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Inledning 

Linnéuniversitetet välkomnar en forskningspolitik som stärker hela 

högskolelandskapet, där resurser fördelas på ett kraftfullt, effektivt och dynamiskt 

sätt som bidrar till att Sverige blir en ledande kunskapsnation.  

 

Linnéuniversitetet ställer sig bakom SUHFs yttrande som bland annat framhåller att 

1)  styrningen ska främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande, 2) 

styrningen ska främja ett rollsäkert samhällsansvar och 3) styrningen ska främja 

lärosätenas strategiska handlingsförmåga. Vidare betonas att en grundbult i styr- och 

resursutredningen är frågan om ökad finansiering för forskning genom direkta 

anslag till lärosätena. I lärosätets eget svar utvecklar vi de frågor vi menar är 

avgörande för att skapa rimliga förutsättningar för en högklassig högskoleutbildning 

till alla studenter.  

 

Balans mellan utbildning och forskning 

Linnéuniversitetet har under flera år argumenterat för att en komplett akademisk 

miljö måste ha balans och dynamik mellan utbildning, forskning och samverkan för 

att nå den höga kvalitet som behövs för att möta samhällsutmaningarna. 

 

Sverige har utvecklat ett framgångsrikt och starkt högskolelandskap först genom en 

utbildningsexpansion från 1960-talet och senare genom etableringen av ett antal nya 

universitet. Det tredje steg som nu är påkallat av den globala utvecklingen mot en 

kunskapsbaserad ekonomi och hållbarhetsutmaningarna innebär en reell höjning av 

basanslaget för forskning till liknande nivå som de äldre universiteten. En 

substantiell ökning av basanslaget för forskning skulle möjliggöra en kraftfull 

satsning på forskning och forskningsanknutna utbildningar med hög kvalitet för att 

fullt ut bidra till lösning av hållbarhetsutmaningar. Därigenom får Sverige som 

kunskapsnation en för framtiden nödvändig förutsättning att utvecklas. 
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Utbildning på forskarnivå är en avgörande brygga till forskning och utgör basen för 

våra framtida forskare och ämnesutvecklingen på ett universitet. Förutom att bedriva 

konkurrenskraftig forskning, är ambitionen att erbjuda forskningsbaserade 

utbildningar och utbildning på forskarnivå inom områden med hög relevans för 

samhällets kunskapsbehov. Syftet är att säkra framtida kompetensbehov i akademin 

och på arbetsmarknaden och att öka förmågan att nyttja forskning som bidrar till 

utveckling, tillväxt och innovation. Mer specifikt anser Linnéuniversitetet att det 

saknas en politik för hur landets kompetensförsörjning till vår framtida 

forskningsnation ska säkras.  

 

Linnéuniversitetets prioriteringar och den framtida inriktningen 

Linnéuniversitetet har de senaste åren inriktat sig på att konsolidera och utveckla 

utbildningarnas kvalitet och samtidigt utveckla och profilera utbildningsutbudet, 

detta görs genom att tillvarata universitetets resurser i kunskapsmiljöer som omfattar 

både utbildning, forskning och samverkan.  

 

Viktiga steg har tagits för att arbeta gränsöverskridande och därmed utnyttja en 

större del av vår ämnesmässiga bredd, kompetens och specifika historia.   

Linnéuniversitetet satsar 50 mnkr de kommande åren för att sätta kunskap i rörelse 

och frigöra de resurser (personella och finansiella) som finns befintligt inom 

verksamheten. Detta gör att vi bättre kan utnyttja våra tillgångar genom att öka 

utbytet mellan forskning, utbildning och samverkan. 

 

Avslutningsvis, det största och mest fundamentala problemet med dagens system är 

en underfinansierad verksamhet. Det gäller i synnerhet för de nya universiteten som 

får mindre än en tredjedel av forskningsmedlen i relation till utbildningsansvaret inte 

minst inom nutida och framtida bristyrken, jämfört med de äldre universiteten. 

Avsättningen ur statsbudgeten är i Sverige betydande för forskning och utbildning, 

men stagnerar i en tid då kunskapslyft är mer avgörande för utvecklingen än på 

länge. Studier visar entydigt att varje investerad krona i högre utbildning ger en 

mångdubbel avkastning. 
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