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Síðastliðna áratugi hefur mikil fjölgun verið meðal þeirra sem stunda og ljúka doktorsnámi.  

Samfara þeirri þróun hefur óöryggi á vinnumarkaði farið vaxandi meðal brautskráðra doktora 

og eru birtingarmyndir þess mjög kynjaðar.1 Ísland er ekki undanskilið þessari þróun,2 en fram 

til ársins 2021 miðaði Háskóli Íslands að því að brautskrá 60-70 doktora á ári3 og árið 2019 

voru 91 doktorar brautskráðir frá skólanum.4 Við mótun þessa viðmiðs var horft til 

nágrannalanda okkar sem líta á „doktorsnám og öflugar vísindarannsóknir [...] sem mikilvæga 

forsendu nýsköpunar og verðmætasköpunar, og eina lykilforsendu þekkingarknúins 

atvinnulífs“.5 Á sama tíma hafa verið umræður um að atvinnulífið, hvort sem er innan eða utan 

háskóla- og vísindasamfélagsins, hafi ekki þróast í takt við þessi stefnumið. Þróunin og 

umræðan vekur upp margar spurningar, s.s. um ábyrgð og hlutverk háskólasamfélagsins, 

stjórnvalda og atvinnulífsins. 

Með þátttöku í H2020 ACT og Gendersense verkefnunum hefur rektorsskrifstofa Háskóli 

Íslands tekið frumkvæði að því að kanna stöðu og starfsþróun brautskráðra doktora út frá kynja- 

og jafnréttissjónarmiðum.6 Markmið verkefnisins og þátttöku skólans í ACT starfssamfélaginu 

er að rannsaka kynjamisrétti í háskóla- og vísindasamfélaginu sem gagnast við þróun og 

innleiðingu á kynjuðum+ fjármálum. Niðurstöðurnar sem eru kynntar í þessari skýrslu leiða í 

ljós að tækifæri eru til umbóta og fellur það að metnaðarfullri framtíðarsýn HÍ26 – Stefnu 

Háskóla Íslands um betri háskóla og betra samfélag. Í HÍ26 kemur fram að gæði, jafnrétti og 

sjálfbærni á öllum sviðum muni tryggja það traust sem Háskóli Íslands þarf til að rækta 

forystuhlutverk sitt í þekkingarsköpun fyrir samfélagið.  

Í köflunum hér á eftir er farið yfir aðferðarfræði afdrifakönnunar Háskóla Íslands, samantekt á 

helstu niðurstöðum og tillögur að úrbótum. Því næst er ítarleg umfjöllun um niðurstöðurnar 

skipt niður í kafla um atvinnustöðu, starfstækifæri og starfsval, starfsvettvang, áhrif menntunar 

á núverandi starf og landfræðilegan hreyfanleika.  

 

1 Murgia og Poggio 2019. 
2 Steinþórsdóttir o.fl. 2019. 
3 Háskóli Íslands 2016, bls. 10; Háskóli Íslands 2011, bls. 11. 
4 Háskóli Íslands e.d.-a. 
5 Kristín Ingólfsdóttir 2009. 
6 Gendersense er styrkt af Nýdoktorastyrkjum Háskóla Íslands. Frekari upplýsingar um ACT verkefnið: 
https://act-on-gender.eu. 
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Könnun á afdrifum brautskráðra doktora frá Háskóla Íslands  

Niðurstöðurnar byggja á spurningum sem snúa að afdrifum brautskráðra doktora í könnun 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sem er lögð fyrir alla útskrifaða nemendur einu og 

hálfu ári eftir útskrift. Könnunin er unnin fyrir skrifstofu rektors og er hluti af gæðakerfi 

Háskóla Íslands, en markmið könnunarinnar er að kanna viðhorf nemenda til gæða þess náms 

sem þeir stunduðu við skólann. Könnunin hefur verið lögð fyrir tíu sinnum, síðast vorið 2021. 

Niðurstöðurnar sem eru kynntar hér ná til nemenda sem útskrifuðust árin 2010 til 2018, nema 

annað sé tilgreint en í sumum tilfellum eru ekki til niðurstöður frá upphafi. Á tímabilinu 2010-

2018 voru 510 doktorar brautskráðir frá Háskóla Íslands, 57% konur og 43% karlar. Flestir 

doktorar eru af Verkfræði- og náttúruvísindasviði (39%) og af Heilbrigðisvísindasviði (29%), 

en á mynd 1 má sjá hlutfall brautskráða doktora eftir fræðasviðum á tímabilinu.  

 

Mynd 1 Brautskráðir doktorar frá Háskóla Íslands árin 2010-2018 eftir fræðasviðum. 

Kynjahlutföllin eru misjöfn eftir sviðum, konur eru í meirihluta meðal brautskráðra doktora á 

öllum fræðasviðum nema á Verkfræði- og náttúruvísindasviði (mynd 2). Hlutfallslega flestar 

konur útskrifast af Menntavísindasviði. Hlutfall doktorsnema eftir fræðasviðum endurspeglar 

að einhverju leyti kynjaskiptingu háskólasamfélagsins, þó líta þurfi einnig til kynjaskiptingar 

meðal starfsfólks og efstu stöðugilda.7 Út frá þeim viðmiðum má segja að Verkfræði- og 

náttúruvísindasvið sé hefðbundið karlasvið og Menntavísindasvið hefðbundið kvennasvið. 

 

7 Gyða Margrét Pétursdóttir 2009. 
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Mynd 2 Brautskráðir doktorar frá Háskóla Íslands árin 2010-2018 eftir fræðasviði og kyni. 

Alls tóku 286 doktorar þátt í könnuninni, 60% konur og 40% karlar. Svarhlutfallið er því 56%, 

en konur (59%) eru aðeins líklegri en karlar (52%) til að svara könnuninni. Niðurstöður eru 

vigtaðar eftir svarhlutfalli í deild til að tryggja að niðurstöður fyrir hverja deild hafi rétt vægi í 

heildarniðurstöðum sviðs og Háskóla Íslands, óháð því hve hátt hlutfall innan deildar svaraði. 

Til að tryggja að ekki sé hægt að persónugreina niðurstöðurnar eru þær ekki sundurliðaðar eftir 

ári eða deildum, aðeins fræðasviði og kyni.  

