottshögskolan med nu 20 
doktorander har haft forskarutbildning sedan 2011. Ersta 
Sköndal Bräcke högskola startade sin forskarutbildning 
2015 och hade tre år senare 25 aktiva doktorander. Både 
Stockholms konstnärliga högskola och Enskilda Högskolan 
Stockholm har haft doktorander sedan 2017 och hade ett 
år senare 20 respektive 10 aktiva forskarstuderande. Även 
Sophia hemmet Högskola och Försvarshögskolan har bevil
jats examenstillstånd för doktorsgrad under de senaste två 
åren, vilket kommer bli märkbart i nästa års statistik.
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5440
DOKTORANDER 
I STOCKHOLM

Vid de fem högskolorna nedan finns unga forskarutbildning-
ar som är begränsade till vissa speciella områden. Ytterligare 
två högskolor, Försvarshögskolan och Sophiahemmet Högsko-
la, har nyligen beviljats examensrätt för doktorsgrad och har 
antagit sina första doktorander under 2019.

Figur 2
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Drygt fyrtio procent 
från ett annat land
Av de 5 440 doktoranderna i Stockholm kom 43 % från ett 
annat land för att delta i forskarutbildning vid Stockholms 
universitet och högskolor.2 I resten av Sverige ligger samma 
siffra på 36 %. Många framstående universitet och huvudsta
dens attraktivitet gör att forskarutbildningen i Stockholm är 
konkurrenskraftig.

Flest internationella doktorander, nästan 1  000 personer, 
fanns vid KTH, vilket innebar att 58 % av KTH:s dok
torander kom från ett annat land. Stockholms universitet 
hade 42 % utländska doktorander och Karolinska Institutet 
hade 33 %. Av de övriga lärosätena med forskarutbildning 
utmärker sig Handelshögskolan i Stockholm där 53 % av 
doktoranderna var från ett annat land. 

Andel internationella doktorander höstterminen 2018 vid 
högskolorna i Stockholm. I Sverige totalt ligger andelen inter-
nationella doktorander på 36 %, medan den i Stockholm ligger 
högre, på 43 %. På KTH och Handelshögskolan är över hälften 
av alla doktorander personer som kommit till Sverige från ett 
annat land för att delta i forskarutbildning. 

Figur 3
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Doktorander från 
hela världen
I Stockholm fanns hösten 2018 doktorander från drygt 100 
olika länder.3 Den största gruppen kom från Kina, sam
manlagt 475 personer.4 Den näst största doktorandgruppen 
kom från Tyskland, 185 personer. Detta är helt följdriktigt 
eftersom de tyska studenterna länge varit den största grup
pen på kandidat och masternivå. Även från Italien kommer 
det många studenter på kandidat och masternivå till Stock
holm och bland doktoranderna är italienarna den tredje 
största gruppen med 165 personer. Doktorander från Iran 
är den fjärde största gruppen (125) och doktorander från 
Indien den femte (115). Antalet från Iran har dock föränd
rats kraftigt och så mycket som halverats sedan hösttermi
nen 2013. 

I Stockholm är det en jämn fördelning med doktorander 
från en rad olika länder, och ingen nationalitet som domi
nerar, vilket är fallet vid vissa utländska universitet. 

I Stockholm finns doktorander från över 100 olika 
länder. Kina, Tyskland och Italien är de länder 
varifrån flest kommer. 

Figur 4
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Internationella
doktorander har ökat
Om vi ser till förändringen av den totala doktorandpopula
tionen i ett tioårsperspektiv så har en kraftig ökning av an
delen internationella doktorander skett. Det totala antalet 
doktorander är i stort sett detsamma men internationalise
ringsgraden har ökat väsentligt från höstterminen 2008 till 
samma tid 2018. Andelen internationella doktorander låg 
höstterminen 2008 på 29 % vid Stockholms samtliga uni
versitet sammanräknade, att jämföra med 43 % hösttermi
nen 2018. Andelen har alltså ökat med 14 procentenheter.

