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Osäkert läge – en verklighet för juniora forskare i Sverige 

1.1 Sammanfattning  
Den här rapporten visar att det finns ett stort antal befattningar som juniora forskare i 
Sverige kan ha. Vi har också tittat på hur långa anställningsavtal respondenterna har. 
Längden på anställningsavtalet ökade i takt med ökad akademisk meritering, från 
postdoktor på stipendium och sedan lön, till tillsvidareanställd forskare eller 
forskarassistent/biträdande lektor. 

Rapporten visar också att andelen forskare som var födda i Sverige ökade i takt med 
ökad akademisk meritering från postdoktor på stipendium och sedan lön, till 
tillsvidareanställd forskare eller forskarassistent/biträdande lektor.  
 
Ju högre position i det akademiska befattningssystemet, desto längre 
anställningskontrakt och desto högre andel svenskfödda.  
 

Osäkerheten mätt som längd på anställningsavtalet, eller att överhuvudtaget ha en 
anställning, är som störst för icke-svenskfödda forskare i början av karriären. 
Stipendiefinansierade forskare omfattas inte av sociala skyddsnät och har därför en 
extra utsatt position, både inom och utanför akademin. Stipendier som försörjning 
istället för anställning var särskilt vanligt bland icke-svenskfödda forskare. 

Ansvaret för anställningarna är lärosätenas och det är de som måste skapa de 
förutsättningar som krävs för att Sverige ska kunna vara en framstående 
forskningsnation. För att förbättra villkoren för forskare och öka attraktiviteten i 
forskaryrket måste lärosätena, till exempel inom sitt samarbete i SUHF: 

• Ta ansvar för att skapa ett nationellt system för karriärvägar i akademin 
• Skapa tydliga karriärvägar med transparenta krav 
• Infoga forskare i lärosätets anställningsordning. Forskare ska vara lärare  
• Utlysa anställningar öppet och tillsätta dem transparent i enlighet med gällande 

regelverk1 

1.2 Inledning: En alltmer otydlig befattningsstruktur 
Osäkerheten är idag stor för forskare i akademin. Det gäller särskilt för forskare som 
befinner sig i början av sin akademiska karriär. Den kanske största osäkerheten gäller 
hur karriärvägarna ser ut. Fram till mitten av 1990-talet fanns tydligare karriärvägar – 
åtminstone i teorin – eftersom man då efter de första åren gick in i den på 
högskoleförordningen fastslagna vägen med universitetsläraranställningar. Men den 
stora ökningen av forskningsmedel och med det ett ökat antal forskare gör att många 

 
1 Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin, SULF 2018. 

 

”Ansvaret för anställningarna är lärosätenas 
och det är de som måste skapa de 
förutsättningar som krävs för att Sverige ska 
kunna vara en framstående forskningsnation.” 
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befinner sig allt längre från undervisningen. Antalet postdoktorer har till exempel ökat 
med 159 procent det senaste decenniet, och de som i statistiken kallas ”annan 
forskande och undervisande personal med doktorsexamen” har under samma period 
ökat med 45 procent. 2 I takt med den här utvecklingen har fler och fler forskare 
anställningar som inte regleras i högskoleförordningen och deras väg till den klassiska 
karriären mot en professorstitel har blivit alltmer oklar. 

I och med avregleringen av anställningarna i autonomireformen 20113 fick lärosätena 
själva ansvaret för att formulera befattningar och deras innehåll (förutom när det gäller 
biträdande lektor, lektor och professor, som regleras i högskoleförordningen). 
Befattningarna formulerar lärosätena i sin anställningsordning. Men på de flesta 
lärosäten ingår inte forskare i anställningsordningen. I och med detta har forskarna 
hamnat ännu längre från universitetslärarna och omfattas till exempel inte av det så 
kallade lärarundantaget i Uppfinnarlagen, av lärarnas arbetstidsavtal, och de kan inte 
befordras till professor. De har heller inte rösträtt i till exempel kollegial tillsättning av 
fakultetsnämnder och kan inte utses till ledamot i lärosätets styrelse (HF 2 kap. 7 § a). 
Forskare finns helt enkelt utanför det formella karriärsystemet. 

