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Students. SFS-DK works with issues that concern doctoral students and doctoral education. Through SFS we advocate the doctoral student input on the
governmental processes, laws and regulations that concern doctoral students.

About KTH-PhD Chapter
KTH-PhD Chapter is the doctoral students chapter in the student union at
KTH (Doktorandsektionen vid Tekniska Högskolan studentkår, THS). The PhD
Chapter works with issues that concern doctoral students and doctoral education, works to promote more effective and higher quality PhD education, research and working environment and improve the general conditions for PhD
students at KTH.

About SNPA
SNPA is a non-profit, postdoctoral member-driven organisation with overarching
goals to improve the quality of the working and living environments for the
postdoctoral community in Sweden.

About NJF
The National Junior Faculty (NJF) is an umbrella organisation for local faculty
associations supporting researchers 1-15 years post-PhD at nine Swedish universities. NJF’s vision is to create the best possible academic environment that
enables future academics to achieve their full potential in Sweden.

About the survey
The survey titled “ A sustainable migration and career policy for doctoral students and
early career researchers”, conducted by SFS-DK, KTH PhD Chapter, SNPA and
NJF between 16th of November 2021 and 31st of January, 2022, was distributed
among doctoral students, and early career researchers via email lists and social
media.
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Sammanfattning och rekommendationer
De svenska lärosätena är bland de främsta aktörerna som attraherar högkvalificerade individer från resten av världen till Sverige, såsom internationella doktorander och juniora forskare (ECR). Detta höjer kvaliteten på utbildning och
forskning vid svenska lärosäten, men Sverige i övrigt kommer också att dra nytta
av att dessa forskare blir kvar på den svenska arbetsmarknaden. De bidrar till
Sverige, genom att dra till sig forskningsfinansiering, starta nya forskningsprojekt och genom sin höga kompetens inom arbetsledning, problemlösning och
kommunikation. Det är därför av yttersta vikt att de får samma möjligheter att
beviljas ett permanent uppehållstillstånd som de hade fått om de istället hade
valt en karriär utanför akademin. Trots att arbetslösheten i den grupp av befolkningen som har en doktorsexamen är lägre än i den övriga befolkningen [1],
kommer det nya försörjningskravet i migrationslagen att försvåra för dessa personer att erhålla permanent uppehållstillstånd.
• De som direkt berörs av den nya lagstiftningen upplever konsekvenserna
som stora och uttrycker att de med anledning av detta är mindre benägna
att vilja stanna i Sverige.
• Framöver kan det nya försörjningskravet även påverka antalet nyanlända
internationella forskare.
• Också svenskt näringsliv uttrycker oro kring hur det nya försörjningskravet
kan komma att slå emot möjligheten att rekrytera internationella akademiker
och forskare [2].
• Doktorander och juniora forskare upplever språkkunskaper i svenska som
viktiga för deras framtida karriärer i Sverige. Men majoriteten tycker att
det är utmanande att lära sig svenska inom den tid och de resurser som
finns.
Utifrån detta rekommenderar vi att
• att ett undantag införs i den nya migrationslagen från försörjningskravet
för doktorander och forskare.
• att de svenska lärosätena stärker möjligheterna för doktorander och juniora forskare att lära sig svenska, samt att den nuvarande möjligheter för
att lärer sig svensk inom akademin bör kartläggas.
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Inledning
Svensk akademi är bra på att attrahera internationella forskar talanger [2]. Först
och främst på grund av bra forskningsmiljöer, men också för att Sverige för
doktorander och juniora forskare erbjuder rimliga lönevillkor, arbetsvillkor och
balans mellan arbete och fritid jämfört med många andra lande i världen. Även
om de allmänna villkoren är bra är det viktigt att poängtera att de inte är unika.
Länder som Norge, Tyskland och Kanada erbjuder liknande möjligheter [9].
Tittar man på lönevillkoren så finns det många ställen i världen där man fokuserar
på att attrahera dessa internationella talanger genom att bland annat erbjuda
dem en mer konkurrenskraftig lön. Detta är speciellt intressant eftersom det
i Sverige oftast inte lönar sig ekonomiskt för individen att doktorera, men det
lönar sig för samhället [1]. Doktorander särskilt efterfrågade inom den privata
sektorn, där det råder stor kompetensbrist [2]. Detta är en av anledningarna
till att skiftande svenska regeringar kontinuerligt har haft som mål att behålla
internationella forskartalanger i Sverige - även om de lämnar akademin [3, 2].
För åtta år sedan stod den svenska regeringen inför ett problem med att alltför många internationella doktorander lämnade Sverige efter att ha disputerat,
då valde man att göra det möjligt för doktorander att få permanent uppehållstillstånd efter fyra år för att åtgärda situation. Detta har lett till att andelen internationella doktorander som stannar i Sverige efter att ha disputerat
ökar [2, 7]. Alla partierna som står bakom den senaste forsknings- och innovationspropositionen (Prop. 2020/21:60) [3], har uttryckt att de önskar att
detta förstärks ytterligare. Det nya försörjningskravet i migrationslagstiftningen
medför nu istället en betydande barriär för att uppnå detta.
I somras införde riksdagen en ny migrationslag, som innehöll nya försörjningskrav för dom som önskar att få permanent uppehållstillstånd; specifikt ska
den sökande have en anställning på minst 18 månader fram från när beslutet fattas av Migrationsverket [4]. Med detta nya försörjningskravet i migrationslagen
utmanas Sveriges attraktionskraft för internationella forskar talanger.
Om motivationen för det nya försörjningskravet är att säkerställa att den sökande
integreras på den svenska arbetsmarknaden slår detta mål förbi för doktorander och juniora forskare. Bland bland disputerade är arbetslösheten lagere en i
resten av samhället [1]. Många av dem som forskar, inom akademin såväl som
utanför, kommer dock inte att klara de nya försörjningskraven eftersom de har
korta projektbaserade kontrakt [2].
Många aktörer, inom och utom akademin, har påpekat det olyckliga faktum att
en forskarkarriär är ett hinder för att kunna uppfylla försörjningskravet. Det
har dock varit oklart hur doktoranderna och juniora forskare själva uppfattar
situationen, vilket är varför att vi, Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitté (SFS-DK), Doktorandsektionen vid Tekniska Högskolans Studentkår
(KTH PhD Chapter), Svenska nätverket av postdok-föreningar (SNPA) och det
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nationella juniora forskare fakulteten (NJF), har genomfört enkätundersökningen "A sustainable migration and career policy for doctoral students and early
career researchers". Svaren från denna enkät stöder generellt vad andra redan
har argumenterat för [5, 2].