I och med att det totala antalet doktorander är i stort sett 
oförändrat betyder det att de svenska doktoranderna kon
tinuerligt har minskat i antal under tidsperioden. En för
klaring till detta kan vara den högkonjunktur som rått för 
många yrkesgrupper vilket betytt att universiteten haft svårt 
att locka svenska studenter till doktorandstudier. De inter
nationella doktoranderna steg fram till 2014 kraftigt i antal 
och minskade därefter något för varje år. 

Förändring i ett tioårsperspektiv. Den röda linjen 
visar det totala antalet doktorander i Stockholm. 
Den gula linjen visar hur de internationella dokto-
randerna steg i antal fram till HT2014 och hur de 
därefter minskat. Den ljusgröna linjen visar antalet 
svenska doktorander under perioden.

Figur 5
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Andelen internationella doktorander har stigit vid 
samtliga universitet under de senaste tio åren.

Figur 6
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Sett till de enskilda universiteten så har den största ökning
en av andelen internationella doktorander skett vid Han
delshögskolan i Stockholm där den lite drygt fördubblats, 
från 25 % till 53 % under perioden 2008 till 2018. Han
delshögskolan i Stockholm har idag också en internationa
liseringsstrategi med målet att på alla sina utbildningsnivåer 
ha femtio procent från andra länder. Något som enligt hög
skolan ska gynna utbildningarnas kvalitet. Vid Stockholms 
universitet finns det forskarutbildning inom framförallt na
turvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora och konst. 
Stockholms universitet har under perioden ökat från 19 % 
till 42 % i andelen internationella doktorander. Vid det 
tekniska universitet KTH har andelen ökat från 40 % till 
58 %. Vid det medicinska universitetet Karolinska Institu
tet har det också skett en ökning men inte alls lika kraftig, 
här har ökningen gått från 27 % till 33 %.

För tio år sedan var antalet internationella doktorander 
inom teknik, naturvetenskap och medicin redan högt, men 

Fördubbling vid 
flera universitet

betydligt lägre inom humaniora och konst och samhällsve
tenskap. Sedan dess har antalet internationella doktorander 
ökat i samtliga ämnen och till och med fördubblats inom 
humaniora och konst, samhällsvetenskap och naturveten
skap. Detta innebär att även inom de ämnen som har minst 
antal internationella doktorander så har andelen ökat kraf
tigt, i humaniora och konst från 8 % till 21 %, och inom 
samhällsvetenskap från 15 % till 31 % internationella dok
torander. 

Ämnessammansättningen vid de olika universiteten av
speglar sig i den totala andelen internationella doktorander. 
Vid Stockholms universitet är det till exempel en hög andel 
internationella doktorander inom det naturvetenskapliga 
området men betydligt lägre inom det humanvetenskapliga 
området.
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Figur 7

Fyrtio procent av 
landets medicinare
Fyrtio procent av landets alla doktorander i medicin och 
hälsovetenskap är verksamma i Stockholm. Ämnet är det 
största forskningsområdet i Sverige och en tredjedel av samt
liga doktorander i Sverige är verksamma inom forsknings
området. I Stockholm är det näst största forskningsområdet 
naturvetenskap där 22 % av doktoranderna är verksamma 
och det tredje största är teknik där 20 % är verksamma. 
Samhällsvetenskap är något mindre och 12 % av doktoran
derna, eller 660 personer, tillhör ämnet i Stockholm. Det 
minsta ämnesområdet är humaniora och konst där 5 %, el
ler 285 doktorander i Stockholm var aktiva höstterminen 
2018. Inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin finns 
ingen forskarutbildning i Stockholm.

Andelen internationella doktorander i Stockholm är något 
högre inom alla ämnesområdena jämfört med motsvarande 
siffror i hela Sverige. I Sverige är 24 % av alla doktoran
der inom medicin och hälsovetenskap från ett annat land, 
medan andelen i Stockholm är 32 %. Skillnaden mellan 
Stockholm och hela landet är ungefär lika stor inom teknik 
och samhällsvetenskap, det vill säga 7–8 % högre än riksge
nomsnittet. Inom humaniora och konst och naturvetenskap 
ligger Stockholm däremot på ungefär samma andelar som 
resten av landet. 
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Störst andel doktorander vid Stockholms universitet och 
högskolor är verksamma inom medicin och hälsoveten-
skap, följt av naturvetenskap och teknik.

