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Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har under den senaste tiden 
uppmärksammats på två fall där förutsättningarna för lärosätenas möjligheter att 
genomföra planerad verksamhet påverkats med kort varsel. Det handlar dels om 
Myndigheten för skolutveckling, dels om SIDA.  
 
Myndigheten för skolutveckling har meddelat berörda lärosäten att tidigare 
beslutad forskningsfinansiering av ett antal projekt upphör från och med 1 juli. Ett 
sjuttiotal doktoranders försörjning berörs. Effekterna av det indragna stödet har  
påtalats av berörda forskare/projektledare i en gemensam skrivelse till utbildnings-
departementet. Förbundet ser med stor oro på den uppkomna situationen som  
innebär att långt gångna projekt inte kan avslutas i enlighet med tidigare överens-
kommelser.   
 
Vi finner det djupt olyckligt att det vid tillskapandet av Myndigheten för skol-
utveckling inte gjordes en plan för hur påbörjad angelägen verksamhet skulle tas 
omhand och slutföras i enlighet med tidigare gjorda utfästelser. Det område som 
därmed plötsligt saknar finansiering är ett som i många sammanhang anges som 
mycket angeläget och under uppbyggnad. Vetenskapsrådet har vissa medel, men 
knappast tillräckliga för att utan annan förstärkning kunna garantera slutförandet 
av den påbörjade kunskapsuppbyggnaden.  
 
Vi anser att det är oacceptabelt att resurser för forskarutbildning kan dras in med i 
praktiken så kort varsel som en dryg månad. Det finns ett särskilt förordnings-
reglerat försörjningsansvar för den högskola som antagit en doktorand. Detta för-
utsätter att också finansiärer känner sitt ansvar och fullföljer sina åtaganden så 
länge studierna håller godtagbar kvalitet. En indragning av resurser på detta sätt 
raderar inte bara ut planeringsförutsättningarna för lärosätena, det skapar sannolikt 
också en osäkerhet hos potentiella kandidater till framtida forskarutbildning. Det 
omöjliggör sannolikt slutförandet av ett antal projekt och tillgodogörandet av kun-
skap som det finns stort behov av.  
 
Vi vill med denna skrivelse uppmana utbildningsdepartementet att tillsammans 
med Myndigheten för skolutveckling pröva alla vägar att prestigelöst säkerställa 
slutförandet av den initierade verksamheten och därmed lösa den synnerligen 
olyckliga situation som har uppstått.  



 

 

 
 
Det andra exemplet vi vill informera om rör SIDA och det ensidiga beslutet att inte 
finansiellt bidra till slutförandet av forskarutbildning med anknytning till Asmara 
utan bara medge stöd till närmaste examen. Detta rör KTH, Umeå universitet och 
Uppsala universitet. Även här saknas alltså förutsättningar för rimlig planering och 
vi ser gärna ett initiativ från utbildningsdepartementet med innebörden att de stat-
liga forskningsfinansiärerna ger bättre planeringsmöjligheter för forskarutbildning. 
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