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Vår vision 
Forskning och utveckling är ovärderligt för Sverige, såväl 
nationalekonomiskt och kulturellt som för individerna i samhället. 
Svensk forskning håller hög internationell standard och bidrar till 
kunskaps- och samhällsutvecklingen både nationellt och internationellt.  

Under lång tid har forskning och forskarutbildningar vid svenska 
högskolor fått allt mer medel. Den externa finansieringen är 
internationellt sett hög. Samtidigt fortsätter utbildningsanslagen att 
urholkas. Sveriges förenade studentkårer (SFS) vill precis som många 
andra aktörer i högskolesektorn uppmärksamma att akademin håller på 
att dras isär, och att det är dags att se vilka effekter utvecklingen av 
forskningsfinansieringen har på högskoleutbildningen och vice versa. På 
samma sätt måste högskolan sättas i relation till andra utbildningsformer 
och ses som en del av kunskapskedjan.  

Vårt inspel handlar om ansvar för hela högskolan. Det är ett stort 
område som behöver långsiktiga, stabila omställningar till ett system 
där forskning och utbildning är i samklang, med hög relevans och 
kvalitet inte bara i de enskilda uppdragen; utbildning och forskning, 
utan i hela högskolans samhällsroll. SFS föreslår därför några första 
steg på vägen mot en högskola som håller ihop.  

• Gör en plan för att nå balans och samspel mellan högre 
utbildning och forskning i alla akademiska miljöer inom en 10-
årsperiod.  

• Skapa en friare, tryggare och mer kvalitetsinriktad akademi 
genom högre basanslag till forskning som möjliggör fri forskning 
och en tydligare akademisk karriär.  

• Se till att alla forskarstuderande är anställda och får en 
forskarutbildning av hög kvalitet.  

 

____________________________ ____________________________ 

Caroline Sundberg Ulrica Lundström 

Ordförande SFS Ordf. SFS doktorandkommitté 

 

____________________________ 

Johan Alvfors 

Vice ordförande SFS 
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1. Balans i högskolans uppdrag  

1.1 Högskolan blir allt mer forskningstung 
Under de senaste forskningspropositionerna har de statliga anslagen till 
forskning och utveckling ökat. Det är bra och viktigt för 
kunskapssamhället. Nu är det dags att vända fokus till de strukturella 
effekter som den ökade forskningsfinansieringen har inneburit för 
högskolan. SFS föreslår att regeringen inför ett mål om balans mellan 
utbildning och forskning – både i verksamheten och i budgeten. 

Enligt SCB har forsknings- och utvecklingsmedlen de senaste åren hållit 
ungefär samma andel av statsbudgeten, medan lärosätena varje år tagit 
en något större del av medlen. De externa forskningsmedlen har ökat. 
Samtidigt har anslagen för högre utbildning urholkats varje år genom 
produktivitetsavdrag och otillräckliga uppräkningar. Under en 
tjugoårsperiod har antalet studenter ökat med runt 31 procent1 och 
lärosätenas intäkter för utbildning med drygt 35 procent2 . Fram till 
2013 hade kostnaderna för utbildningen ökat med mellan 21 och 43 
procent mer än anslagets värde3 och utvecklingen har fortsatt på 
liknande sätt under de senaste två åren för de flesta 
utbildningsområden. Med andra ord har utbildningsmedlen urholkats i 
snabb takt, medan forskningsmedlens värde ökat. UKÄ rapporterade 
därför redan 20134 att högskolan blivit allt mer forskningstung.  

Även om alla områden blivit mer forskningstunga, fördelar sig 
utvecklingen inte jämt. Det är framför allt fackuniversiteten som blivit 
mer forskningstunga, medan de så kallade nya universiteten och 
regionala högskolorna fortfarande har en låg andel forskningsmedel i sin 
finansiering.  

1.2 Ojämnt fördelade anslag för forskning och utbildning är ett 
hot mot kvalitet och likvärdighet 
Det är inte bara på nationell nivå som det är obalans mellan utbildning 
och forskning i högskolan. Diagrammet nedan visar hur stor skillnad det 
fanns mellan olika lärosäten när det kommer till fördelningen av 
utbildnings- och forskningsmedel (både statsanslag och externa medel) 
år 2014. Eftersom fler universitet är utbildningstunga verkar 
utbildningsmedlen dominera sektorn, men faktum är att de flesta 
utbildningsdominerade lärosäten har en relativt låg omsättning och 
relativt sett färre studenter. Som helhet överväger nu 
forskningsuppdraget i högskolesektorn.  