Forskare är trots det den vanligaste befattningen i undersökningen, och postdoktor den 
näst vanligaste. Men dessa befattningar skiljer sig åt på ett avgörande sätt. Postdoktor 
är en internationell term som normalt avser en tidsbegränsad anställning tidigt i 
karriären. En forskare, däremot, kan vara både tidsbegränsat anställd och 
tillsvidareanställd – och både i början av eller längre fram i karriären. 

Ingendera befattningen finns reglerad i högskoleförordningen varför det är lärosätet 
som beslutar om de ska anses vara en lärarkategori. Postdoktorer räknas vid fem av de 
nio undersökta lärosätena som en läraranställning. Under postdoktorsperioden avgörs 
ofta om man ska stanna i akademin eller gå vidare till andra sektorer. Inför det beslutet 
är det viktigt att man åtminstone får någon pedagogisk meritering.  

Forskare omfattas bara av anställningsordningen på två av de nio lärosätena som 
undersöktes (Tabell 1). För övriga kan en anställning som forskare försvåra meritering 
till en professur. Samtidigt finns ett starkt incitament för forskare att meritera sig för en 
professorstitel eftersom titeln är värdefull till exempel när man ansöker om 
forskningsmedel. Men när begreppet forskare saknas i anställningsordningen kan man 
till exempel inte examinera studenter. Högskoleförordningen (4 kap. 3 §) anger tydligt 
att den som ska anställas som professor måste visa pedagogisk skicklighet. Lika tydligt 
anger samma förordning att en examinator är en lärare (6 kap. 18 §). Att vara anställd 
som forskare omöjliggör således meritering för en professur. 

Sammantaget är en anställning som forskare en karriärmässig återvändsgränd på de 
lärosäten där forskare inte omfattas av anställningsordningen. 

 
2 UKÄ: https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror 
3Vetenskapsrådet FORSKNINGENS FRAMTID! REFORMER INOM FORSKNING OCH 
FORSKARUTBILDNING 1990–2014: 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25aa5/1555422987140/FF!%20Reformer-
inom-forskning-forskarutbildning1990-2014_VR_2015.pdf 

“Detaljregleringen av lärarstrukturen vid universitet och högskolor minskas kraftigt genom 
ändringar i högskolelagen och högskoleförordningen. Hädanefter anges bara att för utbildning 
och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare. Varje lärosäte får 
bestämma vilka andra lärarkategorier de behöver ha mot bakgrund av sina lokala förutsättningar 
och sin profil, liksom vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som ska gälla för dessa 
lärare.” 
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Tabell 1. Översikt över lärosäten där forskare/postdoktorer ingår i 
anställningsordningen. 

 Postdoktor Forskare 
 

LU Ja Nej 
UmU Ja Ja 
UU Nej Nej 
SLU Ja Ja 
SU Nej Nej 
KI Nej Nej 
ORU4 Nej Nej 
LiU Ja Nej 
GU Ja Nej 

 

Idag finns inte bara många olika anställningar. Det är också stor variation i vad som 
ingår i befattningar med samma titel både inom och mellan lärosäten. Vissa 
befattningar finns bara på ett enda lärosäte.  

När karriärvägar inom akademin diskuteras brukar det ofta betonas att de ska vara 
tydliga, förutsägbara och transparenta, så att den som ger sig in i en akademisk karriär 
ska veta hur man navigerar för att ta sig framåt. Det är också något som bidrar till att 
göra en karriär i akademin attraktiv för den som har många andra möjligheter. Men 
många juniora forskare upplever sina karriärmöjligheter som allt annat än tydliga, 
förutsägbara och transparenta.5 Och det beror bland annat på mångfalden av 
befattningar som inte regleras och som inte omfattas av en tydlig struktur.  

Syftet med den här rapporten är att skapa en översikt som visar vilken befattning (och 
kontraktslängd) juniora forskare vanligtvis har, hur det relaterar till forskarens bakgrund 
samt att diskutera den problembild som följer med befattningsstrukturen. 