En akademisk karriär eller en permanent
uppehållstillstånd
En karriär inom akademin är internationell, även om du aldrig själv flyttar utomlands. En stor del av arbetet inom akademin, såsom interaktionen med kollegor, mentorer, samarbetspartners och finansieringskällor, presentation av data
i publikationer och vid möten och konferenser är ofta internationella. Detta
är spännande och givande, men det den akademiska karriärvägen är också en
osäker karriärväg.
Karriärvägen för doktorander och juniora forskare är ofta styrd av att anställningarna följer där finansieringen finns, vilket innebär att tills du får en tillsvidareanställning är det osäkert både var ditt nästa jobb blir och hur långt kontrakt
du kommer att erbjudas. Den genomsnittliga forskarutbildningen i Sverige varar
4-5 år [7], och för den som väljer att stanna i akademin, följer typiskt 5-8 år som
junior forskare [8]. Med det nuvarande karriär- och finansieringssystemet inom
akademin, resulterar detta därför mycket ofta i en situation där man har korta
kontrakt i minst 10 år.
När du väljer att doktorerar är det många faktorer som påverkar valet av var du
söker dig. För den som är internationell, påverkar kvaliteten på forskningsmiljön
och doktorandutbildning självklart valet, men också de allmänna villkoren i det
aktuella landet spelar en betydande roll. I Sverige erbjuds en forskarutbildning
av hög kvalitet, bra forskningsmiljöer, och bra allmänna villkor, precis som i
Danmark, Norge, Tyskland och Kanada. Med de nya försörjningskraven kommer Sverige svårare att attrahera nya lovande unga forskare, detta gäller inte
bara till dessa länder utan även till länder där det satsas hårt för att attrahera
talangfulla forskare. Detta kommer att ha en negativ påverkan på kvaliteten av
båda forskning och utbildning vid de svenska lärosäten, men det kommer även
att påverka andra sektorer, vilket särskilt Svenskt Näringsliv har lyftet fram [2].
Argumentet att detta är ett problem som akademin själv måste lösa är ett argument som inte är förankrat i hur verkligen ser ut. När det hävdas att det går
att lösa det om akademin bara erbjudar längre kontrakt bortser man från att
inse hur forskarutbildning och forskning finansieras i Sverige. Finansieringen
av forskning och forskarutbildning kommer inte bara från forskningsanslaget,
utan i mycket stigende grad från externa medel. Lärosäten har endast full kontroll över forskningsanslaget. En rad olika svenska regeringar har stöttat denna
ökning av externa anslag till forskning, där medel tilldelas i öppen konkurrens.
Även om detta i stort är ett bra tillvägagångssätt för att fördela forskningsmedel
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så bidrar det till att öka osäkerheten för vilka tjänster som kan finansieras, och
därmed ökas särskilt osäkerheten för juniora forskares karriär [10].

