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Motion till SULF:s kongress 2021 

Rättvis och rättssäker antagning till 
forskarutbildning, del 1: Stärk kollegiets 
inflytande på forskarutbildningen  
När handledare finansierar doktorandplatser med egna anslag har de oftast stor frihet 
att bestämma över urvalsförfarandet, och därefter över själva utbildningen. I praktiken 
blir det som att det är handledaren som antar och anställer doktoranden – inte 
institutionen eller lärosätet. 

Vi anser att alla doktorander ska antas och anställas i konkurrens, genom öppen 
utlysning. Ansökningarna ska utvärderas enligt objektiva kriterier av en kollegial 
rekryteringsgrupp som ser till institutionens och forskningsområdets behov. Intervjuer 
av kandidaterna ska genomföras av rekryteringsgruppen, där även handledaren kan 
ingå. 

Vidare behöver utbildningen kvalitets- och rättvisesäkras. Handledningens kvalitet och 
doktoranders arbetsmiljö är idag i alltför stor utsträckning beroende av en eller i bästa 
fall två handledare. Handledarens makt över doktorandens anställning från utlysning av 
tjänst till disputation är på många sätt osund och kan leda till en otrygghet både för 
handledare och doktorand, vilket i slutändan går ut över kvaliteten på 
forskarutbildningen. Målet med forskarutbildningen är att doktoranden ska utvecklas till 
en självständig forskare vilket kan motverkas om doktoranden är starkt beroende av en 
eller två handledare. 

Aktiva handledarkollegier ska användas som en del i arbetet att stötta handledare samt 
förbättra förutsättningarna för alla doktorander att lyckas med sin forskarutbildning. 
Dessa ska ge stöd till handledare och bidra med kollegiets kunskap och erfarenhet, 
både när allt fungerar väl och när problem uppstår. Bedömningen av den enskilde 
doktorandens framsteg samt kvalitetssäkring av forskarutbildningen kan därmed ske på 
kollegial nivå. 

Medveten, kollegial forskarhandledning från antagning till disputation är viktig ur ett 
rättviseperspektiv, och leder dessutom till ökad kvalitet på doktorandutbildning, och 
därmed på framtida forskning och undervisning. 
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SULF/Uppsala och SULF:s doktorandförening  hemställer 
därför att kongressen beslutar: 
• att SULF ska verka för en utredning hur urvalet och antagningen till 

forskarutbildning går till i praktiken vid olika lärosäten och inom olika 
ämnesområden, och på vilket sätt antagningsprocessen av doktorander kan 
förbättras;    

• att SULF ska uppmuntra och bistå lokala Saco-S föreningar att inleda diskussioner 
med lärosätena om att förstärka det kollektiva kollegiala ansvaret för 
forskarutbildningen, särskilt med hänseende till antagning; 

• att SULF ska stödja utvecklingen av doktorandhandledarkollegier genom att 
identifiera och uppmärksamma god praxis. 

 
För SULF/Uppsala  För SULF:s doktorandförening 
Cajsa Bartusch, Ordförande  Jenny Iao-Jörgensen, Ordförande 
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