En junior forskare definieras i den här undersökningen som en disputerad forskare som 
ännu inte har en stabil anställning inom den akademiska karriärstegen och kan till 
exempel vara anställd som postdoktor, (disputerad) adjunkt, forskare, biträdande lektor, 
eller inneha en annan typ av anställning med i huvudsak forskande arbetsuppgifter. 
Vissa juniora forskare har ingen anställning alls utan finansierar sin verksamhet med 
hjälp av stipendier. 

National Junior Faculty, NJF, är en paraplyorganisation som enar juniora forskare på 
Sveriges största universitet. Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är 
universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella 
organisation. NJF står för datainsamlingen. Analysen har gjorts av SULF och NJF 
tillsammans. 

1.3 Metod 
Vartannat år gör NJF en undersökning av unga forskares villkor genom ett 
frågeformulär som distribueras gemensamt till de olika universiteten. De deskriptiva 

 
4 Både postdoktor och forskare finns med i anställningsordningen men inte som lärare utan som 
annan akademisk personal. 
5 Signoret C, Ng E, Da Silva S, et al. Well-Being of Early-Career Researchers: Insights from a 
Swedish Survey. Higher Education Policy. 2018. 
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data som presenteras i denna rapport baseras på besvarade frågedata från 2019 års 
frågeformulär. De frågor som har använts som bas för denna rapport finns i appendix 1. 
Undersökningen har genomförts på de lärosäten där NJF har medlemmar, Umeå 
universitet (UmU), Uppsala universitet (UU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 
Stockholms universitet (SU), Karolinska institutet (KI), Örebro universitet (ORU), 
Linköpings universitet (LiU), Lunds universitet (LU), samt Sahlgrenska Akademin på 
Göteborgs universitet (GU). 

Dock innebär det inte att alla juniora forskare på dessa lärosäten har nåtts av enkäten. 
Varje universitet som har en lokal organisation av juniora forskare har en egen 
styrgrupp som är sammansatt på olika sätt. Antalet medlemmar i de olika lokala 
organisationerna varierar också stort, liksom tillvägagångssättet för att distribuera 
enkätundersökningar. De flesta juniora organisationerna domineras av forskare från 
medicinska fakulteter (KI, GU, UU, LU, UmU) medan andra universitet har en mer 
naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på sina forskare (LiU, SLU, SU, ORU).  

Enligt siffror från UKÄ (Universitetskanslersämbetet) fanns det år 2019 7 642 av vad 
den här rapporten betecknar som juniora forskare inom dessa områden på de aktuella 
universiteten (personer med doktorsexamen och meriteringsanställning, disputerad 
adjunkt, eller annan forskande personal). Enkäten från NJF nådde uppskattningsvis 5 
380 juniora forskare totalt, motsvarande 70 procent av de aktiva juniora forskarna.  

Svarsfrekvenserna från respektive universitet var uppskattningsvis 77 procent för LU, 
61 procent SU, 45 procent UmU, 31 procent SLU, 27 procent GU, 18 procent KI, 18 
procent LiU och 16 procent för UU, vilket totalt ger en svarsfrekvens på 26 procent. Den 
stora variationen i svarsfrekvens beror mycket på vilken metod som respektive 
universitet använder för att nå ut till juniora forskare. Vissa universitet skickar den bara 
till sin egen medlemslista (LU, SU) medan andra använder universitetets egen mejllista 
för juniora forskare (KI, UU) som då når en större grupp av människor där de flesta inte 
aktivt valt att delta i dessa aktiviteter. 

Svarsfrekvensen är dock inte avgörande för undersökningens trovärdighet eller 
relevans. Den mångfald av titlar som förekommer i verkligheten torde just på grund av 
den relativt låga svarsfrekvensen vara ännu större än vad undersökningen visar. 

All data är anonymiserad och analyserad på individnivå, men resultaten presenteras 
enbart på gruppnivå. Deskriptiva data samt figurer och tabeller är skapade med hjälp av 
statistikprogrammet R, version 3.2.  
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2 Resultat 
Totalt besvarades enkäten av 1 376 juniora forskare, med flest svar ifrån UU (371), följt 
av KI (265) och LU (254) vilket framgår av staplarna i Figur 1. 