                                                
1 SOU 2015:70, Högre utbildning under 20 år, s 107  
2 UKÄ rapport 2013:7: Forskningsresurser i högskolan 
3 SULF skriftserie XXXX: Fortsatt utbyggnad, fortsatt urholkning, s 36 
4 UKÄ rapport 2013:7: Forskningsresurser i högskolan 
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Obalans mellan utbildnings- och forskningsmedel tar sig olika uttryck. I 
miljöer med mycket liten andel forskning blir det svårt för lärosätet att 
skapa forskningsanknytning i verksamheten. Universitetslärarnas 
tjänsteandel för forskning blir låg och det kan vara svårt att rekrytera 
duktiga forskare och erbjuda dem möjligheter att fortsätta utvecklas som 
forskare. Det omvända problemet finns på de forskningstunga 
lärosätena. Där finns så få undervisningsuppdrag att alla lärare inte har 
möjlighet att utvecklas som lärare och därmed meritera sig pedagogiskt. 
I båda fallen riskerar den skeva fördelningen att skada kvaliteten på 
forskningen och utbildningen samt lärares och forskares framtida 
karriärer. Det säger sig självt att om lärarens forsknings- eller 
undervisningsdel av tjänsten är mycket låg, i många fall under 20 
procent, blir det svårt att hålla kvalitet i båda verksamheterna. 

Att eftersträva balans mellan anslag till forskning och anslag till 
utbildning handlar inte om exakt matematik, utan om att peka ut en 
riktning för hur två av varandra beroende verksamheter ska samspela. 
Lika viktigt som balansen på lärosätesnivå är att utbildnings- och 
forskningsuppdrag inte koncentreras till isolerade miljöer inom ett 
lärosäte. Dessutom ser en god balans olika ut mellan ämnesområden, 
beroende på undervisningens och forskningens form. Alla lärosäten 
borde få förutsättningar och uppdrag att skapa så kallade kompletta 
miljöer med en sund balans mellan uppdragen vilket skapar goda 
förutsättningar för både forskning och utbildning. Idag hindras många 
lärosäten att skapa kompletta miljöer på grund av sin finansiering.  

Idag är basanslagen ojämnt fördelade både inom och mellan lärosäten, 
vilket leder till miljöer med bättre respektive sämre samverkan med 
utbildningen. Snedfördelningen har också jämställdhetseffekter. Särskilt 
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inom stora och kvinnodominerade utbildningsområden har den 
akademiska miljön en mycket låg andel forskningsmedel. Det gör att 
kvinnor undervisar i högre grad än män, och har svårare att meritera sig 
vetenskapligt. Propositionen måste vara tydlig med hur 
utbildningsanknytningen i forskningen ska stärkas och ge lärosäten mer 
jämställda villkor. På så sätt förtydligas att den akademiska karriären 
är en karriär för universitetslärare som både utbildar och forskar.  

SFS föreslår att forskningspropositionen ska:  

• Införa ett ”balansmål” för svensk högskola genom att avisera en 
gradvis utjämning av forskningsanslagen. Syftet ska vara att alla 
miljöer ska ha en för såväl undervisningen som forskningen god 
balans i finansiering och verksamhet på tio års sikt, med förslag 
till omfördelningar mellan lärosäten och forsknings- och 
utbildningsområden för de kommande fyra åren.  
 

• Behålla samma kostnadsjusterade nivå på forskningsanslagen för 
att låta utbildningsfinansieringen komma ikapp.  
 

• Innehålla förslag om hur utbildningsanslaget bäst ska utformas 
för att skapa kvalitet i utbildningen och hur dimensioneringen 
kan ta hänsyn till forskningens behov av utbildningsanknytning.  
 

• Innehålla en plan för hur utbildningsanslagets urholkning ska 
kunna vändas.  
 

• Föreslå förändringar i fördelningsmodellen för forskningsmedel, 
så att hänsyn tas till behovet av högre utbildning inom respektive 
ämnesområde och att lärosätets utbildningsutbud beaktas.  
 

• Ge lärosätena i uppdrag att bygga så kallade kompletta miljöer 
med en god balans mellan forskning och utbildning inom alla 
ämnesområden.  
 

