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1Vill ditt parti öka 
eller minska antalet 

utbildningsplatser vid 
universitet och hög-
skolor?

– Vi har tillsammans 
med regeringen stärkt 
anslagen och ökat 
antalet utbildningsplat-
ser vid universitet och 
högskolor, men vi ser 
att det finns ett behov 
av att ytterligare öka 
antalet utbildningsplat-
ser.

– Vi vill öka antalet 
platser. Nu gör vi den 
första större utbygg-
naden av permanenta 
utbildningsplatser på 
över tio år, med nära 
25 000 platser till 2021. 
Det gör vi för att Sver-
ige behöver fler akade-
miker, inte minst för 
välfärdens kompetens-
försörjning.

– Miljöpartiet vill öka 
tillgången till högre 
utbildning i hela landet 
och öka möjligheterna 
till distansutbildning. 
25 000 nya utbildning-
splatser fram till 2021 
har tillkommit under 
vår tid i regering.

2Vad vill ditt parti 
göra för att minska 

andelen tidsbegrän-
sade anställningar som 
staplas inom akademin?

– Vi vill göra en över-
syn av de tidsbegrän-
sade anställnings-
formerna inom statlig 
sektor samt införa en 
övre tidsgräns på två 
år under en femårs-
period för tidsbegrän-
sade anställningar hos 
samma arbetsgivare 
innan anställningen 
övergår i en tillsvidare-
anställning. 

– Socialdemokraterna 
vill avskaffa anställn-
ingsformen allmän 
visstid. Det ska inte gå 
att stapla visstidsan-
ställningar. Vi behöver 
också ge lärosätena 
långsiktiga förutsät-
tningar samt fortsätta 
regeringens arbete 
med att förbättra 
villkoren för dokto-
rander.

– Under Miljöpartiets 
tid i regering har lag-
stiftningen skärpts så 
att missbruk av tidsbe-
gränsade anställningar 
blir svårare. En utred-
ning som ska ge fler 
förslag på hur arbet-
slivet kan göras både 
tryggare och mer flexi-
belt pågår.

3Hur ska kar-
riärvägarna för for-

skare och universitet-
slärare förbättras och 
bli mer förutsägbara?

– Osäkra anställningar 
måste begränsas, skill-
naden mellan personal 
som forskar respek-
tive undervisar minska 
och finansieringen av 
forskning bli enklare. 
Forskare behöver 
kunna ägna mer tid 
åt forskning och min-
dre åt att administrera 
omfattande anslag-
sansökningar.

– Vi förbättrar nu kar-
riärvägarna genom att 
utbildningsbidraget för 
doktorander avskaffas 
till förmån för anställn-
ing och med åtgärder 
för bättre meritering. 
Undervisning behöver 
i högre grad premieras 
och fler behöver kunna 
kombinera arbete i och 
utanför akademin.

– Doktorander bör ges 
möjlighet att ha en 
kombinerad anställn-
ing, där praktik på 
arbetsplatser utanför 
akademin ingår i dokto-
randtjänsten. Akademin 
bör bedriva samverkan 
med både näringsliv 
och samhället i stort, 
för att göra vägen ut 
på arbetsmarknaden 
enklare.

4Hur vill ditt parti 
säkerställa att alla 

studenter, oavsett var 
i landet, får en utbild-
ning som bedrivs i nära 
samverkan med forsk-
ning?

– Genom att krav ställs 
på att forskning är en 
självklar del av under-
visningen, åtskillnaden 
mellan undervisande 
personal och forskande 
personal måste minska 
och forskningen på ett 
tydligare sätt inklud-
eras i undervisningen.

– Vi har sett till att även 
de nyare universiteten 
och högskolorna fått 
mer forskningsresurser 
genom resurstillskott 
och omprioritering av 
forskningsmedel. Det 
nya kvalitetsutvärder-
ingssystemet ska också 
säkerhetsställa kontak-
ten mellan utbildning 
och forskning.