Bakgrundsinformation
Doktorandutbildningen är en utbildning som syftar mot att ge doktorander
expertkompetens inom sitt område och lära sig att formulera och driva egna
självständiga forskningsprojekt. Om de stannar kvar i akademin efter att ha disputerat, är det vanligtvis så att de fortsätter i olika juniora forskare anställningar
i ytterligare 5-8 år. 1 .
Det finns 17 100 doktorander och 7 000 juniora forskare i Sverige [7, 11]. Cirka.
20% av doktorandern kommer från länder utanför EU/EES, och påverkas därmed
av den nya migrationslagstiftningen. För juniora forskarna är det enligt en ännu
inte publicerad enkat från NJF 50 % som kommer från länder utanför EU/EES.
Av de 5080 som har besvarat denna enkätundersökning är generellt representativa för doktorander och juniora forskare när det gäller könsfördelning och
representation av olika forskningsområden. Däremot finns det dock en överrepresentation av personer med internationell bakgrund som besvarat enkäten
(50% av svaren kommer från internationella doktorander eller juniora forskare),
vilket var förväntat utifrån enkätens fokus (Fig. 1).
De flesta doktorander och juniora forskare är idag anställda, men cirka 25% av
postdocs i Sverige finansieras av stipendier [11]. Denna form av tjänstefinansiering försvårar det ytterligt att uppnå permanent uppehållstillstånd.

Längd på respondenternas kontrakt
Korta anställningskontrakt är ofta normen inom akademin. För doktorander
regleras detta i högskoleförordningen [12]. I Sverige är en doktorandutbildning
vanligtvis 4-5 år. När en doktorand har uppnått möjligheten att ansöka om permanent uppehållstillstånd är de i slutet av sin utbildning och deras återstående
kontrakt är oftast kortare än det som krävs för att uppfylla försörjningskravet i
den nya migrationslagstiftningen.
Situationen för juniora forskare är mindre homogen, då dom har många olika
anställningar [11], varför vi i denna studie har frågat denna grupp om längden
på deras nuvarande kontrakt. Bland de juniora forskare som kommer från länder
utanför EU/EES och som varit i Sverige i fyra år har nästan 37% av dem kontrakt
som är kortare än 18 månader och ytterligare 30% har kontrakt som är mellan
1

Juniora forskare beskriver personer i den akademiska karriärvägen med doktorsexamen,
men utan fast anställning. Det är svårt att avgöra det totala antalet juniora forskare i Sverige [8],
eftersom varken UKÄ eller de flesta svenska lärosätena har koll på alla. År 2021 uppskattar NJF
och SULF det totala antalet juniora forskare i Sverige till 7000 [11]
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Figure 1: Nationalitet av respondent
18-24 månader långa. Dessa grupper, motsvarande totalt 67% av alla juniora
forskare från länder utanför EU/EES, uppfyller antingen inte försörjningskravet,
eller så krävs att migrationsverket fattar beslut i deras ärende betydligt snabbare
än vad som är fallet i dag (see Fig. 2).

Figure 2: Längden på kontraktet för de juniora forskare som svarade på enkäten
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Konsekvenserna av den nya migrationslagstiftningen
En permanent uppehållstillstånd kräver att doktorander och juniora forskare
har ett tillfälligt uppehållstillstånd i fyra år [14]. Kombinationen av korttidskontrakt i forskarvärlden, de nya underhållskraven och den långa och osäkra
handläggningstiden på Migrationsverket [15] gör det därför väldigt svårt att få
permanent uppehållstillstånd.
På frågan om den nya migrationslagstiftningen kommer att påverka ens framtida
karriär i Sverige, svarade den överväldigande majoriteten (93%) av icke-EU/EES,
55% av EU/EES och 27% av de svenska respondenterna att det skulle få negativa
konsekvenser för dem (se Fig. 3). I kommentarerna har många svenska och
EU/EES respondenter utvecklat att detta beror på att lagstiftningen påverkar
deras internationella kollegor, och därmed skadar deras forskningsmiljö, eller
på att deras partner eller annan familjemedlem är direkt berörda Fig. 3.

Figure 3: Respondenternas upplevelse av konsekvenserna av den nya migrationslagstiftningen
Av de utom eurpeiska respondenterna har 90% ingen fast bosättning i Sverige
och berörs därmed direkt av den nya lagstiftningen. Trots detta uttrycker dock
majoriteten (69%) att de vill stanna i Sverige om de har möjlighet att göra det.
Det finns dock 28% som uttryckligen angav underhållskraven i den nya migrationslagstiftningen som en anledning till att de ville lämna Sverige (se Fig. 4).
Det betyder att om det inte hade varit för den nya migrationslagstiftningen så
skulle totalt 96% ha velat stanna i Sverige efter sin nuvarande position. Något som indikerar deras avsikt att bosätta sig i Sverige långsiktigt. Bosättning
innebär - förutom att ha en stabil anställning- att kunna planera sitt privatliv,
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inklusive att köpa ett hem, bilda familj, att skriva in barn i skolan och bygga
sina professionella och sociala nätverk.