Staf Analytics.

10



Ämnesfakta: 
Medicin och hälsovetenskap

2 205 doktorander är verksamma inom 
medicin och hälsovetenskap i Stockholm. 

Det är 40 % av Sveriges alla doktorander 
inom ämnet.

Av dessa deltar 96 % i Karolinska 
Institutets forskarutbildning. De resterande 
4 % är doktorander vid KTH, Gymnastik- 
och idrottshögskolan, Stockholms 
universitet och Ersta Sköndal Bräcke 
högskola.

Inom forskningsämnet medicin och hälsoveten-
skap är 52 % av doktoranderna verksamma 
inom klinisk medicin, 24 % inom medicinska och 
farmaceutiska grundvetenskaper och 21 % inom 
hälsovetenskap. Därefter 2 % medicinsk biotekno-
logi och 1 % annan medicin och hälsovetenskap.

40%

32 %
Av doktoranderna inom medicin och 
hälsovetenskap kommer 32 % från ett 
annat land.

32%

96%

52%
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Jämn och ojämn 
könsfördelning
Könsfördelningen sett till det totala antalet doktorander i 
Stockholm är jämn (47 % kvinnor–53 % män), men inom 
olika ämnesområden skiljer det sig en hel del. Inom hu
maniora och konst är könsfördelningen 62 % kvinnor och 
38 % män. Inom teknik är könsfördelningen den omvända, 
30 % kvinnor och 70 % män. Det är i stort sätt samma för
delning som i hela Sverige sammanräknat. 

Något som är viktigt att vara uppmärksam på är dock att 
bland de internationella doktoranderna är andelen kvin
nor lägre, bara 40 %, och männen utgör 60 %. Inom en
skilda ämnesområden får det också konsekvenser. Inom 

Teknik

Figur 8

medicin och hälsovetenskap, som är ett kvinnodominerat 
forskningsområde, så skulle den kvinnliga dominansen vara 
ännu större om inte de internationella doktoranderna var 
medräknade. Inom det manligt dominerade ämnet teknik 
syns samma tendens men istället för att få en utjämnande 
effekt så blir effekten att ämnet blir än mer mansdominerat 
när de internationella doktoranderna räknas med.

Inom både teknik och naturvetenskap är det också ett större 
antal manliga internationella doktorander än vad det totala 
antalet kvinnor är, alltså såväl svenska som utländska kvin
nor inräknat.
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Totalt sett är fördelningen mellan kvinnliga och 
manliga doktorander jämn, men inom olika 
ämnesområden är skillnaderna stora. Bilden visar 
den procentuella fördelningen och siffrorna visar 
antalet fördelat på kön och ursprung.
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Ämnesfakta: 
Naturvetenskap

1 175 doktorander är verksamma inom 
naturvetenskap i Stockholm. 

Det är 32 % av Sveriges alla doktorander 
inom ämnet.

Av dessa deltar 56 % i Stockholms universitets 
forskarutbildning, 43 % i KTH:s forskarutbildning, 
och den återstående procenten i forskarutbildning 
vid Södertörns högskola och Karolinska Institutet. 

Inom forskningsämnet naturvetenskap är 
det en relativt jämn fördelning mellan 22 % 
biologi, 21 % fysik och 20 % data- och infor-
mationsvetenskap. Dessa tre ämnen följs av 
kemi (15 %), geovetenskap och miljöveten-
skap (13 %) och matematik (9 %).

Av doktoranderna inom naturvetenskap 
i Stockholm kommer 59 % från ett annat 
land.

