
Varför forska? 
Forskning är privilegiet att stanna upp, ställa frågor och försöka 
hitta svar. Det är att anta utmaningen att försöka förstå medicinen 
på djupet. Att söka uppkomsten till sjukdomar, optimera diagnos 
och hitta nya behandlingar. Den starkaste drivkraften är nyfikenhet 
och intresse! Forskning ger en ytterligare dimension till läkaryrket 
och är kul, utmanande och ger frihet. 

När? 
Du kan börja forska när som helst. Låt dig inspireras av en intressant 
föreläsare eller hitta drivkraften i ett särskilt kliniskt problem. 
Beroende på var du är i utbildningen eller yrkeslivet kan de praktiska 
lösningarna bli lite olika. Vissa stipendier är till exempel bara möjliga 
att söka före läkarexamen, och vissa tjänster är utformade för att 
kombinera forskning med AT eller ST. 
Eftersom man oftast tjänar mindre 
som doktorand än som läkare kan det 
vara lättare att doktorera innan man 
vant sig vid en högre månadsinkomst.  
Å andra sidan har man idag eventuellt 
en bättre löneutveckling om man först 
slutför en AT eller ST.

Hur gör jag om jag vill börja 
forska?
Fundera över vilka områden du 
är intresserad av. Hitta potentiella 
grupper/forskningsämnen genom att leta i din närhet (föreläsare, 
kollegor m.m.) och titta på universitetens hemsidor. Kolla på 
PubMed vad gruppen nyligen publicerat. Träffa intressanta 
handledare: ta reda på aktuella projekt, gruppens sammansättning 
(antal, kön, utbildning), handledning (vem/vilka, hur mycket), 
seminarier, journal clubs, eventuella konferenser du får tillgång 
till, hur gruppen finansieras och om gruppen arrangerar någon 

här möjligheten är bra att känna till 
om du samtidigt vill plugga eller 
arbeta kliniskt. Att forska parallellt 
med studier eller kliniskt arbete kan 
fungera fint för vissa men kännas 
jobbigare för andra. Det beror 
bland annat på forskningsprojektet, 
studierna/arbetet, ens ambitionsnivå 
och hur mycket handledaren och 
kollegorna kan hjälpa till. 

Och sen då, vad innebär en forskarkarriär? 
En disputerad läkare kan välja att fortsätta forska, jobba kliniskt, 
kombinera båda eller jobba på läkemedelsföretag. 

Nästa steg som forskare är att göra post-doc, en tjänst där man 
fortfarande har en handledare men är mer självständig än som 
doktorand. Post-doc-tiden varar något till några år och man 
uppmuntras att nischa om sig lite. Många söker sig utomlands 
under sin post-doc. Därefter är det dags att etablera sig som 
forskare. Då söker man själv ekonomiska bidrag för att kunna 
bedriva forskning och det är vanligt att ha egna studenter, 
doktorander och post-docs. 

För en disputerad läkare som väljer 
att återgå till en rent klinisk tjänst 
innebär disputationen oftast lite 
högre lön. Disputerade läkare som 
vill kombinera klinik och forskning 
kan söka särskilda forskninganslag 
för att kunna forska några månader 
per år. Man kan också samarbeta 
med heltidsforskare. Tjänster som 
kombinerar klinik och forskning 
är forskar-AT, forskar-ST (lönen är 
då som en AT-/ST-lön även under forskarperioderna), lektorat och 
professur.

Som forskare finns många möjligheter till utlandsjobb. Forskning 
är i allra högsta grad internationellt, många forskningssamarbeten 
är över landsgränserna och i forskaryrket ingår att presentera sina 
resultat på internationella konferenser. 

Börja forska!
 En introduktion till forskarvärlden.

Vill du 
 veta mer?
 www.sls.se
 www.doktorandboken.nu
 www.hsv.se

Svenska Läkaresällskapets 
Kandidatförening

Utan forskning stannar utvecklingen i vården!

Forskarpraktik (några månader till ett år)→Doktorand (4 år) 
→Post-doc (några månader till några år) →Forskarassistent

→Docent→Lektor→Professor

Forskarassistent: En forskartjänst som den som nyligen 
disputerat kan få. Anställningen är max tre år. 

Docent: En akademisk titel, inte en anställning. 
För att bli docent krävs både ca tio artiklar efter doktorsexamen, 

varav några utan huvudhandledaren som medförfattare, 
och dessutom pedagogisk meritering. 

Lektor: En lärare vid högskola eller universitet 
som oftast har doktorsexamen.

Professor: Den högsta lärartjänsten inom universitetsvärlden. Urvalet
sker genom pedagogiska meriter och vetenskaplig skicklighet. 
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undervisning. Det är också bra att prata med 
några doktorander i gruppen om hur de 
uppfattar sin situation. 

Pröva på att forska genom sommarforskarskola, 
projektarbeten eller sommarpraktik. Kom ihåg 
att man kan byta grupp om det inte fungerar, 
och det kan till och med vara bra att testa flera 
grupper. 

Om du som kliniker är intresserad av forskning 
kan det vara en bra start att ta kontakt med forskande läkare 
inom din specialitet/den specialitet du är intresserad av. Kliniska 
forskarskolor finns på en del orter.

