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Sedan några år konkurrerar forskare vid Linnéuniversitet inbördes om en allt större del av 

forskningsmedlen. Detta är ingen unik idé för just Linnéuniversitet. Snarare genomsyras alla 

forskningsfinansiärer såväl i Sverige och internationellt av just denna idé.  

Tanken är att inbördes konkurrens mellan forskare stimulerar till allt bättre 

ansökningar och allt mer internationellt slagkraftig forskning. Den som presterar tillräckligt 

bra blir därmed rikligt belönad och kan bygga upp allt större forskningsmiljöer.  

Linnéuniversitet är ett nytt universitet och beviljas inte lika stora medel till 

forskning som de ”gamla” universitet. Möjligen är detta ett utslag av att regeringen vill se en 

uppdelning av högskolesfären i vad som kan kallas utbildningsuniversitet och 

forskningsuniversitet. Därmed råder det en större inbördes konkurrens om forskningsmedel 

just på Linnéuniversitetet. För att ändå få till en relativt hygglig pott till forskning har 

lösningen bland annat varit att ta medel från grundutbildningen, vilket kan motiveras av att de 

som undervisar också måste vara väl inlästa på och själva utföra forskning.  

Ytterligare en omständighet av betydelse är att olika fakulteter har olika mycket 

medel att dela ut till forskning. Den fakultet i vilken lärare, sjuksköterskor, psykologer och 

socionomer utbildas har en relativt stor andel doktorander som slukar huvuddelen av den pott 

som är avsedd till forskning. Därmed finns relativt mindre medel att konkurrera om.  

Hur ska då de mest kompetenta forskarna väljas ut så att rätt personer belönas? 

Här är lösenordet inbördes konkurrens. Genom att tillsätta särskilda expertkommittéer som 

nogsamt läser och granskar ansökningar vaskas en elitgrupp fram som tilldelas medel. 

Problemet är dock att allt för många ägnar allt för mycket tid åt att söka medel för att kunna 

forska, i stället för att forska.  

En merit i kampen om interna medel är att redan ha erhållit medel från extern 

forskningsfinansiär, såsom Vetenskapsrådet eller Riksbankens Jubileumsfond. Chansen att få 

interna medel ökar således för den som fått externa.   

En positiv effekt av att utifrån intern konkurrens tilldela forskningsmedel är att 

det rimligen uppstår ett antal mer framstående forskningsmiljöer, vilket talar för att en mindre 

del av de interna medlen faktiskt ska fördelas i konkurrens. De negativa konsekvenserna 

förefaller emellertid vara betydligt fler.  

För det första kommer de som inte tilldelas medel förmodligen söker sig till 

andra universitet. Varför stanna på Linnéuniversitet om till exempel högskolan i Jönköping 

kan garantera 30% forskning i tjänsten. Samma sak gäller förstås för den nydisputerade.  

För det andra blir det svårt att rekrytera doktorer som disputerat på andra 

lärosäten. Vad finns det för anledning att söka sig till Linnéuniversitet om andra lärosäten 

erbjuder bättre villkor? För det tredje blir framgångsrika forskare överlastade med 

forskningsmedel. Då sannolikheten att få interna medel ökar då man fått externa gynnas de 

som redan fått medel. För det fjärde hinner inte framgångsrika forskare undervisa, då de redan 

är överlastade med arbete. Vid högskoleverkets granskning av kvalitet i olika utbildningar 

framhålls just att doktorer och professorer också ska undervisa.   

För det femte uppstår orimliga orättvisor mellan fakulteter. Detta har i sig inte 

att göra med att medel söks i konkurrens, utan är i stället följden av en delvis slumpmässigt 

riggad organisation. Den ena fakulteten har många som doktorerar, den andre har få. Om 

många doktorerar blir det mindre medel över att så att säga kriga om. Konsekvensen blir att 

en professor i engelska finansieras med upp 70% forskning, medan en professor i pedagogik 

får nöja sig med 15%.  

Hur kan då problemen åtgärdas? Den hastigt påkomna, och av rektor initierade, 

organisationsförändringen kan rätta till en del orimligheter, men förmodligen kommer nya att 



uppstå. Detta är något att betänka när olika institutioner ska paras ihop vid formeringen av 

nya fakulteter.  
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