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Gör studenter till en brygga mellan forskning, 
innovation och omgivande samhälle 

- Saco studentråds inspel till forskningspropositionen 

Med en god forsknings- och arbetsanknytning i all högre utbildning skulle 

studenterna kunna bilda en brygga mellan samhälle, arbetsliv och akademi. 

Idag är samverkan inom utbildningen ett underutnyttjat medel för att nå ut 

med den kunskap som produceras på landets lärosäten. Dessutom brister 

villkoren för doktorander och forskningsanställda, något som påverkar 

utbildningen negativt.   

 

Med bakgrund i detta vill Saco studentråd göra tre medskick till den 

fortsatta beredningen av forskningspropositionen.  

1. Stärk kopplingen mellan utbildning och forskning.  

En nära koppling till forskning är viktigt för kvaliteten i den högre 

utbildningen och möjliggör ömsesidigt utbyte av perspektiv mellan 

studenter och forskare. Även forskningens kvalitet gynnas på så sätt av en 

god studentkontakt.  

 

 Säkerställ att det finns en tydlig anknytning till forskning på alla 

utbildningar. Det gäller såväl på grund- som avancerad nivå. 

 Höj andelen undervisande disputerade lärare, på såväl grund- som 

avancerad nivå. 

 

2. Stärk kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.  

En god arbetsanknytning ger studenterna kontakt med undervisande 

personal som har erfarenheter utanför akademin och låter studenterna 

omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Genom att öka kontakten 

mellan studenter och arbetsliv får det omgivande samhället ta del av den 

kunskap, forskning och innovation som annars riskerar att isoleras på 

lärosätet. 

  

 Stärk lärosätenas incitament att jobba med arbetsanknytning i 

utbildningen. Se över högskolelagen, ge lärosätena i uppdrag att följa 

upp etableringen bland sina alumner och kommunicera statistiken till 

blivande studenter. 

 Stärk förutsättningarna för att jobba med arbetsanknytning. Öppna upp 

för att de forskningsmedel som öronmärks för samverkansprojekt också 

kan involvera samverkansprojekt inom ramen för utbildning.  
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 Stärk rörligheten mellan akademi och arbetsliv. Gör yrkeserfarenhet 

meriterande vid tjänstetillsättningen av universitetslärare. Anslå medel 

för att möjliggöra för universitetslärare att arbeta utanför akademin och 

öka möjligheten för universitetslärare att ta tjänstledigt för att arbeta 

utanför akademin.  

 

3. Goda villkor för doktorander är en förutsättning för att 

forskning och utbildning ska hålla hög kvalitet. Det ska inte finnas 

hinder för att gå vidare inom akademin. Därför är det angeläget att 

basanslagen ökas vilket ger förutsättningar för 

 

 att doktorander ska erbjudas anställning från första 

utbildningsdagen som sträcker sig över hela antagningen 

 att det efter disputation ska finnas meriteringstjänster med rätt till 

prövning för tillsvidareanställning  
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