Auk þess voru greind opin svör doktora sem brautskráðust á árunum 2014 til 2018, en þau voru 

spurð hvort þau hefðu einhverjar ábendingar eða hugmyndir um hvernig mætti bæta gæði náms 

við Háskóla Íslands. Alls gáfu 66 doktorar svör, en um 38% svara voru frá Verkfræði- og 

náttúruvísindasviði, 23% frá Heilbrigðisvísindasviði, 17% frá Menntavísindasviði, 11% frá 

Hugvísindasviði, 8% af Félagsvísindasviði og 5% úr þverfaglegu námi. Gögnin voru greind 

með opinni kóðun og komu fram samtals 19 kóðunarflokkar. Í öðru þrepi var tilraun gerð til 

að tengja saman og samþætta kóðunarflokkana, og leiddu niðurstöðurnar í ljós fjögur þemu: 

Skipulag doktorsnámsins (32), aðbúnaður doktorsnema (15), stuðningur við doktorsnema (15) 

og tækifæri til framtíðar (8). Síðastnefnda þemað er nátengt viðfangsefni rannsóknarinnar og 

því til umfjöllunar í niðurstöðum skýrslunnar, en fjallað verður um hin þemun í viðauka. 

Helstu niðurstöður 

Niðurstöðurnar benda til þess að doktorsnám skili körlum lengra í atvinnulífinu en konum. 

Flestir doktorar eru með starf einu og hálfu ári eftir útskrift, en karlar fá starf fyrr en konur. 

Um 5% kvenna og karla fer út í eigin atvinnurekstur strax eða fljótlega eftir útskrif, og er það 
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algengast meðal karlkyns doktora af Hugvísindasviði.8 Karlar eru líklegri en konur til að hafa 

tekið starfinu af „jákvæðum“ ástæðum, s.s. því starfið henti framtíðaráformum þeirra. Aftur á 

móti eru konur líklegri til að benda á „neikvæðari“ ástæður, s.s. að starfið hafi verið það besta 

sem þeim bauðst.9 Karlar eru líklegri en konur til að vera í stjórnenda- og áhrifastöðum og með 

mannaforráð,10 en það er í takt við stöðuna í íslensku samfélagi þar sem völd og áhrif kvenna 

hafa haldist takmörkuð þrátt fyrir að menntunarstig þeirra hafi stóraukist síðastliðna áratugi.11 

Menntun doktoranna er mikilvæg fyrir störf flestra,12 en í nýjustu könnuninni eru vísbendingar 

um að konur séu líklegri en karlar til að vera í störfum sem samræmast ekki menntun þeirra.13  

Vísbendingar eru um að ákveðin svið atvinnulífsins hafi ekki þróast í takt við fjölgun 

útskrifaðra doktorsnema. Flestir doktorar starfa í menntageiranum (á öllum skólastigum) og 

heilbrigðisgeiranum.14 Doktorar geta ekki gengið að því vísu að fá starf í háskólum hér á landi, 

en fáar akademískar stöður eru auglýstar og lítið er um nýdoktorastyrki.15 Í opnu svörum 

könnunarinnar komu fram áhyggjur af fáum tækifærum til starfsþróunar innan háskóla- og 

vísindasamfélagsins eftir doktorsnám. Athygli vekur að mjög fáir doktorar starfa í opinberri 

þjónustu, hjá fjármálastofnunum, í iðnaði og í stærstu útflutningsgreinum landsins, þ.e. 

sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Mikill munur er eftir sviðum, en störf doktora af Verkfræði- og 

náttúruvísindasviði eru dreifðust um vinnumarkaðinn.16  

Meirihluti doktora starfar á höfuðborgarsvæðinu, einn af hverjum sjö starfar erlendis. Karlar 

eru líklegri en konur til að starfa erlendis. Konur starfa frekar í nærumhverfi heimili síns en 

karlar. Auknar kröfur eru um landfræðilegan hreyfanleika (e. geographical mobility) hjá þeim 

doktorum sem kjósa akademískan starfsferil. Sú krafa hefur verið gagnrýnd frá kynja- og 

jafnréttissjónarmiðum þar sem ekki eru allir í þeirri stöðu vegna umönnunarábyrgðar að geta 

flutt á milli staða og landa.17 Þetta gæti átt við hér á landi, en enn hvílir umönnunarábyrgð 

frekar á herðum kvenna en karla.18 Þegar rýnt er í ríkisfang brautskráða doktora varpar það 

 

8 Sjá umfjöllun um niðurstöður í kafla 2.1. 
9 Sjá umfjöllun um niðurstöður í kafla 2.2. 
10 Sjá umfjöllun um niðurstöður í kafla 2.1. 
11 Forsætisráðuneytið 2020. 
12 Sjá umfjöllun um niðurstöður í kafla 2.4. 
13 Sjá umfjöllun um niðurstöður í kafla 2.1. 
14 Sjá umfjöllun um niðurstöður í kafla 2.3. 
15 Rannís e.d.; Einardóttir o.fl. 2015. 
16 Sjá umfjöllun um niðurstöður í kafla 2.3. 
17 Sjá t.d. Ivancheva o.fl. 2019 og Lynch 2010. 
18 Forsætisráðuneytið 2020. 
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ljósi á þessar kynjuðu birtingarmyndir landfræðilegs hreyfanleika í háskólasamfélaginu, en um 

40% karla og 25% kvenna sem luku doktorsnámi við Háskóla Íslands eru með erlent ríkisfang. 

