INGRESS—Det debatteras regelbundet om Sverige får någon form av nytta från
universitetsforskningen som till största delen är skattefinansierad. Nyttan är i produkterna—nya
doktorer och vetenskapliga artiklar— och produktiviteten är god; i det finns inget att debattera.
Debatten bör istället gälla balansen mellan forskning och utbildning och ställa doktorer och artiklar
på den ena sidan mot utbildningskvaliteten för de studenter som utexamineras på den andra sidan.
Det är nämligen samma personer som ansvarar för forskning och utbildning så arbetstiden går till det
som belönas bäst. Extern finansiering premierar forskning på bekostnad av grundutbildningen.

ARTIKEL
Brandmän kan fys‐träna på arbetstid. Tänk om kårer nu skulle börja tävla för att motivera till träning:
Framgångar ger intäkter från vinster och sponsorer och belöningar leder till att idrottandet ökar.
Efter en tid slutar man åka ut i samhället för att informera om brandsäkerhet som man brukar därför
att det tar tid från träningen. Brandmän rekryteras efter idrottsmeriter och den goda ekonomin gör
att inte alla behöver delta i räddningsarbete; det har blivit mer lönande med idrott än
räddningsinsatser.
Ingen har dock föreslagit att brandmän ska tävla. Vid universiteten är det annorlunda. Forskning
bedrivs egentligen för att hålla undervisningen aktuell och relevant och för att få ny kunskap, men
forskning har blivit en tävling, åtminstone inom ingenjörs‐, natur‐ och livsvetenskaperna: Universitet
rankas efter forskningsprestationer; lärares lön och befordran beror främst på forskningsmeriter.
Effekten är att ny kunskap och utbildning av forskare har blivit viktigare än att väl utbilda människor
från grundutbildningar, både avseende yrkeskunskap och allmänbildning.
Ofta debatteras högre utbildning och forskning som om de vore oberoende verksamheter. Men vi är
samma personer som ansvarar för båda och utöver dessa två uppgifter förväntas vi informera om vår
verksamhet, verka för att forskningsresultat kommer till nytta samt arbeta administrativt inom
universitetet. Det är tidsmässigt ett nollsummespel: Belöna en aktivitet så blir det mindre av de
övriga. Som forskare har jag externa intäkter som är mer än tio gånger den ersättning jag får som
lärare för mina kurser. Forskningsmedlen ger mig egen forskningstid, möjlighet att anställa
doktorander samt att resa och att emellanåt ta forskningsledigt; ersättningen för undervisningen
täcker inte lönen för nerlagd tid; samverkan är ofinansierad och administration ett måste.
Men ny kunskap och flera doktorer är väl enbart bra? Motfrågan är om inte bättre utbildning också
är enbart bra? Det är avvägningen mellan dessa två frågor som inte görs. Utan att kvalitativt bedöma
forskning går det ändå se två problem med den ensidiga premieringen av forskning. För det första är
verkningsgraden låg. Slutprodukten av forskningsprojekt är vanligtvis vetenskapliga publikationer.
Det publiceras mer och mer vilket leder till att det mesta inte läses. Man får acceptera svinn från
forskning, men måste även se till alternativnyttan av arbetstiden. Boyer skiljer på fyra sorters lärt
arbete i Scholarship Reconsidered: upptäckt, integration, tillämpning och undervisning. Upptäckter är
vår gängse forskning; upptäckta rön kan integreras för större förståelse och påverkan, de kan
tillämpas på olika problem och kan bearbetas för undervisningen. Det är en bra modell för att få fram
och omsätta forskningsresultat. Men mottagarledet av nya upptäckter är underdimensionerat idag
därför att integration, tillämpning och undervisning inte finansieras alls eller i samma grad som
upptäckterna. Därför blir det svinn.

För det andra har forskningen blivit mer av ett självändamål. Med uppsatta tävlingskriterier i form av
antal publikationer, citeringar och summan av externa medel går spelet ut på att prestera högst för
att få ytterligare medel. Mest produktiv är man om man inte tar risker och inte byter
forskningsämne. Så skicklighet premieras på bekostnad av nyskapade. Det blir rundgång eftersom
mer pengar ger fler tjänster för forskare som publicerar. Nya fakultetstjänster inrättas utifrån
forskningsbehov (möjlighet till god finansiering, vill säga); ibland saknas undervisningsbehov. De
externa medlen påverkar alltså forskningens karaktär samt universitetens struktur. Till slut driver
forskningen ut övrig verksamhet.
Slutsatsen är att fokus på nya upptäckter inte är det mest effektiva sättet att utnyttja en fakultet,
utan det sker enbart för att det är den form av lärt arbete som finansieras externt och som premieras
väl. Sverige fler välutbildade människor med grund‐ och magisterexamen, men universiteten
levererar inte. Kvalitet och examinering i den högre utbildningen måste höjas och det kräver insatser
av hela lärarkårer på universiteten. Min slutsats är att undervisning och forskning måste balanseras
bättre. För att det ska ske måste belöningssystemen ändras.
Här är några förslag för diskussion.





Forskarutbildningen dimensioneras som övrig utbildning så att antalet doktorandtjänster är
begränsat för varje lärosäte och de är fullt finansierade. Syftet är att motverka att
forskarutbildningen tränger ut grundutbildningen, så som den gör idag.
Varje lärare har finansiering för sin tjänst och behöver inte söka forskningsmedel. Tjänsterna
innefattar Boyers fyra aspekter på lärt arbete så att nya rön kan komma till användning.
Externfinansierade forskningsprojekt bedrivs utanför universitetet i institut med mål att
skapa nytta. Lärare deltar utanför universitetstjänsten. Syftet är att skydda universitetens
oberoende mot snedvridning av verksamheten från externa intressen.
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