Hej,
Med anledning av att Styr- och Resursutredningen närmar sig slutet önskar jag göra ett
inlägg i elfte timmen då jag känner mig djupt oroad över konsekvenserna.
Min tanke var att ett mail som detta inte skulle behövas då jag skickade en debattartikel till
DN som tyvärr refuserades efter review. Denna artikel för nu en tynande tillvaro på Sulftidningens webbsida och jag förmodar att ni inte sett den. Den bifogas därför här.
https://universitetslararen.se/2018/10/03/dumstrut-pa-universiteten-kan-ge-nyttkrisomrade/
Samtidigt vill jag kommentera några synpunkter som jag möter bland vissa kollegor:
1. "Det är bra att alla pengar kommer i en pott då det ger tydlig samverkan mellan
forskning och grundutbildning" Här är det av intresse att ställa sig frågan i vilken grad
de personer som yttrar detta har någon erfarenhet av att försöka driva högklassiga
forskningsprojekt som kan konkurrera med ledande forskare internationellt. Vissa
personer tror kanske att 5-10 % extra forskningstid i tjänsten gör att man bedriver
riktig forskning. Om man tror detta vet man inte vad konkurrensutsatt och högklassig
forskning handlar om.
2. "Det är bra att pengar förs över från forskningsråd till lärosäten så behöver jag inte
lägga ner så mycket tid på att söka pengar". Detta uttalande bygger på någon, av en
hel rad möjliga vanföreställningar, t.ex. 1. Så mycket pengar kommer att föras över
till lärosätena att det räcker för alla att ha en rimlig forskningstid i tjänsten (alla
forskningsrådens medel skulle knappast räcka för detta) eller 2. Personen i fråga tror
sig vara bättre än andra på den korridorkamp (med ord eller på andra sätt) som
kommer att ligga till grund för vem som får del av lärosätens pengar för forskning.

Min slutkommentar är precis som en av de i debattartikeln, nämligen att förslagen som
diskuteras ovan skulle få katastrofala konsekvenser för svensk forskning om de skulle
genomföras utan betydande resursförstärkning. Vidare riskerar förslagen att ställa grupper
mot varandra inom lärosätena då pengarna varken räcker till forskning eller grundutbildning
av hög klass.
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