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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Tekniska fakultetens yttrande om betänkandet 
Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för 
framtiden (SOU 2016:29) 
 
Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet har beretts möjlighet att till 
universitetet inkomma med ett delyttrande på ovanstående betänkande (dnr 
U2016/01529/UH). 
 

En övergripande synpunkt på – och svaghet med – betänkandet är att det saknas ett 
helhetsgrepp om karriärvägen för yngre forskare. Betänkandet ger förslag på (1) hur 
doktorandernas situation ska förbättras och (2) ger förslag på en efterföljande 
tenure-trackbefattning. För många nydisputerade är den första anställningen efter 
examen emellertid en anställning som postdoktor. Vår egen erfarenhet är att det är 
via anställning som postdoktor som den viktigaste mobiliteten sker och att i ett 
betänkande om en attraktiv karriärväg för yngre forskare i direktiven inte inkludera 
denna anställningsform leder till att utredningens analyser och förslag tappar en 
väsentlig dimension. 
 
En annan övergripande synpunkt är att karriärvägar inte kan separeras från 
formerna för hur forskningen finansieras. Flera av förslagen i betänkandet bygger 
på resonemang som förutsätter att lärosätet själv har rådighet att – åtminstone till 
väsentlig del – själv finansiera sina yngre forskare. För ett ungt universitet som LiU 
är basanslaget så lågt att det i praktiken inte går att anslagsfinansiera mer än ett 
mycket litet antal yngre forskare. Den stora massan av yngre forskare finansieras 
istället genom relativt kortsiktiga externa projektmedel och till och med av 
bidragsmedel som den yngre forskaren själv dragit in. Med sådana förutsättningar 
ter sig flera av förslagen som orealistiska. Bidragsmottagaren vill i det förra fallet 
helst anställa någon som redan finns på plats och som snabbt kan genomföra 
projektuppgiften; och den yngre forskaren ges inte fullt ut förutsättningar att själv 
utvecklas till en självständig forskare med förmåga att formulera och lösa egna 
forskningsproblem. 
 
Då flertalet förslag som rör utredningsuppdragen om stapling av 
visstidsanställningar och mobilitet motiveras av andra förslag som rör framför allt 
en förändrad meriteringsanställning, väljer vi att kommentera bara förslagen om 
trygga villkor för doktorander och en förändrad meriteringsanställning. 
 

Fakulteten tillstyrker förslaget om att ta bort författningsstödet för 
utbildningsbidrag. Fakulteten tillstyrker också de förslag som rör 
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 Lägstabelopp rörande stipendiefinansieringen;1 

 Krav på uppföljning av omfattningen på stipendiefinansieringen och dessa 
forskarstuderandes villkor; 

 Förbättringen av försäkringsskyddet. 
 
Utformningen av förslaget att stipendiefinansierade forskarstuderande ska anställas 
när det – enligt individuella studieplanen – återstår tre år av studietiden till 
doktorsexamen2 uppfattar vi som en mindre välfungerande kompromiss; 
åtminstone vad avser utländska forskarstuderande som idag studerar med stöd av 
stipendier från hemlandet.  
 

 Utredaren lyfter ett antal adekvata argument för att minska beroendet av 
stipendier, men avslöjar samtidigt avigsidan av att inte tillåta stipendier då 
utredaren raskt föreslår två undantag i fall då verksamheten vid andra 
myndigheter och departement drabbas;  

 Tekniska fakulteten har svårt att se att de relativt få (utländska) individer 
som idag forskarstuderar inom fakulteten med utländska stipendier annat 
än på marginalen skulle kunnat antas till forskarutbildningen med den 
föreslagna modellen; och den prognos över vad förslaget skulle kosta är 
därför mest en teoretisk övning. I praktiken innebär det en minskning av 
forskarutbildningens volym och det vore sannolikt snyggare att helt avskaffa 
stipendiefinansiering än att implementera den föreslagna kompromissen. 

  

Allmänt vill tekniska fakulteten framföra att vi instämmer i frustrationen över 
bristen på logik och samsyn i den nationella befattningsstrukturen för lärare efter 
2010 års reform. Vi menar att det finns goda ambitioner i utredarens förslag men 
menar också att de ambitionerna enligt vår bedömning i grunden bygger vissa 
förutsättningar som möjligen kan finnas på några få stora äldre 
forskningsuniversitet och möjligen också begränsat bara till vissa 
forskningsområden. 
 
Tekniska fakulteten har svårt att se behovet av en 4-6-årig meriteringsanställning; 
det ska rimligen inte behövas 6 år (plus en eventuell postdoktorperiod på 2 år) för 
att uppnå behörigheten för en lektorsanställning! Vi förespråkar istället en 1-2-årig 

                                                 

 

 
1 Vi vill dock påpeka att förslaget i sin nuvarande form inte är väldefinierat och 
behöver omformuleras då alla doktorander på ett och samma lärosäte (1) inte har 
samma ingångslön och (2) att vad som bortfaller i skatt beror på bostadsort. 
2 Om förslaget ska implementeras är förhållandena mer komplicerad än vad 
förslaget gör sken av eftersom inte all forskarutbildning bedrivs med 
doktorsexamen som mål; antagning kan också ske till licentiatexamen och även till 
enstaka utbildningsmoment exempelvis i en gemensam examen. 
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postdoktoranställning med explicit författningsstöd och en 2-4-årig anställning som 
biträdande lektor. Postdoktorsanställningens omfattning i tid kunde eventuellt 
göras beroende av mobilitet inom, eller helst utom, landet. 
 
Tekniska fakulteten tillstyrker att i första hand beakta sökande som har avlagt 
doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång men vill öppna för fler 
undantag från regeln; det måste finnas en väg tillbaka till en akademisk karriär för 
de som väljer att exempelvis arbeta i näringsliv eller offentlig sektor efter 
disputationen. 
 
Tekniska fakulteten ställer sig bakom rätten till befordran om de i förväg uppställda 
kraven är uppfyllda och kan också se nödvändigheten av att möjliggöra 
överklagande av beslut om avslag på ansökan om befordran. 
 
De förslag som rör mobilitet, breda utlysningar, nationellt och internationellt är i 
grunden vällovliga förslag men förutsätter i realiteten att denna typ av anställning i 
inte obetydlig grad finansieras av lärosätets basanslag. Detta är idag inte realistiskt 
vid tekniska fakulteten där 60 procent av forskningsfinansieringen utgörs av 
externa bidrag och där basanslaget utgör hälften av grundutbildningsanslaget; en 
inte obetydlig del av basanslaget går dessutom till samfinansiering av externa 
bidrag. Vid en genomgång av de senaste 2 årens utlysta meriteringsanställningar 
framgår att samtliga anställningar – undantaget de som finansieras genom de så 
kallade strategiska forskningsområdena (SFO:erna) – motiverats av 
bidragsfinansierade forskningsprojekt. I praktiken blir det då det enskilda 
forskningsprojektets behov som prioriteras – inte strategiska behov som långsiktigt 
gagnar verksamheten och som skapar förutsättningar för yngre forskare att faktiskt 
utveckla sin egen självständighet. 
 
Tekniska fakulteten ställer sig bakom förslaget om jämställdhetsmål men är 
avstyrker nationella mål att öka antalet meriteringsanställningar med 50 procent; i 
varje fall om det senare implementeras genom att varje lärosäte ska öka med 50 
procent. Det måste rimligen vara det enskilda lärosätets förhållanden som avgör 
behovet av att öka antalet anställningar av yngre lärare/forskare. 
 
 
 
För fakultetsstyrelsens räkning 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson  
Dekanus 