– En hållbar högskole- 
och forskningspolitik 
måste stödja och driva 
utbildningarnas forsk-
ningsanknytning. Stu-
denter bör kunna söka 
stipendier för att utföra 
sitt examensarbete i 
internationella forskar-
grupper, och skolforsk-
ningen bör vara prak-
tiknära. 
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–Det viktigaste för 
oss är att stärka kval-
iteten inom högre 
utbildning. Även så 
finns det ett problem 
med matchning på 
arbetsmarknaden i 
dag. Vi ser att det finns 
ett behov av att antalet 
studieplatser ska höjas 
på utbildningar kop-
plade till viktiga bristy-
rken.

– Liberalerna är kritiska 
till regeringens utbygg-
nad av platser efter-
som det har visat sig 
att det innebär sänkt 
kvalitet. Utbyggnad av 
platser får endast ske 
om kvaliteten kan gar-
anteras.

– Vi vill fortsätta bygga 
ut antalet platser på 
flera program, bl.a. 
läkar- och ingenjörsut-
bildningarna. Samtidigt 
anser Moderaterna att 
utbyggnaden inte får 
ske på bekostnad av 
utbildningarnas kval-
itet. Vi satsar därför 
extra medel för att 
stärka kvaliteten.

– Vi har föreslagit 
ut ökade utbildning-
splatser för till exempel 
läkare, specialistsjuk-
sköterskor och polis. Vi 
vill även ha en nationell 
samordning och lång-
siktig planering av utbi-
ldningsplatser för att 
klara framtidens kom-
petensförsörjning inom 
välfärden.

– Vi vill inte öka dem 
utan satsa på hög 
kvalitet och relevans. 
Alltför stort fokus har 
legat på antalet platser 
i stället för att värna 
kvaliteten. 

–För att skapa förutsät-
tningar till lägre 
andel tidsbegränsade 
anställningar behövs 
långsiktighet. Vi är 
positiva till att öka 
andelen basanslag 
till lärosätena för att 
stärka autonomin. 
Vidare behöver det 
finnas en ökad långsik-
tighet i de externa stat-
liga anslagen. 

– Högskoleförord-
ningen ska ses över 
så att meriterings-
anställningar ger rätt 
till prövning för tills-
vidareanställning. 
Rätten till prövning 
bör ske mot i förväg 
uppställda krav. Merit-
ering ska förtjänas vet-
enskapligt och peda-
gogiskt. Även mobilitet 
bör vara meriterande.

– Moderaterna har 
drivit att alla merit-
eringsanställningar 
ska kunna ge rätt till 
prövning för tillsvi-
dareanställning. När 
detta nu träder i kraft 
är det viktigt att effe-
kterna analyseras och 
att förändringarna 
utvärderas för att se 
om de ger önskvärda 
resultat.

– En långsiktig anställn-
ing är viktigt för att ge 
forskaren arbetsro och 
möjlighet att satsa på 
långsiktiga projekt med 
stor potential. Meriter-
ingsanställningar kan 
vara en möjlig väg för 
att förändra dagens 
system med uppre-
pade tidsbegränsade 
anställningar.

– Det höga antalet tids-
begränsade anställnin-
gar är ett problem 
och används som en 
strategi att runda de 
regler som finns för 
fast anställda, åtmin-
stone delvis. Här bör vi 
se över högskolelagen. 
Förslag på detta ska 
komma under nästa 
mandatperiod. 

–Det behövs ett mer 
transparent och tyd-
ligt karriärsystem 
som skapar trygghet 
och incitament att 
fortsätta sin karriär 
inom akademin. Vi 
anser att ett enhetligt 
och sammanhållet sys-
tem för meriteringsan-
ställningar vid svenska 
lärosäten bör övervä-
gas.

Se svar ovan. – Förutom vikten av 
att alla meriteringsan-
ställningar nu ger rätt 
till prövning för tillsvi-
dareanställning anser vi 
att det är viktigt att alla 
anställningar inom uni-
versitet och högskolor, 
även kortare, ska vara 
transparenta och utly-
sas i konkurrens.