• Innehålla direktiv om att alla med läraranställning ska 
garanteras såväl tillräcklig forsknings- som 
undervisningstjänsteandel för att deras verksamhet och 
professionella utveckling inom båda uppgifterna ska hålla hög 
kvalitet.  
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2. Forskningens frihet – profilering och trygghet 
i en autonom högskola 
En allt större mängd forskningsmedel i akademin är så kallade externa 
anslag som söks i konkurrens. Det leder till att en stor del av 
forskningen styrs av andra än akademin, utifrån andras uppfattning om 
kvalitet. Den externa finansieringen får också strukturella effekter på 
akademin. En av dem är att basanslagen binds upp i medfinansiering 
och sådant som infrastruktur och stödtjänster, eftersom det ibland inte 
täcks av de externa anslagen. Med dagens medfinansieringskrav och den 
stora andelen externa medel räcker basanslagen inte till för att uppfylla 
sitt syfte: att möjliggöra fri forskning.  

De senaste forskningspropositionerna har på olika sätt gjort 
prioriteringar mellan forskningsområden – prioriteringar som alltså slås 
fast av riksdagen. Det har inneburit en starkare och även en 
centraliserad styrning av forskningen. Oavsett om det har kallats att 
forska på ”strategiska områden” eller om ”framtidsutmaningar” så 
innebär prioriteringen en inskränkning av den akademiska friheten. När 
riksdagen styr forskningen till vissa områden utan hänsyn till 
utbildningsuppdraget blir det också svårt för lärosätena att skapa de 
kompletta miljöer som är nödvändiga för en högskola med balans mellan 
utbildning och forskning. 

Med ökad autonomi och konkurrens följer också att lärosätenas 
prioriteringar blir viktigare. Idag inskränks lärosätenas möjlighet att 
profilera sig och skapa starka områden där utbildning och forskning går 
i takt av den externa styrningen. Den externa styrningen består av 
finansiärers och propositionernas prioriteringar, både direkt och indirekt 
genom medfinansieringskrav. För att lärosätena ska kunna ta sitt 
ansvar att bestämma inom vilka områden de ska forska och utbilda 
måste de råda över sina egna medel. Därför behövs en större andel 
basanslag till högskolan.  

SFS motsätter sig inte extern finansiering generellt. Förmågan att söka 
och få externa anslag i konkurrens är en viktig merit för 
universitetslärare, inte minst internationellt. Samtidigt måste den tid 
och de resurser det kostar att söka externa anslag problematiseras. 
Staten rår också enbart över en del av den externa finansieringen. 
Därför bör statens externfinansiering framför allt stödja de områden där 
möjligheten att få andra externa anslag är liten. Det går heller inte att 
blunda för att den externa finansieringen kommit fler män än kvinnor 
till del. Staten måste se över externfinansieringen för att motverka 
snedfördelning mellan forskningsområden och individer som får 
negativa konsekvenser för jämställdheten.  

Ett system där ansvaret för prioritering av forsknings- och 
utbildningsområden skjuts från stat och externfinansiärer till lärosäten 
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betyder inte att alla lärosäten ska forska och utbilda om allt. Däremot 
förtydligar det att de vägval lärosätena gör för att hålla hög kvalitet 
också måste vara grundade i den akademiska friheten att själv välja 
forsknings- och utbildningsområde.  

 

SFS föreslår att forskningspropositionen ska:  

• Slå fast att andelen statliga forskningsmedel som går till 
lärosätenas basanslag ska öka. Om inga nya medel tillskjuts bör 
de statliga medel som fördelas externt minska. 
 

• Betona att goda och trygga villkor för lärosätets anställda är en 
förutsättning för att lärosätet ska få högre basanslag.  
 

• Avstå från att peka ut områden för forskningssatsningar och 
istället ge i uppdrag till lärosätena att profilera sin utbildnings- 
och forskningsportfölj i dialog med regeringen.  
 

• Innehålla en utjämning av basanslagen tmellan lärosätena med 
hänsyn till deras utbildningsvolym. Motsvarande hänsyn till 
forskningen måste tas när takbeloppen för utbildningen sätts. 
Båda sidor av denna ambition behöver uttryckas i propositionen.  
 

