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Sammanfattning 

Stockholms universitet är mycket positivt till grundtanken bakom utredningens förslag om 
inrättande av en nationell meriteringsanställning med rätt att prövas för befordran. Förslaget 
kan komma att lösa ett av de stora problemen i det svenska universitetssystemet - avsaknaden 
av ett nationellt karriärsystem som är så attraktivt att lärosätena kan rekrytera riktigt starkt 
från en internationell forskarmarknad och som erbjuder tydlighet och trygghet för forskarna. 
Emelle1tid anser Stockholms universitet att förslaget måste justeras på ett par viktiga punkter 
för att målet ska kunna uppnås. I annat fall är risken stor att lärosätena inte kommer att 
använda meriteringsanställningen som en huvudväg för att rekrytera och att refonnens syfte 
därmed undergrävs. Utredningens perspektiv på, och underlag för förslag för, karriärvägar, 
rekrytering och doktoranders villkor är alltför nationellt för den internationella verksamhet 
som forskningen är och utbildningen är på väg att bli. 

Stockholms universitet 

• Konstaterar att avskaffandet av utbildningsbidrag och begränsningen av stipendier för
forskarutbildningen leder till att doktorander i Sverige blir exceptionellt dyra
internationellt sett, vjlket leder till färre doktorander.

• Förordar en större flexibilitet gällande undantag från huvudregeln avseende
stipendiefinansiering, under förutsättning att stipendiefinansiering ger löne- och
försäkringsvillkor jämförbara med en doktorandtjänst.

• Tillstyrker en nationell meriteringsanställning, omfattande fyra-sex år, med rätt att
prövas för befordran till lektor.

• Avvisar förslaget om att korta tiden, från sju till fem år, efter disputation då en
meriteringsanställning kan sökas.

• Föreslår att avslag på ansökan om befordran till lektor inte ska kunna överklagas.
• Avvisar förslaget om ett nationellt mål för meriteringsanställningar.
• Föreslår en kompletterande utredning om postdoktorsanställningar.
• Instämmer i utredningens slutsats att öppna, breda utlysningar av anställningar leder

till stor mobilitet och internationalisering, samt även främjar jämställdhet.
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Inledning 

Stockholms universitet har av Regeringen anmodats att lämna synpunkter på betänkandet 
Trygghet och attraktivitet- enforskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29), och då särskilt på 
de åtgärdsförslag som lämnas. 

Stockholms universitet framhåller att formuleringen "att säkra återväxten av framstående 
unga forskare i Sverige" i regeringens kommittedirektiv måste tolkas som att villkor ska 
skapas som också är internationellt konkurrenskraftiga så att Sverige även kan rekrytera riktigt 
starka unga forskare från den internationella forskarmarknaden. Utredningens perspektiv och 
underlag är ofta alltför nationella och tar inte tillräcklig hänsyn till att forskningen är en 
extremt internationell verksamhet. Den ökande globala konkurrensen inom detta område, där 
nya aktörer, inte minst i Asien, växer snabbt i styrka genom att betydande resurser tillförs, 
kräver att Sverige har ett internationellt konkurrenskraftigt system och att detta är strukturellt 
samstämmigt med vad som är förhärskande internationellt. 

Villkor för doktorander 

Utredningen föreslår ett slutgiltigt avskaffande av utbildningsbidraget och en kraftig 
begränsning av användningen av stipendier för att finansiera forskarutbildning. Eftersom 
utbildningsbidragen i prak.1:iken redan har avskaffats kan detta ses som en logisk följd. 
Stockholms universitet vill emellertid framhålla de avsevärda negativa konsekvenser denna 
utveckling har för forskningen i Sverige. Kostnaderna för doktorander i Sverige har redan 
drivits upp kraftigt och kommer att med utredningens förslag att drivas upp ytterligare. Detta 
kommer att leda till en kraftig minskning av antalet doktorander. Det är också viktigt att ha i 
minnet att forskningen är internationell och att doktorander rekryteras internationellt. Frågan 
om doktorandernas villkor är en av de frågor där utredningen begränsat sig till ett alltför snävt 
nationellt perspektiv. Sverige har betydligt högre kostnader, och bättre ekonomiska villkor, 
för doktorander än andra länder. Inom de starkaste forskningsmiljöerna krävs detta inte för att 
kunna rekrytera riktigt starka doktorander. Att en kraftigt ökande andel doktorander idag 
rekryteras internationellt är positivt och ligger i linje med regeringens 
internationaliseringsambitioner. Här riskerar dock begränsningarna av internationella 
stipendiater att bromsa denna utveckling, en invändning som utredningen alltför lättvindigt 
avfärdar. Medan avskaffandet av utbildningsbidraget slagit brett inom universiteten, eftersom 
anslagsmedel kan användas, så medför begränsningen av stipendiefinansieringen ett nationellt 
problem för doktorandrekryteringen inom vissa ämnen där externa medel för stipendier finns. 
Inom Stockholms universitet gäller detta i synnerhet den mycket starka forskningen inom 
nationalekonomi, där ett exempel är det framgångsrika stipendiefinansierade "Stockholm PhD 
Program in Economics" som drivs i samarbete med Handelshögskolan och rekryterar mycket 
starkt internationellt. Utredningen beaktar inte i tillräcklig utsträckning att 
stipendiefinansieringen i synnerhet avser vissa ämnen, för vilka konsekvenserna blir drastiska, 
med sitt argument att problemet är marginellt eftersom det omfattar en så liten del av 
doktoranderna och lärosätenas totala forskningsresurser. Samma argument kunde därmed lika 
gärna användas för en generösare undantagspraxis från huvudregeln. De undantag som nu 
ändå föreslås är delvis oskarpt avgränsade, vilket också konstateras i utredningen. Stockholms 
universitet förordar en större flexibilitet ifråga om undantag avseende stipendiefinansiering, 

2 (7) 