59%

32%

56%

22%

20%
21%
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Gott renommé lockar 
internationella
Hur förhåller sig andelen internationella doktorander i 
Stockholm till samma andel vid andra framstående univer
sitet? Är 43 % internationella doktorander mycket eller lite 
i jämförelse? Internationella jämförelser är alltid svåra att 
genomföra eftersom indelningarna och benämningarna ser 
olika ut i olika system, men vi gör här ett försök för att få 
en fingervisning om hur det kan se ut. Om vi börjar titta 
på University of Oxford, som är ett av världens högst ran
kade universitet, så är 63 % av deras ”postgraduate resear
ch”studenter rekryterade från andra länder. De allra flesta 
av studenterna i denna grupp avslutar med en doktorsexa
men och därför kan vi jämföra dem med våra doktorander. 
Vid ETH Zürich som brukar ligga på topp20 på alla de 
stora universitetsrankingarna så är andelen internationella 
doktorander 60 %. 

Som universitetsstäder är Stockholm och Amsterdam ofta 
jämförbara, och vid ett av de två stora universiteten i staden, 
University of Amsterdam, är andelen internationella dokto
rander 46 % procent. Således väldigt nära, men något högre 
än Stockholms nivå. Som några ytterligare referenser tar vi 
två nordiska huvudstadsuniversitet, University of Helsinki, 
som har 25 % internationella doktorander och University of 
Oslo, som har 42 % internationella doktorander. Vid Tech
nical University of München som också är ett högt rankat 
universitet (oftast bland de 50–60 bästa universiteten) så 
ligger siffran på cirka 22 % internationella doktorander. I 
den här jämförelsen tycks det som att ju mer välrenommerat 
universitet det är, desto högre andel internationella dokto
rander. Ett välrenommerat universitet kan rekrytera de bästa 
i hela världen.  

En jämförelse av andelen internationella doktorand-
er mellan några universitet i Europa.

Figur 9
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Andelen internationella doktorander år 2017 i ett 
urval av OECD:s medlemsstater.

Figur 10
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Hur många internationella doktorander ett universitet har 
kan naturligtvis ha väldigt många olika anledningar. Med en 
geografisk placering med närhet till många andra länder, ex
empelvis Nederländerna och Schweiz, höjs ofta internationa
liseringsgraden. Nivån på engelskspråkighet vid universitetet 
och i landet har betydelse. Även universitetets ämnesprofil 
kan spela stor roll. Det kan också ligga nationella strategier 
bakom siffrorna. I OECDrapporten Education at a Glance 
2019 jämförs andelen internationella doktorander i OECD:s 
medlemsstater.5 Siffrorna i rapporten kommer från år 2017. 
Listan toppas av Luxemburg med hela 85% internationella 
doktorander, följt av Schweiz med 55%. Båda dessa länder är 
små och geografiskt placerade centralt i Europa omgärdade 
av flera andra stater. Sverige och Danmark ligger på samma 

nivå, 35% internationella doktorander, vilket är betydligt 
högre än både Norge och Finland. I Tyskland ligger ande
len internationella doktorander bara på 10%, trots många 
framstående universitet.

Staf Analytics.
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Ämnesfakta: 
Teknik

1 110 doktorander är verksamma inom 
teknik i Stockholm. 

Det är 32 % av Sveriges alla doktorander 
inom ämnet.

Av dessa deltar 99 % i KTH:s forskarut-
bildning och den återstående procenten i 
forskarutbildning vid Karolinska Institutet och 
Stockholms universitet.

Inom forskningsämnet teknik är 23 % av dok-
toranderna verksamma inom elektroteknik och 
elektronik, 21 % i maskinteknik, 15 % i materi-
alteknik, 15 % i samhällsbyggnadsteknik, följt 
av kemiteknik (11 %), industriell bioteknik (9 %), 
medicinteknik (3 %) och naturresursteknik (3 %).

32 %
Av doktoranderna inom teknik i Stockholm 
kommer 59 % från ett annat land.