Á mynd 3 má sjá að mikill munur er á milli fræðasviða. Menntavísindasvið útskrifaði nær 

engan doktor með erlent ríkisfang, en um það bil helmingur karla og kvenna sem útskrifuðust 

eru af Verkfræði- og náttúruvísindasviði voru með erlent ríkisfang.19 

 

Mynd 3 Brautskráðir doktorar frá Háskóla Íslands árin 2010-2018 með erlent ríkisfang eftir 
kyni og fræðasviði 

Tillögur að úrbótum 

Í takt við leiðarljós HÍ26 um snerpu er mikilvægt að Háskóli Íslands sýni frumkvæði og ryðji 

úr vegi hindrunum í samstarfi  til að mæta þessum áskorunum innan samfélagsins. Fjölmörg 

markmið HÍ26 geta stuðlað að bættri stöðu brautskráðra doktora, s.s. markmið um vandað 

framhaldsnám, starfshæfni nemenda, sjálfbæra starfsemi, samstarf við samfélagið og mannauð 

og starfsgleði.20  

Þetta verkefni hefur samlegðaráhrif við umbótastarf vegna skipulags og gæða doktorsnáms 

Háskóla Íslands og stöðu doktorsnema. Í stofnanaútttekt Gæðaráðs íslenskra háskóla frá 

september 2021 eru gerðar athugasemdir við umgjörð doktorsnáms við Háskóla Íslands. Lagt 

er til að skólinn þrói samræmd og gagnsæ viðmið um gæði, starfshætti, réttindi og þjónustu við 

doktorsnema þvert á fræðasvið, deildir og námsbrautir. Auk þess er lagt til að skólinn skoði 

verklagsreglur um samskipti doktorsnema og leiðbeinenda og setji upp verkferla fyrir 

 

19 Prófaskrifstofa kennslusviðs Háskóla Íslands 2021. 
20 Háskóli Íslands 2021, bls. 5. 
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endurgjöf og kvartanir, ekki síst vegna þess valdaójafnvægis sem eru á milli leiðbeinanda og 

doktorsnema. Úttektarhópurinn bendir þó á að þróun doktorsnáms hafi verið jákvæð síðastliðin 

ár, s.s. með ráðningum vekefnastjóra doktorsnáms á fræðasviðunum, verkfærakistu Miðstöðvar 

framhaldsnáms fyrir doktorsnám, og sérstakar stöður kennsluþróunarstjóra á fræðasviðunum.21 

Önnur jákvæð breyting er að staða umboðsmanns doktorsnema hefur verið sett á laggirnar við 

Háskóla Íslands, en hlutverk umboðsmanns er að vera hlutlaus aðili sem veitir doktorsnemum 

ráðgjöf og aðstoð við vandamál, upplýsa þau um réttindi þeirra og skyldur, stuðla að bættum 

samskiptum og leiðbeina um verkferla í doktorsnáminu.22  

Í samtölum við sérfræðinga kom fram að margt af því metnaðarfulla starfi sem er unnið innan 

Miðstöðvar framhaldsnáms snýr að starfsþróun doktora við Háskóla Íslands. Aftur á móti kom 

fram að huga þarf betur að stöðu doktora handan útskriftar og þá sérstaklega þeim kerfislægu 

hindrunum sem þeir mæta. Tækifæri eru til að ryðja þeim hindrunum úr vegi innan sem utan 

háskóla- og vísindasamfélagsins. Byggt á samtölum við sérfræðinga innan Háskóla Íslands 

hafa verið þróaðar eftirfarandi tillögur að úrbótum: 

Störf innan háskóla- og vísindasamfélagsins 

Að efla tækifæri brautskráðra doktora frá Háskóla Íslands til að starfa innan háskóla- og 

vísindasamfélagsins. Mikilvægt er að huga að kynja- og jafnréttissjónarmiðum. Það er gert m.a. 

með:  

- Að bæta aðgengi brautskráða doktora að styrkjum. Tækifæri er til að útvíkka 

verkefni sem eiga að stuðla að innleiðingu markmiðs HÍ26 um að efla stuðning við 

rannsakendur með bættu aðgengi að styrkjum og rannsóknarinnviðum svo það nái yfir 

doktorsnema og nýútskrifaðra doktora (verkefnastofni styrkjasókn, nýliðun í vísindum, 

opin vísindi og siðferði vísinda). Má þar nefna stuðning við rannsakendur til að 

sækja fram í erlendri styrkjasókn m.a. með verkefnastofum miðlægt og á 

fræðasviðum og auka sýnileika rannsókna innan skólans til þess að styðja við 

rannsóknasamstarf þvert á fræðasvið og deildir. Að auki er hægt að fjölga 

nýdoktorastyrkjum við Háskóla Íslands. Jafnframt getur Háskóli Íslands átt 

frumkvæði að samtali við stjórnvöld um að bæta aðgengi brautskráðra doktora að 

innlendum styrkjum, s.s. hjá Rannsóknarsjóði.   

 

21 Quality Board for Icelandic Higher Education 2021. 
22 Nánari upplýsingar: https://www.hi.is/haskolinn/umbodsmadur_doktorsnema  
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- Að endurskoða viðmið um reynslu erlendis frá í störf innan Háskóla Íslands. 

Samkvæmt HÍ26 á að endurskoða ferli við ráðningar nýliða í vísindum, m.a. viðmið 

um reynslu erlendis frá (sjá verkefnastofn styrkjasókn, nýliðun í vísindum, opin vísindi 

og siðferði vísinda). Mikilvægt er að sú endurskoðun byggi á kynja- og 

jafnréttissjónarmiðum, en krafa um reynslu erlendis frá kemur verr niður á konum en 

körlum.   

Störf utan háskóla- og vísindasamfélagsins 

- Að útvíkka starfsemi Tengslatorgs Háskóla Íslands til að ná til brautskráðra 

doktora. Tengslatorg hefur unnið að því að efla tengsl fyrirtækja og stofnana við 

háskólasamfélagið, en hingað til hefur starfsemin ekki náð til doktorsnema eða 

brautskráðra doktora. Tækifæri eru innan starfseminnar til að efla vitund stjórnenda 

fyrirtækja og stofnana, vinnumiðlana og hagsmunsamtaka atvinnulífsins og iðnaðarins 

um starfshæfni brautskráðra doktora og hæfni þeirra til að takast á við fjölbreytt störf 

og verkefni. Sérstaklega er tilefni til að beina sjónum að þeim sviðum þar sem fáir 

doktorar starfa, m.a. hjá hinu opinbera. Tillagan fellur vel að markmiði HÍ26 um 

starfshæfni nemenda sem fellur undir verkefnastofninn samfélagsleg nýsköpun, 

framfari og starfshæfni nemenda.  

- Að koma á átaksverkefni um starfshæfni doktora. Frekari tækifæri eru til að byggja 

brýr á milli Háskóla Íslands og atvinnulífsins um mikilvægi doktorsnáms og mannauð 

doktora af ólíkum fræðasviðum, m.a. með viðburði á Atvinnudögum sem eru haldnir 

árlega við Háskóla Íslands.  