Figure 4: Fördelningen av svaren på frågan "Är det troligt att du stannar i Sverige
efter din nuvarande tjänst”

Att lära sig svensk inom akademin
De nya förändringarna i migrationslagstiftningen innebär inte bara ett försörjningskrav, utan att det på sikt också också kommer införas språkkrav. Då forskning är en internationell sysselsättning är arbetsspråket engelska för en stor andel
av forskarna vid de svenska lärosätena. Utifrån ett akademisk perspektiv finns
det därför ett ganska litet incitament för doktorander och juniora forskare att
lära sig svenska.
En akademisk karriär kräver engagemang och medför ofta hög arbetsbelastning.
Denna enkät bekräftar att doktorander och juniora forskare ofta arbetar mer än
40 timmar i veckan, något som är särskilt vanligt för personer som kommer från
länder utanför EU/EES (Fig 5).
Trots den höga arbetsbelastningen har långt dom flesta av respondenterna brugt
en del av sin fritid på att lära sig svenska. Efter 4 års vistelse i Sverige har cirka
44% av utländska forskare uppnått en nivå som är över bas (B1 eller högre)
(Fig 6.a).
Detta motsvarar de strängaste språkkraven i Norge, Tyskland och Kanada. Det
är dock anmärkningsvärt att nästan 90% av de tillfrågade tyckte att det var en
utmanande uppgift att lära sig svenska oavsett vilken nivå av svenska de hade
uppnått (Fig. 6.b).
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Figure 5: Antal arbetstimmar för respondenter.

(a)

(b)

Figure 6: Fig. 6.a visar fördelningen av kunskaper i svensk för icke EU/EESrespondenter medan Fig. 6.b visar hur svårt samma respondenter uppmätt det
var att lära sig svenska
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På frågan om vilken inverkan språkkunskaper i svenska har på deras nuvarande
akademiska verksamhet ser man bland respondenterna att ju högre nivåer i svenska de behärskar, desto mer positiv inverkan har det på deras arbete. När frågan
istället fokusera på hur respondentens nivå av svenska kommer att påverka deras
framtida karriär förändras uppfattningen. Här uttrycker de flesta att de upplever
att deras språkkunskaper kommer av att påverka deras framtida karriär, där de
som behärskar svenska anser att detta kommer ha ett positivt inflytande, medan
de som inte behärskar svenska anser att det kommer vara negativt (Fig. 7).

Figure 7: Den upplevda effekten av svenska språkkunskaper för en framtida
karriär i Sverige
Sammantaget såg vi bland respondenterna en stor vilja att lära sig svenska trots
att de tycker att det är utmanande och att de upplever att stödet från akademin
är begränsat [16]. Det finns många skäl att stödja doktorander och juniora
forskare i att lära sig språket, inte minst möjligheten att detta kan bidra till att
vi kan behålla fler högkvalificerade talanger i Sverige. Det tar dock tid att lära
sig ett nytt språk. Därför är det avgörande att akademin och lärosätena specifikt
stöttar doktoranderna och juniora forskare i detta, så att deras svenska nivå inte
blir ett hinder för att möjliggöra att kunna erhålla permanent uppehållstillstånd.
Då möjligheten att lära sig svenska varierar mycket från lärosäte till lärosäte
rekommenderar vi en kartläggning av den nuvarande situationen.
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Slutsats och framtidsutsikter
Sverige har länge betraktats som en attraktiv destination för internationella doktorander och juniora forskare genom att erbjuda en kombination av akademiska
institutioner i världsklass och en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.
Detta utmanas nu av den nya migrationslagstiftningen.
Om konsekvensen av det nya försörjningskravet blir den som doktoranderna,
de juniora forskarna, akademin och näringsliv oroar sig för, är det högst troligt
att vi under de kommande åren kommer att se en minskning av antalet internationella doktorander och forskare som etablerar sig i Sverige. Detta kommer att
få negativa konsekvenser som kommer att märkas brett både inom akademin,
näringslivet och i samhället generellt.
Därför anser vi att ett undantag för doktorander och forskare i det nya försörjningskravet i migrationslagstiftningen är både nödvändigt och klokt om man önskar förhindra en försämring av Sveriges internationella konkurrenskraft inom
kunskapsekonomin. Vidare är det även nödvändigt för att Sverige som kunskapsekonomi fortsatt ska ha förmåga att attrahera de allra bästa internationella
talangerna.
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