32%

99%

23%

59%

21%
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Med tanke på att andelen utländska doktorander, räknat 
höstterminen 2018, var så hög som 43 % så är en relevant 
fråga att ställa vad som händer med dem efteråt. Enligt en 
studie som Universitetskanslersämbetet nyligen genomfört 
så var 38 % av alla internationella doktorander (totalt 7 100 
personer i undersökningen) som examinerades mellan åren 
1998–2012 kvar i Sverige tre år efter sin doktorsexamen.6 

Det skiljde sig något inom olika ämnesområden och oli
ka universitet. Inom området teknik stannade högst andel, 
43 %. Därav följde att bland de internationella doktoran
der som examinerats vid KTH var 42 % kvar i Sverige tre 
år efter sin doktorsexamen. Vid Stockholms universitet 
låg samma siffra på 39 % och vid Karolinska Institutet på 
40 %. Generellt i studien så hade kvinnor större benägenhet 
att stanna i Sverige, och det gäller även de internationella 
kvinnliga doktoranderna vid KTH, Stockholms universitet 
och Karolinska Institutet. Faktum var att bara 53 % av de 
internationella kvinnliga doktoranderna som examinerats 
vid KTH hade lämnat Sverige tre år efter doktorsexamen.

Antalet internationella doktorander har ökat väsentligt se
dan perioden 1998–2012. När det under 15årsperioden 
1998–2012 var totalt 7  100 internationella doktorander 

som examinerades för doktorsgrad så var samma siffra under 
bara de senaste sex åren (2013–2018) 5 900 personer. Om 
en liknande studie genomfördes på kohorten 2013–2018 
borde resultaten se annorlunda ut. Sedan 2012 har nämli
gen stora förändringar skett i villkoren för doktorander efter 
avslutad examen. Den 1 juli 2014 ändrades lagstiftningen 
från att doktoranden tidigare hade varit tvungen att lämna 
landet direkt efter disputation till att nu ha sex månader på 
sig att hitta ett arbete eller starta eget företag. Det blev även 
möjligt för doktorander från länder utanför EU/EES att ef
ter fyra år i Sverige få permanent uppehållstillstånd. Sam
tidigt infördes också en möjlighet för medföljande familje
medlemmar att få arbetstillstånd. Ytterligare förbättringar 
väntas från och med den 1 januari 2020 då Student och 
forskardirektivet förväntas träda i kraft vilket bland annat 
ska förenkla ansökningsprocessen för uppehållstillstånd för 
internationella doktorander ytterligare. Direktivet gör det 
också möjligt för en doktorand med svenskt uppehållstill
stånd att vistas i ett annat EUland för att bedriva en del av 
sin forskning där. Dessa förbättrade villkor bör komma att 
avspegla sig i andelen som stannar efter avslutad doktorsex
amen efter 2014 och framåt.

Hur många stannar 
i Sverige?
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Majoriteten anställda
I Sverige har de allra flesta doktorander en anställning under 
sin forskarutbildning. Anställningen kan dock se lite olika 
ut över tid, vara på heltid eller deltid och blandas med andra 
försörjningsformer. Därför redovisas siffrorna här på helårs
personer och inte individer.7 

Fördelningen mellan olika försörjningsformer är 62 % dok
torandanställning, 8 % anställning som läkare, 5 % annan 
anställning utanför högskolan med forskningsanknytning, 
4 % annan anställning inom högskolan, 4 % företagsdokto
rand och 5 % övrigt, medan 12 % är försörjda genom stipen
dier. Fördelningen är ganska likartad vid de olika högskolor
na och även i resten av landet. En högskola i Stockholm 
skiljer sig dock från de andra, nämligen Handelshögskolan 
i Stockholm där 80 % av doktoranderna finansieras genom 
stipendier. Generellt är stipendieformen vanligare bland de 
utländska doktoranderna. Av alla doktorander som helt el
ler delvis finansieras genom stipendier så är 77 % utländska 
doktorander. Stipendierna kan komma från svenska privata 
eller statliga finansiärer men det kan också vara stipendier 
som doktoranden har med från sitt hemland eller andra in
ternationella stipendier.

Att doktorander betraktas som en anställd mer än en stude
rande är karaktäristiskt för Sverige och något som gör svensk 
forskarutbildning attraktiv. I många andra länder måste de 
som genomgår en forskarutbildning arbeta vid sidan av sina  
doktorandstudier för att finansiera utbildningstiden.