- Að koma á tækifærum til starfsnáms í doktorsnámi. Tækifæri eru til að efla samtal 

við atvinnulífið og hið opinbera, s.s. stjórnarráðið, sveitarfélög og stofnanir með því að 

móta starfsnám fyrir doktorsnema. Tækifæri eru til að tengja þessar áherslur við 

verkefni HÍ26 um aukið samstarf við stofnanir og starfsemi sem undirbyggir opinbera 

stefnumótun (undir verkefnastofninum samstarf við samfélag og margvísilegar leiðir 

til miðlunar) og verkefni HÍ26 um að styrkja nýsköpunarmenningu og stuðning við 

hagnýtingu rannsókna (undir verkefnastofninum samfélagsleg nýsköpun, framfarir og 

starfshæfni nemenda). Auk þess er starfsnám líklegt til að efla starfshæfni nemenda „til 

að takast á við fjölbreytt störf og áskoranir í kvikum og tæknivæddum heimi“.23  

 

23 Háskóli Íslands 2021, bls. 18. 
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2. Niðurstöður afdrifakannana brautskráðra doktora 2010-2018 

Niðurstöðunum er skipt í umfjöllun um atvinnustöðu, starfstækifæri og starfsval,  

starfsvettvangur, áhrif menntunar á núverandi starf og landfræðilegan hreyfanleika.  

2.1. Atvinnustaða 

Flestir brautskráðir doktorar eru í fullu starfi eða hlutastarfi einu og hálfu ári eftir útskrift 

(94%). Lítill munur er á milli kynja, en 92% kvenna og 95% karla eru starfandi. Hlutfallið er 

nokkuð svipað á milli sviða, en það vekur athygli að allir brautskráðir doktorar á 

menntavísindasviði eru starfandi en aðeins 80% þeirra sem eru brautskráðir úr þverfaglegu 

námi og 88% brautskráðra frá Hugvísindasviði. Aftur á móti eru allir karlar á Hugvísindasviði 

með starf, en aðeins 81% kvenna. Aðeins 3% brautskráðra doktora eru atvinnulaus einu og 

hálfu ári eftir útskrift, og er ekki munur á milli karla og kvenna. Atvinnuleysi er hæst meðal 

brautskráðra doktora úr þverfaglegu námi (13%), karla á Félagsvísindasviði (9%) og kvenna á 

Hugvísindasviði (9%) (sjá töflu 1).  

Tafla 1 Atvinnustaða brautskráðra doktora árin 2010-2018 

  

Í fullu starfi 
eða 

hlutastarfi Atvinnulaus 

Í námi, verkþjálfun 
eða annað, t.d. 

sjálfboðastarfi eða 
foreldraorlofi 

Fjöldi 
eftir 

vigtun 
Háskóli Íslands 94% 3% 6% 296 

Karl 95% 3% 6% 122 
Kona 92% 3% 6% 174 

Félagsvísindasvið 94% 3% 3% 30 
Karl 91% 9% 9% 11 
Kona 95% 0% 0% 20 

Heilbrigðisvísindasvið 95% 0% 6% 76 
Karl 95% 0% 5% 22 
Kona 95% 0% 7% 54 

Hugvísindasvið 88% 6% 9% 36 
Karl 100% 0% 0% 13 
Kona 81% 9% 15% 23 

Menntavísindasvið 100% 0% 3% 32 
Karl 100% 0% 0% 7 
Kona 100% 0% 4% 24 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 95% 4% 6% 108 
Karl 95% 4% 7% 67 
Kona 95% 3% 5% 41 

Þverfaglegt framhaldsnám 80% 13% 8% 14 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika     
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Nær allir karlar (94%) og fjórar af hverjum fimm konum (81%) sem luku doktorsprófi árið 

2018 fengu starf strax eftir útskrift. Á mynd 4 má sjá að karlar voru að meðaltali mun fljótari 

að fá störf en konur, en meðalfjöldi mánaða sem það tók að fá fyrsta starfið var 0,2 hjá körlum 

og 1,8 hjá konum.  

 

Mynd 4 Hversu marga mánuði tók það þig að fá fyrsta starfið eftir útskrift árið 2018? Meðtaltal 
fjölda mánaða, eftir kyni.  

Um 5% kvenna og karla fór út í eigin atvinnurekstur strax eða fljótlega eftir útskrif, m.a. vegna 

þess að þau fundu ekki vinnu. Á mynd 5 má sjá að doktorar af Hugvísindasviði voru líklegri 

til að fara út eigin atvinnurekstur en doktorar af öðrum sviðum. Karlar (27%) á því sviði eru 

líklegri en konur (11%) til að fara út í eigin atvinnurekstur. 

 

Mynd 5 Hlutfall svarenda árin 2010-2018 sem fann ekki vinnu og hóf því eigin atvinnurekstur 
eða hóf strax eða fljótlega eigin atvinnurekstur eftir að þau luku námi, eftir fræðasviði og kyni 
(vigtaður fjöldi svarenda 276).  

Allir karlar brautskráðir árin 2017- 2018 sem voru í launaðri vinnu voru í starfi þar sem krafist 

var framhaldsmenntunar á háskólastigi, en aðeins 85% kvenna. 10% kvenna voru í starfi 

1,1
0,2

1,8

Háskóli Íslands
Karl

Kona

4%
5%

4%

0%
0%
0%

1%
0%

2%

18%
27%

11%

3%
0%

4%

4%
4%
4%

0%
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Kona

Heilbrigðisvísindasvið
Karl

Kona

Hugvísindasvið
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Kona

Menntavísindasvið
Karl

Kona

Verkfræði- og náttúruvísindasvið
Karl

Kona

Þverfaglegt framhaldsnám
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sem krafðist grunnmenntunar á háskólastigi og 4% í starfi sem krafðist ekki háskólamenntunar 

(mynd 6). 

 

Mynd 6 Þegar þú réðst þig í starfið, var gerð krafa um háskólamenntun? Hlutfall svarenda 
brautskráðir á árunum 2017-2018, eftir kyni (vigtaður fjöldi 37). 