3. Ökad självständighet – ökat ansvar för 
anställningar och trygga villkor 
Autonomireformen 2011 tog bort en stor del av den statliga styrningen 
av lärosätena. Särskilt stor betydelse har det haft för de akademiska 
tjänsterna. I högskoleförordningen fanns tidigare en omfattande 
reglering av olika tjänster och deras behörighetskrav. Numera reglerar 
Högskoleförordningen endast lektorer och professorer och vissa aspekter 
av meriteringsanställningar.  

Utvärderingar av autonomireformen5 har visat att reformen fått 
begränsad effekt, bland annat eftersom högskolorna i stor utsträckning 
fortfarande är styrda genom resurstilldelningen. Om högskolorna också, 
som SFS föreslagit tidigare i detta underlag, får större rådighet över 
sina egna resurser, skulle det leda till större reell frihet. Men med sådan 
frihet måste också ett ökat ansvar för centrala frågor om akademins 
struktur och kvalitet följa. En grundläggande fråga som lärosätena 
måste ta ansvar för är trygga karriärvägar inom akademin.  

                                                
5 2014/15:RFR5 Autonomi och kvalitet – ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter 
av två högskolereformer i Sverige 
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Trots att det är reglerat i lag att alla tjänster inom den statliga 
högskolan måste utlysas, finns det fortfarande miljöer där så inte sker. 
Att tjänster inte utlyses skadar allmänhetens förtroende för högskolan. 
Det leder också till omfattande internrekrytering och att kompetenta 
personer medvetet eller omedvetet hindras att söka, och är därför ett 
stort hot mot akademin internationalisering och jämställdhet.  

Akademin saknar en tydlig karriärstruktur. Tiden mellan 
doktorsexamen och lektorstjänsten innebär ofta många år av olika 
visstidsanställningar, till exempel post docs forskarassistenter, 
biträdande lektorer och så vidare. När och till vilken nivå den 
vetenskapliga respektive pedagogiska kompetensen ska utvecklas och 
till vilken nivå är ofta outtalat. Ett stort problem är att många lärare 
riskerar att inte få utvecklas som pedagoger tidigt i sina karriärer 
eftersom många av de vanliga akademiska tjänsterna inte anses vara 
lärartjänster. Denna otrygghet och upprepade användning av 
visstidsanställningar får också negativa konsekvenser för 
jämställdheten.  

Det finns också stora brister i kompetensbedömningarna i 
anställningsprocesserna. Det är ett område där avregleringarna i 
autonomireformen var långtgående. För att skapa balans och främja 
mobilitet inom akademin måste såväl vetenskaplig, pedagogisk och 
annan skicklighet från arbetslivet efterfrågas, bedömas och belönas på 
ett seriöst sätt i all tjänstetillsättning och befordring. I dagsläget har 
akademin ingen vana att belöna och bedöma pedagogisk skicklighet – 
det sker på olika sätt och i varierande omfattning på lärosätena. 
Detsamma gäller icke-akademisk kompetens från arbetslivet som 
behöver värdesättas mer inom akademin.  

Mobilitet är en viktig kvalitetsaspekt i akademin som möjliggör ett fritt 
flöde av idéer inom och mellan länder. Samtidigt är inte alla akademiker 
mobila. Därför behövs fler former för mobilitet i samverkan mellan 
lärosäten, till exempel kan delar av tjänster förläggas på en annan 
institution. Dock får krav på mobilitet aldrig utestänga någon från en 
tjänst i akademin.  

Universitetslärarkarriären måste kännetecknas av trygga tjänster och 
tiden till fast anställning bör förkortas. Trygga lärare har bättre 
förutsättningar att skapa god utbildning för studenter och 
forskarstuderande, och är därför en central kvalitetsfaktor för studenter.  

SFS föreslår att forskningspropositionen ska: 

• Ge lärosätena i uppdrag att i dialog med varandra skapa tydliga, 
trygga och breda universitetslärarkarriärer och att fasa ut 
tjänster utan karriärmöjligheter.  
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• Ge lärosätena i uppdrag att samordna sina meriteringssystem för 
pedagogisk skicklighet och meriter från arbetslivet för att höja 
utbildningskvaliteten och öka likvärdighet, rättssäkerhet, 
mobilitet. 
 

• Innehålla ett uppdrag om att följa upp och vidta åtgärder som 
leder till alla doktorand- och universitetslärartjänster utlyses 
öppet och internationellt.  
 