– Genom en nationell 
karriärstege med tyd-
liga steg där tillsättning 
av alla akademiska 
tjänster baseras på vet-
enskaplig kvalitet och 
pedagogisk kompetens 
samt transparenta, 
kvalitetssäkrade och 
jämlika kriterier och 
granskning av externa 
oberoende experter.

– Vi har tillstyrkt förs-
lag från regeringen om 
säkrare och tryggare 
karriärvägar. Vi är inte 
främmande att ta ytter-
ligare steg för att säkra 
karriärvägarna. Däre-
mot måste lärosätena 
också se över vilken 
volym av forskare som 
är relevant på olika 
områden. 

– Basresursen är en 
viktig del för att gar-
antera god forsk-
ningsanknytning för 
alla utbildningar. Vi 
vill stärka lärosätens 
möjlighet att profilera 
sina styrkeområden, 
de lokala och region-
ala förutsättningarna. 
Samverkan mellan 
akademi och näringsliv 
bör premieras. 

– Alla lärosäten ska 
konkurrera om resurser 
efter kvaliteten på 
forskningen. Vi måste 
försöka sålla fram en 
ännu mer framgångsrik 
svensk forskarelit samt 
attrahera utländska for-
skare genom införan-
det av ett Nobelstipen-
dium. 

– Detta är våra 
lärosätens ansvar. Men 
från politiskt håll är det 
viktigt att kvaliteten 
kontinuerligt följs upp 
och utvärderas. Vi 
satsar 400 miljoner 
på ett särskilt kval-
itetsstöd för att stärka 
kvaliteten och öka 
den lärarledda tiden 
på högskoleutbildnin-
garna.

– Med dagens 
möjligheter att kom-
municera digitalt bör 
det vara möjligt att 
bedriva utbildning i 
nära samverkan med 
forskningen oavsett var 
i landet man studerar.

– Det är inget över-
hängande problem. 
Snarare är problemet 
att mindre lärosäten 
inte klarar av att sam-
verka med forskningen. 
Det behövs fler for-
skare som undervisar 
och att kraven på att 
undervisa ökas.  

5Ska utländska 
studenter också 

fortsättningsvis bet-
ala studieavgifter? Ska 
avgifter införas också 
för svenska studenter?

– Högskoleutbildning 
ska vara avgiftsfri för 
alla studenter oavsett 
var de kommer ifrån. 
Kunskap och utbildning 
är inte en handelsvara.

– Avgifter ska inte 
införas för svenska 
studenter eller stu-
denter inom EU/EES. 
De avgifter som den 
borgerliga regeringen 
införde för studenter 
från tredje land ses nu 
över av en utredning vi 
tillsatt. Den ska lämna 
förslag på hur interna-
tionaliseringen ska öka.

– Nej. Svenska hög-
skolor och universi-
tet ska vara öppna 
även för studenter 
från andra delar av 
världen. Miljöpartiet 
har i regering tillsatt en 
utredning om högsko-
lornas internationaliser-
ing, som bland annat 
ska se över systemet 
för anmälnings- och 
studieavgifter. 

6 Satsar Sverige till-
räckligt mycket 

pengar på forskning? 
Vilka områden är, enligt 
ditt parti, eftersatta och 
värda att prioritera?

– Vi ser att det finns 
ett behov av att stärka 
anslagen till forsknin-
gen och att särskilt pri-
oritera basanslagen.

– Till skillnad från andra 
länder så har regerin-
gen valt att öka for-
skningsanslagen. Vi 
satsar nu ca 3 miljarder, 
varav 1.3 miljarder i 
basanslag. Vi ser sär-
skilda behov kopplade 
till hållbara städer, life 
science, transport, 
biobaserad ekonomi 
och utbildning.

– Vi behöver ytterligare 
satsningar på forskning 
för att möta dagens 
stora samhällsutmanin-
gar. Klimatförändrin-
garna givetvis, men 
även till exempel digi-
talisering och jämlikhet. 

7 Hur ser ditt parti 
på balansen mel-

lan externa anslag 
och basanslag? Bör 
basanslagen ökas?