Einn af hverjum tíu doktorum (11%) eru stjórnendur, kjörnir fulltrúar eða æðstu 

embættismenn í sínu aðalstarfi, 15% karla og 9% kvenna. Níu af hverjum tíu doktorum (89%) 

skilgreina sig sem sérfræðinga með háskólapróf, 85% karlar og 91% kvenna. Líkt og sjá má 

á mynd 6 eru karlar af öllum sviðum nema Félagsvísindasviði líklegri en konur til að vera 

stjórnendur, kjörnir fulltrúar eða æðstu embættismenn. Mesti munurinn á milli karla og kvenna 

er á Heilbrigðisvísindasviði, 32% karla á móti 8% kvenna eru í slíkri stöðu í sínu aðalstarfi 

(Mynd 7). 

 

Mynd 7 Hlutfall svarenda árin 2014-2018 sem eru stjórnendur, kjörnir fulltrúar og æðstu 
embættismenn, t.d. forstjórar, framkvæmdastjórar og forstöðumenn fyrirtækja og stofnana, 
verslunarstjórar, verkstjórar, yfirmenn deilda, kjörnir fulltrúar og æðstu embættismenn, eftir 
fræðasviði og kyni (vigtaður fjöldi svarenda 178).  

3%

4%

6%

10%

91%

100%

85%
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15%
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25%
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Karlar eru frekar með starfsfólk undir sinni stjórn en konur, eða 39% á móti 16%. 

Hlutfallslega fleiri karlar en konur af öllum fræðasviðum eru með mannaforráð, nema 

Menntavísindasviði þar sem hlutfallið er nokkuð jafnt. Lítll minnihluti kvenna á 

Félagsvísindasviði (5%) og Verkfræði- og náttúruvísindasviði (4%) hefur mannaforráð á móti 

tæplega 40% karla á sömu sviðum. Tæplega helmingur karla af Heilbrigðisvísindasviði hafa 

mannaforráð (47%) á móti 21% kvenna (mynd 8). 

 

Mynd 8 Hlutfall svarenda árin 2012-2018 sem hefur starfsfólk undir sinni stjórn, eftir 
fræðasviði og kyni (vigtaður fjöldi 218).  

2.2. Starfstækifæri og starfsval 

Brautskráðir doktorar frá árunum 2016-2018 sem eru í launaðri vinnu voru spurðir af hverju 

þau ákváðu að taka starfinu. Munur er á svörum karla og kvenna. Nær allir karlar (95%) ákváðu 

að taka starfinu því þeir töldu það falla vel að framtíðaráformum sínum á móti 86% kvenna 

(mynd 9).  

Rúmlega helmingur karla (54%) og tæplega ein af hverjum þremur konum (28%) tóku starfinu 

til að öðlast starfsreynslu sem gæti nýst þeim við að fá það starf sem þau stefna að í 

framtíðinni. Auk þess voru karlar líklegri en konur til að taka starfinu til að sjá sér 

farborða/borga skuldir (63% á móti 28%), því staðsetning vinnustaðarins hentaði þeim 

vel (53% á móti 32%), því launin voru góð (36% á móti 21%), og til að sjá hvernig þeim 

myndi líka svona starf (28% á móti 16%). 

25%
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16%

16%
37%
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29%
47%
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18%
26%

14%
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38%
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Konur (43%) eru líklegri en karlar (38%) til að hafa tekið starfi sínu því það var það besta sem 

þeim bauðst (mynd 9). Um 40% kvenna og 33% karla tóku starfinu því það veitir þeim 

tækifæri til að vinna sig upp innan fyrirtækisins/stofnunarinnar.  

 

Mynd 9 Af hverju ákvaðst þú að taka starfinu? Hlutfall svarenda árin 2016-2018 eftir kyni 
(vigtaður fjöldi svarenda 65). Svarendur merktu við allt sem átti við. 

Talsverður munur er á svörum brautskráðra doktora eftir fræðasviðum. Starf doktoranna eftir 

útskrift er líklegra til að falla vel að framtíðaráformum doktora frá Menntavísindasviði 

(100%) og Verkfræði- og náttúruvísindasviði (95%) en annarra sviða (88% Hugvísindasvið, 

83% Heilbrigðisvísindasvið og 79% Félagsvísindasvið) (mynd 10). Þar sem sundurliðað er 

eftir kyni er nokkur munur á svörum kvenna og karla. Á Heilbrigðisvísindasviði (100%) og  

Verkfræði- og náttúruvísindasviði (100%) tóku allir karlarnir starfið því það að það féll vel að 

framtíðaráformum þeirra, en aðeins 77% kvenna á Heilbrigðisvísindasviði og 91% kvenna á 

verkfræði- og náttúruvísindasviði.  

Aftur á móti svöruðu 61% doktora af Hugvísindasviði að þau hafi tekið starfi sínu því að það 

var það besta sem þeim bauðst, á móti aðeins 21% doktora af Menntavísindasviði (mynd 10). 

Ekki er sundurliðað eftir kyni hjá öllum sviðum út af fámenni, en á Heilbrigðisvísindasviði 

tóku 60% kvenna starfinu af þeirri ástæðu, en enginn karl. Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði 

tóku 44% kvenna og 36% karla tóku störfum sínum af þeirri ástæðu. Athygli vekur að einn af 

hverjum tíu brautskráðum doktorum af Félagsvísindasviði (10%) og Hugvísindasviði (10%) 

95%

38%

5%

33%

28%

54%

53%

36%

63%

86%

43%

2%

40%
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28%

32%
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tóku starfi sínu því það var það eina sem þeim bauðst, en það er ekki sundurliðað eftir kyni 

(mynd 10). 

 

 

Mynd 10 Af hverju ákvaðst þú að taka starfinu? Hlutfall svarenda árin 2016-2018 eftir sviði 
(vigtaður fjöldi svarenda 65). Svarendur merktu við allt sem átti við. 