I Sverige finns också det så kallade ”lärarundantaget” som 
även omfattar doktorandernas arbete. Lärarundantaget 
handlar om upphovsrätt och är ett undantag från regeln att 
en arbetsgivare äger ensamrätten till ett verk eller en uppfin
ning som en anställd skapat som en del i sitt arbete. Detta 
lagstiftades 1949. I många länder är det universitetet som 
äger upphovsrätten och som, i förekommande fall, söker 
patent. 

Staf Analytics.
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Ämnesfakta: 
Samhällsvetenskap

660 doktorander är verksamma inom 
samhällsvetenskap i Stockholm. 

Det är 23 % av Sveriges alla doktorander 
inom ämnet.

Av dessa deltar 68 % i Stockholms uni-
versitets och 20 % i Handelshögskolan i 
Stockholms forskarutbildning. De återstå-
ende 12 % är doktorander vid KTH (6 %), 
Södertörns högskola (4 %) och Ersta Sköndal 
Bräcke högskola (2 %).

Inom forskningsämnet samhällsvetenskap är 
40 % av doktoranderna verksamma inom 
ekonomi och näringsliv och 21 % inom utbild-
ningsvetenskap. Följt av medie- och kommu-
nikationsvetenskap (12 %), sociologi (9 %), 
juridik (6 %), statsvetenskap (5 %), annan 
samhällsvetenskap (4 %) och psykologi (3 %).

Av doktoranderna inom samhällsvetenskap i 
Stockholm kommer 31 % från ett annat land.

31%

23%

68%

40%

19

Staf Analytics.



Ämnesfakta: 
Humaniora och konst

285 doktorander är verksamma inom 
humaniora och konst i Stockholm. 

Det är 27 % av Sveriges alla doktorander 
inom ämnet.

Av dessa deltar 63 % i Stockholms universi-
tets forskarutbildning. De återstående 37 % 
är doktorander vid KTH (16 %), Södertörns 
högskola (11 %), Stockholms konstnärliga 
högskola (7 %) och Enskilda Högskolan 
Stockholm (3 %).

Inom forskningsämnet humaniora och konst 
är 30 % verksamma inom språk och littera-
tur och 27 % inom konst. Resterande 43 % 
är verksamma inom historia och arkeologi 
(18 %), filosofi, etik och religion (15 %) och 
annan humaniora (10 %).

Av doktoranderna inom humaniora och konst 
i Stockholm kommer 21 % från ett annat 
land.

21%
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Sammanfattning och 
avslutande diskussion
Andelen internationella doktorander i Stockholm ligger på 
43 %. Det är en högre andel än i hela Sverige sammanräk
nat. I en internationell jämförelse tycks det som att ju högre 
rankat ett universitet är desto högre andel internationella 
doktorander. Det här är ju också helt följdriktigt. Universi
teten vill rekrytera de bästa kandidaterna och då spelar inte 
nationalitet någon roll. 

Forskarutbildningen är förmånlig i Sverige. Doktoranden 
behöver inte betala studieavgifter. Doktoranden blir oftast 
anställd under hela eller delar av sin forskarutbildning och 
får i och med det tillgång till sjuk och föräldraförsäkring. 
Forskarutbildningen har god kvalitet och nivån på engelsk
språkighet är hög. I ett internationellt perspektiv så är den 
akademiska kulturen i Sverige befriat från strikta hierarkier 
och doktoranden betraktas som en jämlike i forskargrup
pen. 

Forskning är och ska vara internationell. De internationella 
doktoranderna bidrar i hög grad till en kreativ miljö med 
perspektiv från många olika länder. De internationella nät
verken byggs upp redan på doktorandnivå, som både de 
svenska och de internationella doktoranderna drar nytta av 
för resten av sin karriär.

Att ha många internationella doktorander innebär också ut
maningar som universiteten lärt sig känna igen och försöker 
överbrygga. Det kan exempelvis vara kulturella skillnader 

i hur man ser på graden av självständighet i sitt arbete och 
relationen till sin handledare. En annan utmaning är inter
nationella doktorander som kommer med sin egen finan
siering i form av utländska stipendier som kan ge olika ar
betsrättsliga och lönemässiga förhållanden i en och samma 
doktorandgrupp. 