 

 

Från staplarna i figur 2 framgår att de vanligaste befattningarna var postdoktor (med 
eller utan stipendium) 37 procent, forskare 32 procent eller forskarassistent/biträdande 
lektor 17 procent. Dessa befattningar utgjorde tillsammans 86 procent, och studerades 
därför närmare. Många andra befattningar förekom också. 

Totalt mer än 20 olika befattningar rapporterades av de juniora forskarna som deltog i 
enkätundersökningen, och de var ofta universitetsspecifika såsom biträdande forskare 
(LU), lab manager (KI), förste forskningsingenjör (LiU) samt Research assistant (UU). 
Att vissa befattningar bara används av vissa universitet är en direkt konsekvens av 
autonomireformen. Ett sådant system medför orättvisa förhållanden när juniora forskare 
i nationell konkurrens ansöker om forskningsmedel och akademiska tjänster där vissa 
befattningar har innehåll som inte är allmänt kända. Det är då svårt att förstå var i den 
akademiska karriären en viss forskare befinner sig och hur man bör jämföra olika 
forskare med varandra. Dessutom är det näst intill omöjligt för enskilda forskare att 
förstå om befattningen omfattas av lärarundantaget eller inte. 

Figur 1. Procentuell andel per universitet av totala antalet juniora forskare som besvarade 
enkäten. 
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I många fall inleds den akademiska karriären efter disputation med en postdok-
anställning, följt av forskarassistent eller numera biträdande lektor, och sedan en 
befattning som forskare. Logiken säger att en befattning som forskare egentligen borde 
ligga före den som biträdande lektor, men den nuvarande ordningen med rätt till 
befordran från biträdande lektor till lektor om kraven för anställningen är uppfyllda, hade 
vid 2019 års undersökning ännu inte hunnit träda i kraft i någon större utsträckning på 
de svenska universiteten. Vår enkätundersökning visade också att dessa tre 
befattningar var vanligast och utgjorde 86 procent av de totala befattningarna som 
rapporterades. Det finns såklart undantag från denna akademiska karriärstege utöver 
befordran till lektor. Ett exempel är att befattningen forskare ofta används som en 
senior postdok-anställning på UU.  

  

Figur 2. Procentuell andel per befattning av totala antalet juniora forskare som 
besvarade enkäten. 
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Men följer man denna generella ordning blev det även tydligt att längden på 
anställningskontraktet ökade i takt med ökad akademisk meritering på karriärstegen, 
vilket figur 3 visar.  

Vad figur 3 också visar är att många med befattningen forskare hade en 
tillsvidareanställning. I enkäten fanns också svarsalternativet “beroende på finansiering” 
och intressant nog så valde många forskare detta alternativ som svar, vilket indikerar 
att man kan ha en tillsvidareanställning men att detta inte innebär en stabil anställning 
eftersom den upphör då forskaren inte har finansiering. Det belyser ett av de stora 
problemen i akademin – osäkra villkor. Inte ens en forskare med en 
tillsvidareanställning har en någorlunda säker position eftersom anställningen enbart 
finansieras av externa medel och upphör i samma stund som forskaren inte längre har 
finansiering till sin egen lön. 

 

 

  

Figur 3. Procentuell andel per kontraktslängd och befattning av totala antalet juniora 
forskare som besvarade enkäten. 
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Det är tydligt att andelen forskare som var födda i Sverige ökade i takt med ökad 
akademisk meritering från postdoktor på stipendium och sedan lön, till 
tillsvidareanställd forskare eller forskarassistent/biträdande lektor och senare forskare, 
vilket figur 4 visar. Att andelen utlandsfödda juniora forskare med befattningen 
postdoktor var störst är kanske inte så förvånande, då denna period efter disputationen 
är en tid då många forskare söker sig utomlands för att meritera sig som oberoende 
forskare.  

Vi kan också se att andelen utlandsfödda forskare minskar för befattningarna 
forskarassistent/biträdande lektor och forskare. Det kan vara en konsekvens av att en 
utländsk postdoktor flyttar vidare, eller tillbaka till hemlandet, efter avklarat projekt. Om 
det däremot visar sig att utlandsfödda forskare har svårare att skapa sig en akademisk 
karriär i Sverige än forskare födda i Sverige är det ett problem som kan gå ut över 
kvaliteten i svensk forskning. Det finns en del studier som pekar på detta, även om vår 
undersökning inte ger ett tydligt svar.  
 