2.3. Starfsvettvangur 

Meirihluti doktora starfaði hjá hinu opinbera 18 mánuðum eftir brautskráningu, eða 75%, og 

er lítill munur á milli karla og kvenna. Tæplega helmingur þátttakenda starfa í menntageiranum 

(47%), tæplega fimmtungur í heilbrigðisgeiranum (18%) og um 8% í upplýsinga- og 

þekkingariðnaði, hátækniiðnaði eða hugbúnaðariðnaði. Fáir doktorar starfa í opinberri 

þjónustu, byggingariðnaði, veitum24 og fiskveiðum eða fiskvinnslu. Enginn svarenda starfaði í 

 

24 T.d. Landvirkjun, orkuveitur, vatnsveitur. 
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samgöngugeiranum25, hjá bönkum, tryggingarfyrirtækum eða öðrum fjármálastofnunum, í 

ferðamannaiðnaði eða landbúnaði (sjá mynd 11). Niðurstöðurnar endurspegla að einhverju 

leyti kynjaskiptan vinnumarkað, en karlar eru líklegri en konur til að vera í upplýsinga- og 

þekkingariðnaði, hátækniiðnaði eða hugbúnaðariðnaði og fiskveiðum eða fiskvinnslu. Konur 

aftur á móti líklegri til að vera í heilbrigðisgeiranum og menntageiranum.   

 

Mynd 11 Á hvaða sviði starfar fyrirtækið eða stofnunin sem þú starfar hjá? Svör brautskráðra 
doktora árin 2010-2018 eftir kyni (vigtaður fjöldi svarenda 268).  

Flestir doktorar af Menntavísindasviði (94%), Hugvísindasviði (71%) og Félagsvísindasviði 

(68%) starfa í menntageiranum. Doktorar af Heilbrigðisvísindasviði eru flestir starfandi í 

heilbrigðisgeiranum (57%) en rúmlega fimmtungur er í menntageiranum (22%). Doktorar af 

Verkfræði- og náttúruvísindasviði eru dreifðust um atvinnumarkaðinn, en 39% starfar í 

menntageiranum og 15% í upplýsinga- og þekkingariðnaði, hátækniiðnaði eða 

hugbúnaðariðnaði (mynd 12). 

 

25 T.d. flugfélögum, flutningum, samgöngum eða vegaframkvæmdum. 
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Mynd 12 Á hvaða sviði starfar fyrirtækið eða stofnunin sem þú starfar hjá? Algengustu svör 
brautskráðra doktora árin 2010-2018 eftir fræðasviði (vigtaður fjöldi svarenda 268).  

Opin svör bárust frá átta doktorum, af öllum sviðum nema Menntavísindasviði, sem vörðuðu 

tækifæri til framtíðar. Þau bentu á að það væru fá tækifæri til að halda áfram með rannsóknir 

eftir doktorsnám. Þau telja að skortur á styrkjum, störfum og aðstöðu standi í vegi fyrir því. 

Líkt og einn doktor af Hugvísindasviði bendir á: 

Ég hélt satt að segja að mér yrði boðið í einhver rannsóknaverkefni á vegum Háskóla Íslands 

eða stundakennsla en ég upplifði aðeins dauðaþögn. Mér var ekki einu sinni bent á að sækja 

um styrki og né heldur boðin aðstoð við slíkar umsóknir. 

Jafnframt voru doktorar að velta fyrir sér ávinningnum af því að hafa farið í nám, líkt og doktor 

á Heilbrigðisvísindasviði bendir á: 

 „Doktorsnám virðist þrengja atvinnumöguleika frekar en auka og alls ekki borga sig 

fjárhagslega.“  

Í næsta kafla verður fjallað um áhrif doktorsmenntunarinnar á núverandi starf. 

2.4. Áhrif menntunar á núverandi starf 

Flestir telja menntun sína hafa nýst sér mjög eða frekar vel fyrir núverandi starf, en það 

átti síst við um karla á Heilbrigðisvísindasviði (mynd 13).  
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Mynd 13 Hlutfall svarenda sem segja menntun sína nýtast þeim mjög eða frekar vel til að búa 
þau undir núverandi starf, eftir fræðasviði og kyni (vigtaður fjöldi 267). 

Nær allir telja að vinnuveitanda sínum hafi þótt fræðasvið sitt eða námsgrein vera mjög eða 

frekar mikilvæg þegar þau voru ráðin, þetta átti síst við um konur á Félagsvísindasviði (mynd 

14).  

 

Mynd 14 Hlutfall svarenda sem telja að fræðasvið sitt eða námsgrein hafa verið mjög mikilvæg 
eða frekar mikilvæg fyrir vinnuveitenda þeirra þegar þau voru ráðin, eftir fræðasviði og kyni 
(vigtaður fjöldi 217)  

93%
91%

94%

97%
100%

94%

90%
84%

93%

96%
100%

93%

92%
88%

93%

93%
91%

97%

100%

Háskóli Íslands
Karl

Kona

Félagsvísindasvið
Karl

Kona

Heilbrigðisvísindasvið
Karl

Kona

Hugvísindasvið
Karl

Kona

Menntavísindasvið
Karl

Kona

Verkfræði- og náttúruvísindasvið
Karl

Kona

Þverfaglegt framhaldsnám

97%
98%

97%

87%
91%

85%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

98%
98%

97%

88%

Háskóli Íslands
Karl

Kona

Félagsvísindasvið
Karl

Kona

Heilbrigðisvísindasvið
Karl

Kona

Hugvísindasvið
Karl

Kona

Menntavísindasvið
Karl

Kona

Verkfræði- og náttúruvísindasvið
Karl

Kona

Þverfaglegt framhaldsnám



 17 

Flestir telja að doktorsprófið hafi verið mjög eða frekar mikilvægt fyrir vinnuveitanda þeirra 

þegar þau voru ráðin (93%). Það átti síst við karla á Hugvísindasviði, en 27% þeirra töldu það 

ekki mjög mikilvægt fyrir vinnuveitanda sinn (mynd 15). 

 

Mynd 15 Hlutfall svarenda sem telja að doktorspróf hafa verið mjög mikilvæg eða frekar 
mikilvæg fyrir vinnuveitenda þeirra þegar þau voru ráðin, eftir fræðasviði og kyni (vigtaður 
fjöldi 222). 

