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SÅ HÄR LÖSER VI KARRIÄRFRÅGAN FÖR UNGA FORSKARE –
ETT FÖRSLAG FRÅN SVERIGES UNGA AKADEMI
	
  

Trots att stora summor historiskt satsats på svensk forskning tappas mark i den internationella
vetenskapliga konkurrensen. Jämfört med flera europeiska länder som visar bättre resultat saknar Sveriges
lärosäten ett hållbart karriärsystem för yngre forskare. Denna brist hotar inte bara rekrytering och
förmågan att behålla begåvade unga människor inom akademin, utan även möjligheterna för de som
stannar kvar att planera långsiktigt och våga ge sig på djärv forskning med genombrottspotential. På senare
år har flera reformer genomförts som ger universitet och högskolor såväl lagstiftning, autonomi som kraftigt
ökad budget för att lösa karriärfrågan. Sveriges unga akademi anser att det är av största vikt att denna
möjlighet inte slarvas bort. Vi vill bidra konstruktivt till en lösning och lanserar därför ett förslag till
karriärsystem för Sveriges lärosäten.
”Det är hög tid att säkra återväxt och kvalitet i svensk forskning genom internationellt konkurrenskraftig
rekrytering och karriärgång. Den modell vi föreslår kan tillämpas över ämnesgränserna och är förenlig med
gällande regelverk”, säger Christian Broberger, ordförande i Sveriges unga akademi.
Förslaget har fem punkter:
-‐
Öppna, transparenta och internationella utlysningar för att rekrytera de allra bästa kandidaterna
och motverka vetenskaplig inavel.
-‐
Tidsbegränsad meriteringsanställning under de första åren som självständig forskare med full
finansiering från lärosätet.
-‐
Utvärdering enligt i förväg fastställda kriterier. Tydliga spelregler ökar tryggheten.
-‐
Startbidrag så att de projekt som forskaren planerat faktiskt kan genomföras och så att inte all tid
går åt till att söka anslag.
-‐
Tillsvidareanställning om kvalitetskriterierna uppfylls. Rätt till utvärdering för ställningstagande till
befordran ger forskaren långsiktighet och lärosätet möjlighet att försäkra sig om hög vetenskaplig
kvalitet.
Vi skickar nu ut förslaget till Sveriges lärosäten och ber om deras synpunkter. Är det här en modell de kan
tänka sig att genomföra? Har de valt en annan väg? Vilka överväganden har de gjort när de utformat sitt
specifika system? Svaren kommer att publiceras på www.sverigesungaakademi.se.
”Förhoppningen är att fördjupa debatten om hur förutsättningarna för svensk forskning kan förbättras och
identifiera goda exempel. Ett tydligt karriärsystem är nödvändigt för kvaliteten på svensk forskning” säger
Annette Granéli, vice ordförande i Sveriges unga akademi.
Förslaget återfinns i sin helhet på www.sverigesungaakademi.se
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