Så här funkar det att vara doktorand
För att kunna bli antagen som doktorand krävs minst 120 hög-
skolepoäng. För att kunna bli registrerad krävs att handledaren 
kan bevisa att han/hon kan finansiera en doktorand i fyra år 
(doktorsexamen) eller två år (licenciatexamen). 

Inom medicinen skrivs nästan uteslutande sammanläggnings-
avhandlingar. De består av ett antal artiklar som har skrivits 
tillsammans med handledaren och andra kollegor under forskar-
utbildningen. Avhandlingen skrivs alltid på engelska och innehåller 
också en sammanfattning av artiklarna, den s.k. ramberättelsen 
också kallad kappan. Publicerade artiklar kallas ofta för pek. Innan 
artiklarna publiceras granskas de av en eller flera sakkunniga. Det 
förekommer att redaktionen för en tidskrift refuserar en artikel. Då 
kan ytterligare arbete göras och artikeln sedan skickas till en annan 
tidskrift. Man kan registrera sig antingen för en licenciatexamen eller 
en doktorsexamen.

Licenciatexamen motsvarar två 
års heltidsstudier. Det krävs 
minst ett manuskript som är 
accepterat för publicering i en 
tidskrift och tio poäng forskar-
utbildningskurser. 
Doktorsexamen är resultatet 
av en forskarutbildning 
som motsvarar fyra års 

heltidsstudier. Det är den högsta akademiska 
examen i Sverige. För den krävs 3–6 manuskript 
som är accepterade för publicering i en tidskrift 
och totalt 20 poäng kurser. En del av poängen 
skaffar man sig vid seminarier, konferenser, 
journal clubs etc.

Varje doktorand utarbetar tillsammans med 
sin handledare en studieplan som innehåller 
målen för forskarstudierna, en beskrivning av 
forskningsprojektet, tidsplan, litteratur och 

kurser samt en preliminär titel på avhandlingen. 

Efter ungefär två år ska doktoranden göra en halvtidspresentation. 
Det är en presentation för en kommitté och fungerar som en 
kvalitetskontroll för att se att arbetet går framåt som det ska. 

När doktoranden är klar med sin avhandling försvaras den vid 
en disputation som är en muntlig presentation och utfrågning. 
Handledaren och/eller betygsnämnden ska vara säker på att 
avhandlingen är tillräckligt bra för att bli godkänd innan dokto-
randen rekommenderas att disputera. Det är mycket ovanligt att 
en doktorand underkänns vid disputationen. 

Opponenten är den som granskar avhandlingen i detalj. Ofta kommer 
opponenten från ett annat land. Betygsnämnden bestämmer om 
doktorsavhandlingen ska godkännas eller inte och består av 3–5 leda-
möter. Sist men inte minst kommer promotionen som är den stora 
akademiska fest där alla doktorander som tagit sin examen under året 
får motta de s.k. insignierna: ring, diplom och hatt. 

Finansiering
Det bästa sättet att finansiera forskarstudier är genom en 
doktorandtjänst. Ungefär 
hälften av de som är 
doktorander har en sådan 
anställning. 

Stipendium: Det är vanligt 
att man får stipendium i 
början av sin forskningstid. 
Som registrerad doktorand 

får man inte längre finansieras 
med stipendium, om de inte 
betalas ut externt. Stipendier är 
skattefria och ger därför inte några 
sociala förmåner över huvud taget 
och är inte sjukpennings- eller 
pensionsgrundande. Den som har 
stipendium får bara ägna sig åt sina 
forskningsstudier, och får inte delta i 
undervisning eller andra arbetsuppgifter som en anställd doktorand 
kan ha. 

Utbildningsbidrag: Kan bara ges till den som är registrerad 
doktorand. Utbildningsbidraget är för närvarande 14 900 
kronor per månad och är skattepliktigt. Utbildningsbidraget är 
pensionsgrundande men ger inte underlag för sjukpenning eller 
a-kassa. Utbildningsbidrag får inte betalas ut längre tid än vad 
som motsvarar helt bidrag under 2 år och 5 månader – sedan 
ska man anställas som doktorand och få en doktorandtjänst. Ett 
utbildningsbidrag kan drygas ut och ge bättre sociala förmåner om 
det kompletteras med en så kallad assistenttjänst. 

Assistenttjänst: Det här är en extratjänst på 5–20% som innebär 
arbete på institutionen, t.ex. undervisning eller administrativa 
uppgifter. Den ger värdefull erfarenhet och pedagogiska meriter. 
Om man har utbildningsbidrag kombinerat med tillräckligt mycket 
assistenttjänst kan man också få sjuk- eller föräldrapenning baserat på 
assistenttjänsten. 

Doktorandtjänst: Den som är 
anställd som doktorand får riktig 
lön och omfattas av alla sociala 
förmåner. I doktorandtjänsten kan 
viss undervisning, administration mm 
ingå. Doktorandlönen är ca 20 000 
kr, och har man läkarexamen eller är 
legitimerad brukar man tjäna några 
tusen kronor mer. Dessa löner är 
förhandlingsbara.  

Att forska deltid: Man kan 
ha doktorandtjänst eller få 
utbildningsbidrag på deltid. Den 
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