• Ta initiativ till att öka rörligheten mellan den akademiska 
karriären och annat arbetsliv genom transparenta steg och 
breddad meritvärdering.  
 

4. Forskarstuderandes och yngre forskares 
villkor  

4.1 Dags för lika villkor för forskarstuderande 
Forskarstuderande vid universitet och högskolor utför en ansenlig del av 
svensk forskning och utbildning till en jämförelsevis låg kostnad. Trots 
att allt fler forskarstuderande är anställda lever många fortfarande på 
stipendier under sin forskarstudietid. Det skapar en stor ojämlikhet 
bland forskarstuderande. Att enbart förstärka den ekonomiska och 
sociala tryggheten för stipendiater räcker inte.   

Forskarstuderande som fortfarande går på utbildningsbidrag eller 
stipendier betalar priset för lärosätenas forskningsframgångar med sin 
egen ekonomiska och sociala trygghet. Särskilt allvarligt är att många 
av de som har stipendier, och därmed ofta lägst trygghet, är de som 
kommer från andra länder. Det är aldrig försvarbart att söka behålla 
forskningskapaciteten genom att vägra forskarstuderande en trygg 
anställning. Givet dagens situation är det ytterst ett politiskt ansvar att 
se till att lärosätena anställer alla forskarstuderande och acceptera att 
kostnaderna därför kan öka något.  

Idag är det svårt för många doktorander som kommer till Sverige att få 
trygga uppehållstillstånd. De kan möta höga försörjningskrav eller 
riskera att inte få fortsatt uppehållstillstånd efter sin examen. Sådan 
otrygghet är oacceptabel.  

SFS föreslår att forskningspropositionen ska:  

• Slå fast att förordningen om utbildningsbidrag för doktorander 
skall upphävas. 
 

• Slå fast att alla forskarstuderande ska anställas från första 
dagen på sin utbildning för hela sin studietid.  
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• Slå fast att alla forskarstuderande ska få göra 
institutionstjänstgöring med möjlighet till relevant, självständigt 
arbete med utbildning och annat akademiskt arbete under 
handledning.  
 

• Slå fast att utländska forskarstuderande och deras anhöriga ska 
ha rätt till uppehållstillstånd på samma villkor som övriga 
anställda. 

4.2 Förbättrade villkor för unga forskare 
SFS är glada att utredningen om unga forskares villkor, 
Forskarkarriärutredningen, har kommit till stånd. SFS hoppas att 
utredningens slutsatser beaktas i propositionen. Tiden efter 
forskarutbildningen är en av de otryggaste perioderna i en 
universitetslärares karriär. Det behövs en tydlig plan för övergången 
från doktorsexamen till meriteringsanställning och slutligen en fast 
tjänst i akademin. För den forskarstuderande och den unga forskaren 
måste det vara tydligt vilka tjänstestegen i den akademiska karriären är 
och när en viss grad av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet 
förväntas ha uppnåtts.  

Fortsatt arbete inom akademin ska vara en väg mot en 
universitetslärartjänst med både forsknings- och utbildningsuppgifter. 
Det måste även finnas ett stöd för de som hellre vill arbeta inom annat 
arbetsliv som forskare eller inom andra yrken. Ett sådant karriärval 
måste betraktas som jämlikt med men olikt en fortsatt karriär inom 
akademin.  

Med dagens finansieringsstruktur för forskning, där enskilda mycket 
meriterade enskilda forskare får stora medel medan mindre meriterade 
har svårt att få ihop till sin lön, är det svårt att självständigt utvecklas 
inom akademin.  

SFS föreslår att forskningspropositionen ska: 

• Tydliggöra unga forskares karriärvägar inom och utom 
akademin. 
 

• Föreslå att möjligheter till post-doc i Sverige samt anställning 
som post-doc utomlands ska utökas.  
 

• Slå fast att universiteten ska erbjuda fasta tjänster åt fler 
forskare – vilket i sin tur är en mer kostnadseffektiv och 
samhällsekonomisk användning av oförbrukade forskningsbidrag.  
 

• Innehålla förslag om att forskningsmedel ska fördelas för att ge 
yngre forskare rimliga möjligheter att meritera sig, oberoende av 
mer erfarna kollegor. Det kan innebära mer basanslag och flera 
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forskningsbidrag till yngre forskare och framförallt längre 
bidragstider för att kunna hinna etablera sig som en självständig 
forskare.  

