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SULF:s vision för framtidens forskning
I SULF:s vision för framtidens forskning ge-
nomsyrar principen om akademisk frihet både 
forskning och utbildning. Det innebär att dokto-
rander, forskare och lärare, oavsett kön, fritt kan 
välja forskningsproblem och publicera resultat 
utan rädsla för repressalier. 

Framtidens akademi kännetecknas av fria tankar 
och hög kvalitet. Tydligast märks detta genom 
att undervisning och forskning är integrerade. 
Studenternas bidrag till forskningen tillvaratas 
genom akademiska samtal med forskningsaktiva 
lärare och genom studenternas aktiva deltagande 
i forskning. Det görs ingen skillnad på om majo-
riteten av studenterna är kvinnor eller män. Inte 
heller spelar forskarens kön någon roll för hur 
forskningsmedel tilldelas eller för hur lång tid det 
tar att bli professor.

För att förverkliga detta krävs en ändamålsenlig 
forskningsfinansiering parat med ett kollegialt 
styre där vetenskapligt kompetenta kvinnor och 
män fattar de beslut som rör kärnverksamheten. 
Arbetsvillkor och karriärvägar understödjer det 
övergripande målet om fritt sökande efter ny 
kunskap. Det innebär att anställningar är trygga, 
att rekryteringar är transparenta och att det är 
enkelt att utbyta idéer och erfarenheter genom 
att periodvis arbeta på andra lärosäten, i eller 
utanför Sverige, eller i andra sektorer.

SULF:s vision stämmer väl överens med reger-
ingens. I regeringsförklaringen 2014 sa statsmi-
nister Stefan Löfven att missbruket av visstidsan-
ställningar måste stoppas och att unga forskares 
villkor ska förbättras. Han poängterade att forsk-
ning ska respekteras som den långsiktiga verk-
samhet det är, att andelen kvinnliga professorer 
ska öka och att forskningsanslagen ska fördelas 
jämställt. 

Slutligen lovade statsministern att basanslagen 
för forskning ska prioriteras upp.

Verkligheten
Dagens högskolelandskap karaktäriseras för den 
forskande och undervisande personalen av osäkra 
anställningar, jakt på pengar till sina egna löner 
och en brist på tydliga karriärvägar för unga 
forskare.

Ungefär lika många kvinnor som män dispute-
rar. Av dem blir fler män professorer och kar-
riären tar längre tid för kvinnor. Orsaker till 
detta som lyfts fram i olika undersökningar är 
att forskningsmedel inte fördelas jämställt och 
att kvinnor undervisar mer och män forskar 
mer. Färre kvinnor än män har någon form av 
meriteringsanställning. Det gäller postdokto-
rer såväl som forskarassistenter och biträdande 
lektorer. Kvinnliga forskare befinner sig också 
inom områden som generellt sett har lägre till-
delning av forskningsresurser. Där finns också 
den stora massan av kvinnliga studenter. Idag är 
25 procent av Sveriges professorer kvinnor och 
den redan långsamma ökningstakten ser ut att ha 
stannat av. 

En tredjedel av den seniora undervisande och 
forskande personalen, en högre andel kvinnor än 
män, är tidsbegränsat anställda. Bara var tionde 
av de som forskar och undervisar på universitet 
och högskolor, doktorander oräknade, är anställ-
da som postdoktor eller på meriteringsanställ-
ning. Av denna tiondel har bara en tiondel rätt 
till prövning för en tillsvidareanställning om man 
lever upp till i förväg kända, högt uppställda krav. 
Det är heller inte alla forskare som ens har an-
ställning. Den som lever på stipendiepengar har 
ingen trygghet alls. 

Regeringen har aviserat att man ämnar lämna en forskningsproposition som sträcker 
sig över tio års tid, med fyraåriga planeringsperioder. Det innebär en forskningspro-
position med en längre mer visionär horisont och kortare mer konkreta planeringspe-
rioder. Sveriges universitetslärarförbund SULF välkomnar det längre perspektivet och 
även att regeringen avser att koppla forskningsfrågorna närmare utbildningen. För 
att öka kvaliteten i forskningen uppmanar SULF regeringen att göra en jämställdhets- 
konsekvensanalys av alla förslag som läggs i den kommande forskningspropositionen.
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En anledning till de osäkra anställningsförhål-
landena är att andelen direkta statsanslag för 
forskning successivt minskat under de senaste 
decennierna från två tredjedelar till mindre än 
hälften. Det finns vid de stora universiteten ett 
tydligt samband mellan en hög andel externa 
medel och en hög andel tidsbegränsade anställ-
ningar och många lärosäten anger detta som 
orsak till att inte tillsvidareanställa. 

I ett sådant klimat blir den akademiska friheten 
för enskilda forskare lidande eftersom akademisk 
frihet kräver att anställda vågar säga vad de tyck-
er utan att riskera sin anställning. Arbetsmiljön 
blir lidande eftersom arbetsplatser med osäkra 
anställningar har mer problem med dålig arbets-
miljö, stress och bristande tilltro till ledningen. 
Mobiliteten blir lidande eftersom människor 
tvingas att hålla sig i närheten av dem de redan 
känner för att få undervisningstimmar eller vara 
med i en forskningsansökan. I slutändan leder 
det till att kvaliteten blir lidande. De osäkra an-
ställningsförhållandena inom akademin riskerar 
att leda till sämre kvalitet inom både utbildning 
och forskning

Att skapa forskning och undervisning av hög 
kvalitet kräver högt kvalificerad personal. Det 
kräver också att de högst kvalificerade kvin-
norna och männen ska vilja stanna. De osäkra 
anställningsförhållandena på landets lärosäten 
medför en risk att de mest kompetenta perso-
nerna lämnar akademin för att gå till bättre jobb 
utanför akademin. SULF:s förhoppning är att en 
långsiktig forskningsproposition med ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv ska kunna förbättra ar-
betsvillkoren på universitet och högskolor så att 
doktorander, universitetslärare och forskare ska 
kunna göra Sverige till ett av världens främsta 
forskningsländer.