– En självständig 
akademi med hög kval-
itet förutsätter en lång-
siktig och förutsägbar 
resurstilldelning. Forsk-
ningen ska värnas från 
politisk detaljstyrning 
och beroende av privat 
finansiering, därför är 
basanslagen centrala 
och bör ligga på en 
hög nivå.

– Vi har ökat basansla-
gen med 1,3 miljarder 
för vi vet att basansla-
gen är viktiga för att 
värna och utveckla den 
fria forskningen och 
akademins självstän-
dighet. Basanslagen 
bör fortsätta öka i takt 
med ökade anslag så 
de utgör minst 50 % av 
forskningsanslagen.

– Basanslagen är 
mycket viktiga för den 
fria forskningen. Stora 
externa bidrag riskerar 
att göra forskningen 
hårt resultatstyrd, 
vilket i sin tur kan 
leda till brister när det 
kommer till kreativitet. 
Basanslagen har ökats 
i förhållande till de rik-
tade anslagen.

8Hur kan andelen 
kvinnliga pro-

fessorer ökas från 
nuvarande 25 procent? 

– Vi vill kraftigt stärka 
arbetet för en jäm-
ställd akademi. Av de 
statligt finansierade 
forskningsanslagen ska 
max hälften gå till män, 
dessutom vill vi införa 
en jämställdhets bonus 
i basanslagen för att 
främja en jämnare 
könsfördelning inom 
forskning och akademi.

– Genom tydliga 
politiska åtgärder och 
ett medvetet rekryter-
ingsarbete på varje 
lärosäte. Regeringen 
har höjt ambition-
snivån, satt igång att 
jämställdhetsintegrera 
lärosätena och för-
bättrat villkoren för 
forskare. Fortsatta 
åtgärder för bättre 
meritering krävs.

–Jämställd fördelning 
av forskningsmedel, 
fortsatt jämställd-
hetsintegrering och 
tydliga karriärvägar 
för unga forskare är 
exempel på åtgärder 
vi vill se för att uppnå 
ökad jämställdhet inom 
akademin.

– Vi vill ta bort 
studieavgifterna för 
tredjelandsstudenter 
och i stället införa en 
anmälningsavgift. Vi 
vill inte införa studieav-
gifter för svenska stu-
denter. 

– Liberalerna anser att 
utländska studenter 
från länder utanför EU 
även fortsättningsvis 
ska betala studieav-
gifter. För övriga ska 
den högre utbildningen 
vara avgiftsfri.

– Moderaterna står 
bakom nuvarande 
system, det vill säga 
att en avgift tas ut för 
studenter från land 
utanför EU/EES och 
som inte är en del av 
ett utbytesprogram. 
Vi vill inte införa några 
avgifter för svenska 
studenter.

– Ja. Nej. – Ja, utländska stu-
denter ska betala en 
avgift, precis som de 
gör överallt annars i 
världen. Vi ska konkur-
rera med kvalitet, inte 
med gratis utbildning. 
Nej, inga avgifter ska 
införas för svenska stu-
denter, just för att de är 
svenska medborgare. 

–Sverige har länge varit 
i topp när det gäller 
satsningar på forskning 
och utveckling mätt 
som andel av BNP men 
outputen kunde vara 
bättre. Ett område som 
bör prioriteras inom 
forskning är den gröna 
omställningen mot ett 
mer hållbart och förny-
bart samhälle. 

– Alliansregeringen 
ökade de årliga ansla-
gen med drygt nio 
miljarder kronor. Sver-
ige bör bygga en ny 
forskningsreaktor samt 
utöka forskningen om 
framtidens energila-
gring. Liberalerna anser 
att regeringen ska pre-
sentera ett förslag till 
en svensk rymdstrategi.

– Forskningen behöver 
långsiktiga villkor. Vi 
står därför till stor 
del bakom de sär-
skilda satsningar som 
regeringen har gjort. I 
vår budget har vi sat-
sat 300 miljoner kro-
nor extra på basanslag 
och har lanserat en 
ny satsning vi kallar 
Beredskap i en orolig 
tid.

