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Fig 1. Sysselsättning uppdelat på 
de olika ämnena. ”Arbete” inklu-
derar fast och tillfällig anställ-
ning samt egen firma. ”Annat” 
inkluderar föräldraledighet och 
annan sysselsättning. Siffror 
inom parentes vid varje ämne 
anger antalet svarande (ämnen 
med färre än 5 svarande är ej 
med). 
*Social-ekologisk resiliens för 
hållbar utveckling. 

Fig 2. Huvudsaklig arbetsuppgift. 
Andelen svaranden som angett 
vilken arbetsuppgift som de äg-
nar mest tid till på sitt nuvarande 
arbete (totalt 461 svaranden). 

Arbetsmarknaden 
Av de naturvetare som ingick i studien anger 72 % att de har någon form 
av anställning. Av dessa är knappt var femte forskarstuderande. 5,8 % 
av de svarande naturvetarna är arbetssökande, vilket kan jämföras med 
SCB’s uppgift om 6,7 % arbetslöshet i Sverige i september 2015.

De flesta naturvetare i studien har fått sitt första arbete genom annons om 
arbete. Även att själv ta kontakt med en arbetsplats anges som ett vanligt 
sätt att få sitt första jobb.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna bland de svarande är forskning och 
utveckling och därefter kommer utredning och planering. Den vanligaste 
arbetsplatsen är universitet. Där arbetar drygt var femte naturvetare av de 
som angav arbetsplats. 
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Nuvarande lön
Medianmånadslönen för alla svarande är 26 000 - 30 000 kr, medan 
medianmånadslönen för forskarstuderande är 22 000 - 26 000 kr. 
 

Fig 3. En viss varia-
tion mellan ämnena 
finns vad gäller 
utbildningens rele-
vans för det arbete 
naturvetarna har 
idag. Siffrorna inom 
parentes anger 
antal svarande. 
*Social-ekologisk 
resiliens för hållbar 
utveckling. 

Fig 4. Lönefördelning 
för naturvetare. 

Utbildningens relevans för det nuvarande arbetet
Knappt tre fjärdedelar av naturvetarna anser att deras utbildning har 
relevans eller hög relevans för deras nuvarande arbete (73 %).         

Värdefulla delar och brister i utbildningen
De svarande fick bedöma den kompetens de erhållit. 61 % ansåg att nå-
got i utbildningen varit särskilt värdefullt. Här angavs framförallt fältstu-
dier,  laborationer, forskningsanknytning, praktik och kompetenta lärare. 
Av de som angav att det var något de saknade i utbildningen efterlyste 
över hälften större anknytning till arbetsliv och mer möjlighet till praktik.
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Vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet utför vi 
vart fjärde år en undersökning där vi följer upp var våra studenter arbetar 
och hur de ser på sin utbildning. 

Årets undersökning omfattade 1 990 personer (45 % svarade) som under 
åren 2010 – 2013 tagit ut examen eller utfört examensarbete vid  
Naturvetenskapliga fakulteten. 

Detta är en sammanfattning av ”Efter studierna, 
Naturvetare i arbetslivet VI” utförd på uppdrag av 
Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms 
universitet under våren 2015. Hela rapporten 
kommer att presenteras på science.su.se. 
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