 

5. Forskarutbildningens kvalitet  
De fyra examina på forskarnivå som finns i Sverige är breda 
utbildningar som syftar till att utbilda forskare för en bredd av områden. 
Men trots att mer än hälften av alla nydisputerade6 går vidare till en 
karriär utanför akademin är forskarutbildningen i realiteten ofta 
inriktad på en akademisk karriär. Många forskarstuderande saknar 
bredd i utbildningen och vill se en tätare arbetslivsanknytning.  

För att forskarutbildningen ska förbereda för såväl den akademiska som 
för andra karriärer, behöver innehållet utvecklas. En utbildning på 
forskarnivå bör förutom utvecklandet av den egna forskningen innehålla 
valbara moment som är tvär- och mångvetenskapliga och har inslag av 
innovation, entreprenörskap, ledarskap med mera. Rörlighet över 
ämnes- och branschgränser såväl som över landsgränser är viktigt också 
inom utbildningen.  

Alla forskarutbildade behöver få rätt till högskolepedagogisk utbildning 
för att stöda dem i det undervisningsarbete de utför. Det är viktigt för 
att höja statusen på undervisningsuppdraget och förbereda de 
forskarstuderande för en karriär där höga krav kommer ställas på såväl 
ämnesvetenskaplig som pedagogisk kompetens. Alla forskarstuderande 
måste dessutom få möjlighet att självständigt och med handledning 
undervisa och bedriva pedagogisk utveckling.  

Eftersom anslaget till forskarutbildningen inte är separat, har 
lärosätena ett stort ansvar för hur forsknings- och 
forskarutbildningsmedlen används. Många forskarutbildningsprogram 
lider idag av otillräcklig finansiering, antingen för att lärosätena inte 
avsätter tillräckligt med medel till forskarutbildningen eller för att 
lärosätet har för lite medel som kan användas till forskarutbildning. Det 
handlar inte bara om resurser till handledning, även om en bra 
handledning är centralt för en forskarstuderande. Ofta brister 
resurserna till annan nödvändig verksamhet, såsom konferensresor eller 
kurser på forskarutbildningsnivå.  

Särskilda utmaningar har forskarstuderande i miljöer med stor 
externfinansiering, som vittnar om att deras utbildning blir lidande av 
ett för stort fokus på forskningsresultat och externa beställare. 
Forskarutbildningens innehåll måste utgå från den forskarstuderandes 
behov, och inte från externa avnämare.  
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Regeringen bör följa upp att alla lärosäten ser till att forskarstuderandes 
resurser är tillräckliga, samt att instruera statliga forskningsfinansiärer 
att ge full finansiering för doktorandtjänster inom de projekt de 
finansierar.  

 
SFS föreslår att forskningspropositionen ska: 
 

• Ta initiativ till att alla forskarstuderande ska ha en reell 
möjlighet att slutföra sin utbildning inom förutbestämd tidsram, 
och att förlängning av forskarutbildningen ges vid bristande 
forskningsmiljö eller handledning. Förlängning bör även ges för 
doktorander som varit studentfackligt aktiva, eller som haft 
förtroendeuppdrag eller institutionstjänstgöring utöver den 
avtalade tjänsteandelen.  
 

• Innehålla förslag om att möjliggöra och följa upp:   
o Att alla forskarstuderande får handledning utifrån det 

behov den forskarstuderande har. Handledningen ska 
omfatta såväl det vetenskapliga som det pedagogiska 
arbetet.  

o Att lärosätena avsätter tillräckliga resurser till kurser, 
konferensresor och andra centrala moment i 
forskarutbildningen.  

 
• Understryka att forskarstuderande under sin utbildning ska få 

reella möjligheter till förberedelse för en karriär utanför 
akademin, samt för arbetslivsanknytning, inom ramen för 
forskarutbildningen. Det omfattar även karriärstöd.  

 
• Slå fast att varje lärosäte ska ta ansvar för att säkerställa ett 

brett kursutbud med både fördjupningar inom ämnet och 
breddande kurser för att ge de forskarstuderande möjlighet att 
meritera sig för en karriär utanför akademin.  

 
• Uppmana till en nationell plattform som gör det möjligt att finna 

och söka kurser för forskarstuderande och ett gemensamt system 
för lärosätena att finansiera forskarstuderandes kurser vid andra 
lärosäten.  