 

  

Figur 4. Procentuell andel juniora forskare födda i Sverige eller utomlands per befattning. 
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Däremot skiljde sig inte andelen män och kvinnor åt mellan de olika befattningarna 
nämnvärt, vilket åskådliggörs i figur 5. 
 

 

3 Diskussion: Det är lärosätenas ansvar att strukturera 
upp karriärvägarna 

Det är uppenbart att befattningsstrukturen i akademin är otydlig. Vad till exempel en 
forskare är och gör, eller vad olika befattningar innehåller varierar från lärosäte till 
lärosäte. Vid direkt fråga är det inte heller klart för de enskilda forskarna vad de olika 
typerna av anställningsform innebär. Att vara tillsvidareanställd tolkas av vissa som att 
man har anställning så länge man har pengar, av andra som en relativt säker 
anställning. Att även tillsvidareanställningar är osäkra är ett problem för forskare, och 
riskerar att göra en karriär i akademin mindre attraktiv. 

Under de senaste åren har antalet doktorander minskat, särskilt bland svenskfödda. 
UKÄ skriver i en statistisk analys våren 2019: ”Under den senaste tioårsperioden har 
andelen i den svenska befolkningen som påbörjar en forskarutbildning halverats och är 
nu tillbaka på samma nivå som för 30 år sedan.”6 Även om lärosätena fyller upp 
platserna med utländska doktorander är det alltför många av dem som lämnar landet 
efter examen för att Sveriges och lärosätenas behov av disputerade ska vara säkrat.7 
Det finns alltså en uppenbar risk att de osäkra villkoren gör det oattraktivt att vara 
forskare, vilket kan innebära att fler söker sig till anställningar utanför akademin. 

 
6 https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-analyser/statistiska-
analyser/2019-03-14-fokus-forskarutbildning--andelen-av-svenskarna-som-paborjar-en-
forskarutbildning-har-halverats.html 
7 https://www.uka.se/download/18.6f6937d1167c5d28e8711eb5/1551796524725/statistisk-
analys-2019-02-25-manga-utlandska-doktorander-lamnar-sverige-efter-examen.pdf 

Figur 5. Procentuell andel kvinnliga/manliga juniora forskare per befattning. 

https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-analyser/statistiska-analyser/2019-03-14-fokus-forskarutbildning--andelen-av-svenskarna-som-paborjar-en-forskarutbildning-har-halverats.html
https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-analyser/statistiska-analyser/2019-03-14-fokus-forskarutbildning--andelen-av-svenskarna-som-paborjar-en-forskarutbildning-har-halverats.html
https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-analyser/statistiska-analyser/2019-03-14-fokus-forskarutbildning--andelen-av-svenskarna-som-paborjar-en-forskarutbildning-har-halverats.html
https://www.uka.se/download/18.6f6937d1167c5d28e8711eb5/1551796524725/statistisk-analys-2019-02-25-manga-utlandska-doktorander-lamnar-sverige-efter-examen.pdf
https://www.uka.se/download/18.6f6937d1167c5d28e8711eb5/1551796524725/statistisk-analys-2019-02-25-manga-utlandska-doktorander-lamnar-sverige-efter-examen.pdf
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Förutom att korta tidsbegränsade anställningar eller osäkra tillsvidareanställningar är 
mer regel än undantag är det många forskare som inte får lön för sitt arbete utan lever 
på stipendier, utan den grundläggande trygghet som en anställning ger. Postdoktorer 
som har stipendium som enda försörjningsform är en särskilt utsatt grupp eftersom de 
flesta saknar ett försäkringsskydd som täcker till exempel inkomstbortfall vid sjukdom 
och föräldraledighet.  

Bland de som svarat på enkäten var stipendium den vanligaste försörjningsformen för 
utlandsfödda postdoktorer. Det är uppenbart så att svenska lärosäten, som i de flesta 
fall är statliga myndigheter, väljer att inte betala lön, eller skatt, för personer som 
arbetar i deras lokaler. Dessutom definierar de ibland stipendiefinansierade 
postdoktorer som studenter, vilket får till följd att de inte kan få till exempel barnbidrag. 