SULF:s förslag för en jämställande 
forskningsproposition 
En jämställande forskningsproposition skulle 
öka kvaliteten i hela akademin och vara bra för 
både kvinnor och män.

Mål: Att göra Sverige till ett av världens främsta 
forskningsländer. 
För att uppnå målet behöver regeringen skapa de 
nödvändiga förutsättningarna. En förutsättning 
är överordnad de andra. En ökad andel basanslag 
för forskning och utbildning på forskarnivå. 

Dessa ska fördelas långsiktigt och inte vara kon-
kurrensutsatta. En ökad andel basanslag är en 
viktig förutsättning för att lärosäten ska kunna:

! Skapa attraktiva karriärvägar för forskande 
och undervisande personal där kvinnor och 
män kan göra karriär på lika villkor. Meri-
teringsanställningar ska ge rätt till prövning 
för tillsvidareanställning enligt i förväg upp-
ställda, kända kriterier. 
Jämställdhetskonsekvensanalys: Tydliga 
kriterier och öppna utlysningar har visat sig 
gynna jämställdhet och minska risken för 
nepotism.

Tillsvidareanställa adjunkter, lektorer och 
professorer istället för att ha en stor grupp 
av ”annan forskande och undervisande per-
sonal” som ofta är visstidsanställda och inte 
har de kollegiala rättigheter som följer med 
en ordinarie läraranställning.
Jämställdhetskonsekvensanalys: En stör-
re andel kvinnor än män är tidsbegränsat 
anställda. Om alla lärarkategorier som 
huvudregel anställdes tillsvidare skulle den 
skillnaden minska.

!

Öka andelen bas- 
anslag så att minst 
60 procent av 
FoU-medlen i 
statens budget ges 
till universitet och 

högskolor i form av    
direkta statsanslag.

!

2



Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm
tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se

Ge alla lärare tid för forskning i tjänsten så 
att ett nära samband mellan forskning och 
utbildning kan garanteras. En forskarutbil-
dad lärare ska ägna minst en tredjedel av 
sin arbetstid till forskningen, en professor 
hälften.
Jämställdhetskonsekvensanalys: Vi vet att 
externa forskningsmedel inte fördelas jäm-
ställt. Forskning som en självklar del i tjäns-
ten skulle leda till att fler kvinnor får möjlig-
het att meritera sig till professorskompetens.

Anställa fler disputerade, vetenskapligt akti-
va lärare inom områden där det saknas, till 
exempel på stora kvinnodominerade utbild-
ningar inom vård och utbildning.
Jämställdhetskonsekvensanalys: Utbild-
ningar med hög andel kvinnor får en bättre 
forskningsanknytning och en högre kvalitet. 
Mer forskning inom kvinnodominerade om-
råden leder i förlängningen till fler kvinnliga 
professorer.

Förbättra vår beredskap att använda forsk-
ningsgenombrott i andra länder eftersom 
kompetensen hos lärare att förstå forskning 
från annat håll breddas när alla lärare har 
tid för forskning i tjänsten. Genom interak-
tionen med studenterna kan forskningsre-
sultat spridas till andra samhällssektorer. 
Jämställdhetskonsekvensanalys: En starka-
re koppling mellan forskning och utbildning 
leder till högre kvalitet i områden som är 
viktiga för en ökad jämställdhet i samhället.

Öka andelen kvinnliga professorer genom 
att säkerställa att rekryteringar görs långsik-
tigt och inte är beroende av externa medel, 
som vi vet inte delas ut jämställt. 
Jämställdhetskonsekvensanalys: Forskning 
har visat att öppna utlysningar med tydliga 
kriterier gynnar jämställdhet och motverkar 
nepotism.

Bygga starka forskningsmiljöer genom att 
planera långsiktigt och strategiskt.
Jämställdhetskonsekvensanalys: Ökade 
basanslag möjliggör ordnade anställningar 
och öppna utlysningar av tjänster, vilket i 
sin tur gynnar jämställdheten och ger högre 
kvalitet.

Anställa alla doktorander från dag ett och 
genom hela forskarutbildningen. Förbjud 
stipendier som ersättning för arbete inte 
bara för svenska doktorander utan även för 
de som finansieras från utlandet.
Jämställdhetskonsekvensanalys: Bland 
doktorander är en högre andel kvinnor än 
män sjukskrivna på grund av ohälsa relate-
rad till den psykosociala arbetsmiljön. Med 
en tryggad anställning oavsett kön säkras 
också möjligheten till en jämställd föräldra-
ledighet. Bland de tillresta doktoranderna 
än andelen kvinnor lägre än bland de svens-
ka. Med bättre och tryggare villkor skulle 
jämställdheten bland doktorander öka och 
andelen kvinnor av de tillresta kunna bli 
större. 
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