Det vore positivt om fler internationella doktorander stan
nade kvar i Sverige efter avslutad examen. Att behålla dem 
är en utmaning för hela samhället och det är synd ur både 
ett samhällsekonomiskt och ur ett kunskapsmässigt per
spektiv om alltför många lämnar. Men de som lämnar Sve
rige forsätter oftast att vara viktiga alumner ute i världen 
som gynnar både svensk forskning och svenskt näringsliv. 
Relationerna som skapas är i högsta grad en del av svensk 
public diplomacy.

Många doktorander väljer att fortsätta en akademisk karri
är efter avslutad doktorsexamen, men långt ifrån alla. Här 
finns en mycket högutbildad arbetskraft som står till arbets
marknadens förfogande. Men frågan är om arbetsgivare i 
Sverige i tillräckligt hög grad utnyttjar möjligheterna att re
krytera dem? Stockholms kunskapsintensiva arbetsmarknad 
är alltmer global och har stora behov av att rekrytera inter
nationellt. Vid universiteten finns kreativa och högpreste
rande specialister och generalister inom alla ämnesområden 
med ursprung från hela världen.

 I rapporten är alla siffror femtalsavrundade och redovisade på individ
nivå om inget annat anges.

1) Siffrorna är från maj 2019 och är hämtade från Universitetskans
lersämbetets Statistikdatabas: Högskolan i siffror. En viss eftersläpning 
sker i rapporteringen av dessa siffror, vilket gör att antalet doktorander 
kan komma att öka.

2) Vi använder samma definition på internationella/utländska dok
torander som Universitetskanslersämbetet: Personer från andra länder 
som är antagna till och bedriver utbildning på forskarnivå i Sverige. 
De har antingen beviljats uppehållstillstånd för studier mindre än två 
år innan doktorandstudierna påbörjades eller är utrikes födda och har 
invandrat mindre än två år innan doktorandstudierna påbörjades.

3) Statistiken i detta stycke kommer från SCB och redovisar Aktiva 
utländska doktorander höstterminerna 2013–2018 efter land. Sta
tistiken är femtalsavrundad. I redovisningen av nationalitet finns ett 
ganska stort antal registrerade som ”okänd” (cirka 6 % i Stockholm), 
och där nationalitetsbeteckning finns är uppgiften hämtad av SCB från 
antingen Migrationsverket, Registret över totalbefolkningen eller från 
Högskoleregistret.

4) Nyligen har den svenska regeringen arbetat fram en strategi om hur 
svenska myndigheter bör förhålla sig i frågor som rör Kina. För forsk

ning och utbildning gäller: ”Det är viktigt att Sverige har tillgång till 
högkvalificerade utbildnings, forsknings, och innovationsmiljöer i 
Kina. [...] Kinesiska studenter, forskare och utvecklare ger värdefulla 
bidrag till svenska universitet, högskolor och företag i Sverige. Samar
beten med Kina på detta område innebär särskilda utmaningar när det 
gäller etik, akademisk frihet och immaterialrättsskydd, liksom när det 
gäller kopplingar till den militära sektorn i Kina med avseende bland 
annat på möjligheten att överförd teknologi kan användas för militära 
syften.” Arbetet i frågor som rör Kina, Regeringens skrivelse 2019/20:18.

5) OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, 
OECD Publishing, Paris. Figure B6.3. Incoming student mobility in 
tertiary education, by level of study (2017).

6) Många utländska doktorander lämnar Sverige efter examen, Statistisk 
analys, Universitetskanslersämbetet, 2019.

7) För att få en rimlig överblick av försörjningsform så är siffrorna i 
detta avsnitt räknade på heltidsekvivalenter under helåret 2018 och 
skiljer sig på så sätt mot resten av rapporten som i huvudsak redovisar 
individer under höstterminen 2018. Statistiken kommer från SCB.
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