Flestir telja að hagnýt reynsla eða starfsþjálfunin sem þau öðluðust á námstímanum hafi 

verið mjög eða frekar mikilvæg fyrir vinnuveitanda þeirra þegar þau voru ráðin (83%). Aftur 

á móti töldu 26% karla á Menntavísindasviði, 20% karla á Heilbrigðisvísindasviði og 20% 

karla af Félagsvísindasviði það ekki hafa verið mjög mikilvægt eða alls ekki mikilvægt. Í opnu 

svörunum kom fram að kennslureynsla á meðan náminu stóð og hagnýt verkefni í samvinnu 

við atvinnulífið hefðu bætt tækifæri sumra doktora að námi loknu (mynd 16). 
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Mynd 16 Hlutfall svarenda sem telja að hagnýt reynsla eða starfsþjálfun sem þau öðluðust á 
námstímanum hafa verið ekki mjög mikilvæg eða alls ekki mikilvæg fyrir vinnuveitenda þeirra 
þegar þau voru ráðin, eftir fræðasviði og kyni (vigtaður fjöldi 222). 

Rúmlega helmingur (57%) telja að hagnýt reynsla eða starfsþjálfun sem þau öðluðust áður 

en nám hófst hafi verið mjög eða frekar mikilvæg fyrir vinnuveitanda þeirra við ráðningu 

þeirra. Þetta er mismunandi eftir sviðum, en hlutfallið var hæst í þverfaglegu framhaldsnámi 

(91%) og Menntavísindasviði (84%) og lægst á Verkfræði- og náttúruvísindasviði (42%) 

(mynd 17). 

 

Mynd 17 Hlutfall svarenda sem telja að hagnýt reynsla eða starfsþjálfun sem þau öðluðust 
áður en nám hófst hafa verið mjög mikilvæg eða frekar mikilvæg fyrir vinnuveitenda þeirra 
þegar þau voru ráðin, eftir fræðasviði og kyni (vigtaður fjöldi 211). 
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2.5. Landfræðilegur hreyfanleiki  

Meirihluti brautskráðra doktora árin 2016-2018 starfa á höfuðborgarsvæðinu (70%), en 15% 

starfa utan höfuðborgarsvæðisins og 15% starfa erlendis. Munur er á milli karla og kvenna, 

en karlar eru líklegri en konur til að starfa erlendis (27% á móti 10%) og konur eru líklegri til 

að starfa utan höfuðborgarsvæðið en karlar (18% á móti 6%). 

Hlutfallslega flestir doktorar af Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa erlendis, eða 26%. 

Karlar í mun meira mæli en konur, eða 35% á móti 15%. Þetta getur hugsanlega  skýrst af því 

að brautskráðir doktorar á því sviði eru oftar af erlendum uppruna en á öðrum sviðum (sjá 

mynd 3 hér að ofan). Einnig er mikill kynjamunur á Heilbrigðisvísindasviði, en 23% 

brautskráðra karla og 4% brautskráðra kvenna starfa erlendis. Enginn karl á þessum tveimur 

sviðum starfar utan höfuðborgarsvæðisins, á móti 23% kvenna af Heilbrigðisvísindasviði og 

16% kvenna af Verkfræði- og náttúruvísindasviði. 

Tafla 2 Hlutfall svarenda árin 2016-2018 sem vinna á höfuðborgarsvæðinu, í öðrum hlutum 
landsins eða erlendis, eftir fræðasviði og kyni. 

 Höfuðborgarsvæðið 
Utan 

höfuðborgarsvæðisins 
Starfa 

erlendis 
Vigtaður 

fjöldi 
Háskóli Íslands 70% 15% 15% 96 

Karl 67% 6% 27% 28 
Kona 72% 18% 10% 68 

Félagsvísindasvið 68% 22% 10% 11 
Heilbrigðisvísindasvið 73% 20% 7% 30 

Karl 77% 0% 23% 4 
Kona 72% 23% 4% 25 

Hugvísindasvið 64% 17% 19% 12 
Menntavísindasvið 63% 18% 18% 10 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 67% 7% 26% 28 

Karl 65% 0% 35% 15 
Kona 70% 16% 15% 12 

Þverfaglegt framhaldsnám 100% 0% 0% 6 
 

Fleiri vísbendingar um kynjaðar hliðar landfræðilegs hreyfanleika má sjá þegar búseta (tafla 3) 

er borin saman við staðsetningu vinnu (tafla 2). Á töflu 3 má sjá að svipaður hluti kvenna og 

karla sem eru í launuðu starfi býr utan höfuðborgarsvæðisins (17 á móti 18%). Niðurstöðurnar 

benda til þess að konur starfi í nærumhverfi heimilis síns, en hlutfallslega jafnmargrar konur 

starfa (18%) og búa (17%) utan höfuðborgarsvæðisins. Aftur á móti búa (18%) hlutfallslega 

fleiri karlar utan höfuðborgarsvæðisins en starfa þar (6%), sem bendir til þess að karlar séu 

líklegri til að ferðast til höfuðborgarsvæðisins vegna vinnu. Þetta á sérstaklega við um karla á 
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Verkfræði- og náttúruvísindasviði, en 16% þeirra búa utan höfuðborgarsvæðisins á meðan 

enginn þeirra starfar utan höfuðborgarsvæðisins. 

Tafla 3 Hlutfall svarenda árin 2016-2018 sem búa á höfuðborgarsvæðinu, í öðrum hlutum 
landsins eða erlendis, eftir fræðasviði og kyni. 

 Höfuðborgarsvæðið 
Utan 

höfuðborgarsvæðisins 
Bý 

erlendis 
Vigtaður 

fjöldi 
Háskóli Íslands 68% 17% 14% 95 

Karl 55% 18% 27% 28 
Kona 74% 17% 9% 67 

Félagsvísindasvið 68% 22% 10% 11 
Heilbrigðisvísindasvið 76% 17% 7% 29 

Karl 77% 0% 23% 4 
Kona 75% 20% 4% 24 

Hugvísindasvið 64% 17% 19% 12 
Menntavísindasvið 63% 28% 9% 10 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 58% 16% 26% 28 

Karl 49% 16% 35% 15 
Kona 70% 16% 15% 12 

Þverfaglegt framhaldsnám 100% 0% 0% 6 
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Viðauki I Ábendingar frá doktorunum um hvernig bæta megi gæði 
náms við Háskóla Íslands 

Doktorar sem brautskráðust á árunum 2014 til 2018 voru spurð hvort þau hefðu einhverjar 

ábendingar eða hugmyndir um hvernig mætti bæta gæði náms við Háskóla Íslands. Spurningin 

var opin og gáfu 66 doktorar svör. Um 38% svara voru frá Verkfræði- og náttúruvísindasviði, 