– Enligt den senaste 
jämförelsen från SCB 
(2015) ligger Sverige 
väl till nationellt sett i 
relation till vår BNP. Vi 
ser behov av utökad 
forskning inom bland 
annat psykiatrin för att 
få kunskap om varför 
allt fler barn och unga 
mår psykiskt dåligt. 

– Vi bör höja vårt totala 
anslag så det blir när-
mare fyra procent. 
Ändå upplever vi inte 
att anslagsökningar 
just nu är akut nödvän-
diga. Vi bör höja ansla-
gen för kärnkraftsfor-
skning samt områden 
där Sverige är ett stort 
exportland, som met-
allurgi och förädling av 
skogen.   

– Svenska lärosäten 
har i dag en låg andel 
basanslag i förhållande 
till externa anslag. Vi 
är positiva till att öka 
andelen basanslag 
till lärosätena för att 
stärka autonomin. 
Vidare behöver det 
finnas en ökad långsik-
tighet i de externa stat-
liga anslagen.

– I dag uppgår 
basanslagen till 43 pro-
cent medan externa 
intäkter utgör 57 pro-
cent. För att premiera 
kvalitet införde alli-
ansen en modell där 20 
procent omfördelades 
baserat på externa 
anslag, publiceringar 
och citeringar. Det är 
viktigt att modellen 
utvecklas. 

– På sikt vill vi öka 
basanslagen. Det är 
viktigt för att stärka 
lärosätenas möjlighet 
till ökad profilering, 
kvalitet och rådighet 
över forskningen. Vi 
höjer därför anslagen 
och avlastar dem det 
ekonomiska ansvaret 
för eventuell nationell 
forskningsinfrastruktur 
de har.

– Vi inser att dagens 
system där externa 
anslag utgör en stor 
del av forsknings-
finansieringen medför 
svårigheter för univer-
sitet och högskolor att 
skapa långsiktighet i 
exempelvis anställn-
ingsformer. Det är 
därför värt att se över 
balansen i anslagsför-
delningen.

– Ja basanslagen bör 
ha en större andel av 
forskningsanslaget. 
Därmed tror vi också 
att karriärvägarna 
skulle bli säkrare för 
forskare, som vi tog 
upp i en tidigare fråga. 

– Utlysningar av tjän-
ster och medel bör 
bli mer transparenta. 
Forskningsanslag bör 
i större utsträckning 
komma kvinnliga for-
skare till del samt att 
en plan tas fram för 
hur medlen som går 
till kvinno- respektive 
mansdominerade fält 
kan jämnas ut.

– Unga forskares 
otrygga anställningar 
är viktiga orsaker till 
den nuvarande skeva 
könsbalansen. For-
skarkarriären är svår 
att kombinera med 
familjebildning och 
på grund av rådande 
könsnormer slås kvin-
nor ut. Rätten till 
föräldraförsäkring bör 
byggas ut.

– Ett sätt att arbeta 
för ökad jämställdhet 
är att stärka studie-
vägledningen i hela 
utbildningskedjan. Vi 
bör även se hur dag-
släget, där hälften av 
disputerade är kvinnor, 
kan förbättras genom 
att till exempel följa 
upp att bemanningen i 
beredningsgrupper är 
jämställd.

– Ett aktivt och medve-
tet jämställdhetsarbete 
är viktigt för att mot-
verka så kallad ”uncon-
scious bias” (under-
medvetna fördomar) i 
den akademiska sfären. 
Även transparenta 
rekryteringsprocesser 
med tydliga kriterier 
med fokus på veten-
skaplig kompetens är 
viktiga.

– Ja inte genom 
kvotering i alla fall. 
Vi måste börja redan 
i grundskolan och 
stimulera intresset för 
vetenskap och forsk-
ning hos flickor. Det 
är den långsamma, 
mödosamma vägen, 
vilken inte hindrar att 
det är den rätta vägen. 
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