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Postdoktorproblematik	för	nydisputerad	doktor	

För	några	månader	sedan	disputerade	en	av	mina	doktorander	i	kemi.	Hans	största	önskan	
är	 att	 fortsätta	 som	 forskare	 inom	akademin.	 En	önskan	 som	är	helt	 rimlig	 i	 ljuset	 av	den	
excellenta	 tiden	 som	 doktorand	 med	 tio	 publicerade	 arbeten	 och	 en	 riktigt	 välskriven	
avhandling.	 Karriärvägen	 i	 akademin	börjar	med	 två	 till	 tre	 år	 som	postdoktor	 utomlands,	
följt	 av	 flera	osäkra	 år	 som	 forskare	 eller	 forskarassistent	 vid	universitetet	 innan	man	 kan	
hoppas	 på	 att	 erhålla	 en	 lektorstjänst	 eller	 en	 professur.	 Vägen	 från	 nydisputerad	 till	
professor	 är	 kryddad	 med	 vedermödor	 att	 söka	 externa	 forskningsbidrag,	 skriva	 och	
publicera	artiklar	i	internationellt	välrenommerade	tidskrifter,	undervisning	på	grundkurser,	
handledning	 av	 doktorander,	 presentationer	 vid	 seminarier	 och	 konferenser	 och	 helst	 ska	
man	 också	 flytta	 en	 eller	 två	 gånger	 mellan	 olika	 universitet.	 Det	 är	 inte	 helt	 lätt	 att	
kombinera	detta	med	familj	och	fritid,	men	det	går	om	man	jobbar	hårt.	

Tillbaka	till	den	nydisputerade	doktoranden.	Inom	naturvetenskap	är	det	mest	prestigefyllda	
och	belönande	att	 söka	egna	 forskningsmedel	 till	 sin	postdoktortjänst	via	Vetenskapsrådet	
(VR).	 VR	 har	 insett	 att	 det	 är	 väldigt	 svårt	 för	 unga	 forskare	 att	 efter	 sin	 postdoktorstid	
utomlands	repatriera	till	ett	svenskt	universitet.	De	senaste	åren	har	VR	därför	som	krav	att	
den	som	söker	postdoktorbidrag	från	VR	måste	få	en	postdoktoranställning	godkänd	vid	en	
svensk	 högskola,	 dit	 forskaren	 kan	 flytta	 efter	 postdoktortiden.	 Tanken	 är	 att	 de	 tre	 åren	
som	 pengarna	 räcker	 till	 ska	 fördelas	 på	 lämpligt	 sett,	 t.ex.	 två	 år	 vid	 ett	 universitet	
utomlands	och	ett	år	tillbaka	i	Sverige	vid	värdhögskolan.	Värdhögskolan	ska	då	helst	vara	en	
annan	 än	 den	 som	 forskaren	 disputerade	 vid.	 VRs	 tanke	 är	 också	 att	 den	 unga	 forskaren	
under	 hela	 sin	 tid	 som	 postdoktor	 utomlands	 ska	 finnas	 kvar	 i	 det	 svenska	
socialförsäkringssystemet.	

Tanken	är	god,	men	universitet	och	mindre	högskolor	i	Sverige	är	inte	per	definition	förtjusta	
över	 att	 VR	 påverkar	 vem	 som	 ska	 erbjudas	 anställning,	 även	 om	 det	 bara	 gäller	 en	
tidsbegränsad	 postdoktoranställning	med	 full	 kostnadstäckning.	Min	 före	 detta	 doktorand	
författade	en	postdoktoransökan	till	VR	för	ett	 forskningsprojekt	att	bedriva	 i	Danmark	vid	
Köpenhamns	 universitet.	 Efter	 postdoktortiden	 avsåg	 doktoranden	 att	 flytta	 tillbaka	 till	
Sverige,	till	Karlstads	universitet.	Både	professorn	i	Köpenhamn	och	professorn	i	Karlstad	var	
överförtjusta	över	ansökan	som	skickades	till	VR.	Problemet	uppstod	då	prefekten	i	Karlstad	
inte	 ville	 skriva	 under	 ansökan	 som	 mottagande	 universitet	 efter	 postdoktortiden.		
Argumenten	var	att	dels	kan	Karlstads	universitet	 inte	utlysa	en	postdoktortjänst	som	bara	
kan	avses	för	en	person	som	dessutom	ska	vara	tidsbegränsad	för	tre	års	tid,	med	tanke	på	
att	inlasning	i	normalfallet	sker	efter	två	års	tid.	Dessutom,	varför	skulle	Karlstads	universitet	
vilja	anställa	en	person	som	under	den	mesta	av	treårsperioden	kommer	att	arbeta	vid	ett	
annat	universitet,	i	Danmark?		

Det	 är	 tydligt	 att	 VRs	 incitament	 att	 hjälpa	 unga	 forskare	 att	 komma	 utomlands	 för	 att	
bedriva	 självständig	 forskning,	 och	 efter	 det	 möjliggöra	 en	 repatriering	 till	 Sverige,	 inte	
fungerar	i	praktiken.	Är	det	fler	universitet	än	Karlstads	som	resonerar	på	samma	sätt?	I	det	
här	fallet	så	skickades	den	lovande	ansökan	till	VR	in	av	en	ung,	nydisputerad	forskare	från	
Lund,	 men	 en	 prefekt	 med	 stöd	 av	 fakultetens	 dekan	 i	 Karlstad	 sänkte	 dessa	
karriärmöjligheter.	 Det	 är	 tråkigt	 för	 den	 unga	 forskaren,	 och	 det	 är	 tråkigt	 att	 Sverige	
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fortfarande	inte	har	ett	tydligt	och	hållbart	karriärsystem	för	unga	forskare	som	vill	fortsätta	
sina	gärningar	vid	akademin.		

Efterspelet	av	den	här	historien	är	att	den	unga	forskaren	kommer	att	vara	tvungen	att	dra	
tillbaka	sin	ansökan,	och	professorn	i	Karlstad	är	både	förtvivlad	och	sjukskriven.	Jag	förstår	
att	 Karlstads	 universitet	 inte	 vill	 låta	 sig	 styras	 av	 VR	 i	 sina	 rekryteringsärenden,	 men	
samtidigt	så	erbjuder	VR	en	hård	granskning	av	alla	 inkomna	ansökningar	vilket	sållar	fram	
endast	 de	 bästa	 forskarna.	 Dessutom	 erbjuder	 VR	 kostnadstäckning	 av	 både	 lön	 och	
administrativa	 kostnader.	 I	 det	 här	 fallet	 så	 erbjöd	 även	 Köpenhamn	 ytterligare	
medfinansiering.		

Det	 är	 en	 tråkig	 historia,	 och	 jag	 hoppas	 att	 universiteten	 tillsammans	med	VR	och	 andra	
statliga	 finansiärer	 diskuterar	 fram	 en	 lösning	 för	 hur	 nydisputerade	 doktorander	 ska	 få	
möjlighet	att	utveckla	en	egen	självständig	karriär	inom	akademin.		