23% frá Heilbrigðisvísindasviði, 17% frá Menntavísindasviði, 11% frá Hugvísindasviði, 8% 

af Félagsvísindasviði og 5% úr þverfaglegu námi. Gögnin voru greind með opinni kóðun og 

komu fram samtals 19 kóðunarflokkar. Í öðru þrepi var tilraun gerð til að tengja saman og 

samþætta kóðunarflokkana, og leiddu niðurstöðurnar í ljós fjögur þemu: Skipulag 

doktorsnámsins (32), aðbúnaður doktorsnema (15), stuðningur við doktorsnema (15) og 

tækifæri til framtíðar (8). Síðastnefnda þemað er til umfjöllunar í skýrslunni en fjallað verður 

um hin þemun hér í viðauka. Margt af því sem kemur fram um gæði doktorsnámsins rímar við 

niðurstöður rannsóknar Auðar Magndísar Auðardóttur, Katrínar Ólafsdóttur og Flora Tietgen 

um samband doktorsnema og leiðbeinenda innan Háskóla Íslands.26 

Skipulag doktorsnámsins 

Svör frá 32 doktorum af öllum sviðum sneru að þessu. Fram kemur að sumum doktorum finnst 

óraunhæft að ætla doktorum að birta tilætlaðan fjölda vísindagreina, en þær eru á bilinu þrjár 

til fimm eftir því á hvaða fræðasviði viðkomandi nemur og starfa. Doktorarnir telja að 

samræma þurfi námið milli deilda og sviða. Kallað er eftir auknu gagnsæi og skýrari 

verkferlum um uppbyggingu námsins, en það ógagnsæi hefur neikvæð áhrif á doktorsnemana 

líkt og doktor af Heilbrigðisvísindasviði bendir á: 

Nauðsynlegt að búa betur að doktorsnámi við skólann. Í gegnum námið fann maður mikið 

álag á kennurum sem oft höfðu takmarkaðan tíma til að sinna sínu hlutverki. Skipulag og 

utanumhald var ekki nægilega gott. Misvísandi upplýsingar auka á álag doktorsnemenda og 

skapar þeim óþarfa álag.  

Brautskráðir doktorar nefna að fjölbreyttara framboð af námskeiðum fyrir doktorsnema myndi 

bæta námið, s.s. námskeið til auka sérþekkingu þeirra, aðferðafræði og einnig hagnýt námskeið 

um ritun fræðigreina. Auka megi samstarf milli deilda og fræðasviða, m.a. með námskeiðum. 

 

26 Auðar Magndísar Auðardóttur, Katrínar Ólafsdóttur og Flora Tietgen, í prentun. 
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Jafnframt kom fram að auka megi hæfni kennara, s.s. með kröfu um kennslufræði til að kenna 

á háskólastigi. 

Aðbúnaður doktorsnema 

Svör frá 15 doktorum, af öllum sviðum nema Hugvísindasviði. Doktorarnir benda á að bæta 

þurfi aðgengi að styrkjum til doktorsnema, líkt og doktor af Menntavísindasviði bendir á: 

Stórefla tækifæri doktorsnema til að sækja um styrki og þurfa þá ekki að vinna með náminu í 

óskildum störfum. 

Doktorarnir benda á að bæta þurfi aðbúnað til náms, s.s. aðstöðu, aðgengi að tímaritum, 

ferðastyrki. Doktor úr þverfaglegu námi bendir á þetta virðist velta á leiðbeinendum: 

Það er mjög mismunandi hvernig aðbúnaður nemenda var eftir leiðbeinanda, mikið til vegna 

þess að sumir leiðbeinendur vissu ekki hvað stæðu nemendum þeirra til boða. 

Doktorarnir benda á að bæta þurfi aðbúnað erlendra doktorsnema, en bent er á að meira af 

náminu mætti fara fram á ensku. Jafnframt er talað um mikilvægi þess að dvalarleyfi séu tengd 

við lengd námsins, en nemar í slíkri stöðu þurfa að endurnýja slík leyfi árlega.  

Stuðningur við doktorsnema 

Svör frá 15 doktorum, af öllum sviðum nema Hugvísindasviði, snéru að stuðningi við 

doktorsnema á meðan náminu stendur. Doktorarnir benda á að bæta þurfi stuðning bæði við 

doktorsnema og leiðbeinendur. Stuðningur við doktorsnema, annar en sá sem fjallað er um í 

skipulagi námsins og aðbúnaði doktorsnema, snýr helst að auknu aðhaldi við nemendur. Ekki 

er fjallað um hvernig slíkt aðhald gæti verið. Doktor frá Verkfræði- og náttúruvísindasviði 

bendir á þetta: 

Háskólinn þarf að reyna að bæta aðhald námsins og umsýslu námsins og samræming á 

þessum þátum og grípa inni ef þarf t.d. ef nemandinn er ekki að sinna náminu. 

Þegar kemur að leiðbeinendum þá benda nemendur á að setja þurfi skýrari reglur um hlutverk 

leiðbeinenda og samstarf þeirra við doktorsnemann m.a. í skrifum á lokaverkefni. Fram kemur 

hjá nokkrum doktorum að leiðbeinendur eru oft undir miklu álagi og geti því ekki sinnt 

doktorsnemunum sem skyldi. Doktorarnir benda á að auka þurfi aðkomu fleiri aðila að 

doktorsnáminu, þá er helst nefnt nefndarfólk eða fleiri leiðbeinendur. Sumir doktorar benda á 

valdaójafnvægið milli leiðbeinanda og doktorsnema, en upp getur komið upp ágreiningur sem 
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erfitt er að leysa vegna ójafnvægisins en einnig getur það haft áhrif á framvindu 

doktorsnámsins, líkt og doktor af Verkfræði- og náttúruvísindasviði bendir á: 

Leiðbeinendur framhaldsnema hafa of mikið vald til að stjórna tíma nemenda og jafnvel 

seinka námslokum. Þó það sé ekki endilega ætlun þeirra. Einhvernskonar eftirlit með 

framgangi náms frá deild væri ákjósanlegt. Jafnvel vettvangur fyrir nemendur þar sem hægt 

er að leggja fram kvartanir án þess að hægt sé að rekja til þeirra. 
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