Lärosätena äger själva den här frågan. Samtliga anser sig vara måna om att vara 
attraktiva som arbetsgivare men samtidigt ger de framtidens forskare allt annat än en 
god start på karriären. 

4 Åtgärder: Tydliga befattningar inom ett tydligt 
karriärsystem 

För att bättra sig som arbetsgivare behöver varje lärosäte ta ansvar för att inom sin 
egen organisation upprätta tydliga karriärvägar med ett överskådligt antal befattningar 
och tydliga steg. Dessa bör helst vara kopplade till anställningsordningen för lärare för 
att göra forskares villkor lika de som universitetslärare har. Det är betydligt mer 
ändamålsenligt än att forskare, som idag, har samma villkor som teknisk/administrativ 
personal. En knytning till anställningsordningen bör också syfta till att möjliggöra för 
samtliga att meritera sig även inom undervisning för att så småningom ha en chans att 
bli professor.  

På sikt bör Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) initiera ett arbete för att 
jämka ihop systemen och möjliggöra ökad mobilitet. Det är av stor vikt för vetenskapen 
att forskare kan flytta mellan olika lärosäten och mötas i nya miljöer. Det oöverskådliga 
systemet gör det svårt att se vilka förutsättningar man har för att etablera sig på ett nytt 
lärosäte. Då krävs det också att lärosätena inte sätter käppar i hjulen för forskarna 
genom att hävda någon sorts juridiskt tveksam ”äganderätt” till forskarens data. 

Befattningar ska tillsättas under transparenta former. Som SULF visade i rapporten Ett 
spel för galleriet? (2018) kan inget av de undersökta lärosätena visa att samtliga 
anställningar tillsätts på det sätt som regelverket föreskriver. Detta gynnande av redan 
anställda är djupt problematiskt ur karriärsynpunkt, och naturligtvis etiskt oacceptabelt. 

Regeringen bör ställa större krav på lärosätena när det gäller inrättande av fler 
anställningar som biträdande lektor. Sannolikt kräver det också att man ser över hur 
stor andel av forskningsmedlen som fördelas som basanslag respektive via andra 
statliga forskningsfinansiärer. 
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Ansvaret för anställningarna är ändå lärosätenas och det är de som måste 
skapa de förutsättningar som krävs för att Sverige ska kunna vara en 
framstående forskningsnation. För att förbättra villkoren för forskare och öka 
attraktiviteten i forskaryrket måste lärosätena, till exempel inom sitt samarbete i 
SUHF: 

• Ta ansvar för att skapa ett nationellt system för karriärvägar i 
akademin. 

• Skapa tydliga karriärvägar med transparenta krav. 
• Infoga forskare i lärosätets anställningsordning. Forskare ska vara 

lärare. 
• Utlysa anställningar öppet och tillsätta dem transparent i enlighet med 

gällande regelverk. 
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Appendix 1. Frågor från enkäten som ligger till grund för rapporten 
 

1. What is your gender?  
a. Female  
b. Male 
c. Other 

2. Country of birth (please specify)? 
3. At which university do you work? 

a. Linköping University  
b. Stockholm University  
c. Karolinska Institute  
d. Umeå University  
e. Uppsala University 
f. Lund University  
g. Göteborg University  
h. Örebro University  
i. Swedish University of Agricultural Sciences  
j. Sahlgrenska Academy  
k. Other (please specify) 

4. What is your position?  
a. Post doc with stipend  
b. Post doc with salary  
c. Lecturer (Universitetslektor, Senior Lecturer)  
d. Assistant professor (Forskarassistent, Biträdande Lektor)  
e. Adjunkt (Teacher)  
f. Researcher (Forskare) 
g. Professor  
h. Other (please specify) 

5. How long is your current contract (i.e. how long it was from the start)? 
a. < 1 year  
b. 1–2 years  
c. 3–4 years  
d. > 4 years  
e. As long as I provide my own salary  
f. Permanent position 
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