Motion till riksdagen
1989/90: Ub56
av Margareta Winberg

m.fl. (s)

med anledning av prop. 1989/90:90 o m forskning

l propositionen konstateras att dimensioneringen av forskarutbildningen i
Sverige mastc utökas dels för att svara upp till �amhällets behov av ny kun
skap. dels för att parera det stora antal pen�ionsavgängar som vänta� under
1990-talct. Propositionen föresiar att fl..:ra doktorandtjänster inriittas. Det
är exempel pa välkomna iitgärdcr som kommer att förkorta dc i vissa fall
mycket langa studietiderna. l dag tar det t.ex. i genomsnitt elva år för en
doktorand inom humanistisk fakultet att slutföra examen.
Det är emellertid inte tillräckligt att und<uuöja ekonomiska studiehinder
utan dessutom måste nya grupper rekryteras till forskarutbildning. Rekryte
ringen följer nämligen ett mycket traditionellt mönster diir kvinnor och stu
derande från högskolor som saknar fasta forskningsresurser i liten utsträck
ning gar vidare till forskarutbildning.
Mindre än l 7r av de studerande fran de mindre och medelstora högsko
lorna och vårdhögskolorna fomätter till forskarutbildning inom fem ar efter
avslutad grundutbildning medan över 5 7r fortsätter vid enheter med fasta
forskningsresurser.
Under den gångna tioarsperioden har andelen kvinnor i grundutbild
ningen i högskolan ökat successivt. Genom högskolereformen l 977 fördes
flera utbildningar till högskolan �om av tradition dominerab av kvinnor.
t.ex. sjuksköterske-. förskollärare-och fritidspedagogutbildningarna. Här
igenom blev kvinnorna i majoritet i högskolan. och dc utgör de �enaste aren
60 %. Men denna ökning svarar pa intet sätt mot andelen kvinnor i forskar
utbildning. där bland nyintagna dc �enaste tva aren endast en tredjedel är
kvinnor.
Det iir vidare väl känt att kvinnor i större utsträckning än män avbryter
sin for�karutbildning. Forskare har här pekat pa det förhallandet att kvinnor
i högre grad än män är geografi�kt bundna och alltså hämmas i sin forskar
karriär av att forskarutbildning hittills i princip varit tillgiinglig endast vid
enheter med fasta forskning�re�urser. alitsa universiteten. En utbyggnad av
fasta forskningsresurser vid ett �törre antal högskolor �kulle förmodligen
medverka till att rekrytera fler kvinnor till forskarutbildning.
l högskolan gör studenterna ett starkt könsbundet �tudieval som leder till
en starkt könsbunden arbetsmarknad. Manga män går till teknisk sektor och
manga kvinnor söker till vard-och undervisnings�ektor. Kvinnors studieval
leder för det mesta till arbete inom elen offentliga sektorn.
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l nom den offentliga �cktorn avsättes en närma�t försumbar del till forskning och utveckling jiimfört med den privata �ektorn. Kommuner och lands-
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ting av�iitter t.ex. 0.1-0.2 <H av lönesumman till FoU. Detta skall jämföras
med den totala summan till FoU som utgör 3 7, av BNP.
Detta innebiir att den arbt:t�marknad som i så �tur utsträckning är kvin
nornas i dag ger litet utrymme för innovation och utveckling genom forsk
ning�in�aber. En höjning av FoU inom den offentliga sektorn skulle inte en
dast utveckla offentliga �ektorn utan dessutom medverka till forskning inom
arbet�- och iimnc�omraden �om �kulle stimulera kvinnor att forska.
Propositionen papekar att mälet ma�te vara att kvinnor� och mäns insatser
i �amma ut�triickning ta� till vara inom forskning och högre utbildning. Pro
positionen visar dock inte p[l viigar och åtgärder för att nå detta mi\1. Det
niimn� vis�erligen att U l l Ä har en viktig tillsynsuppgift vid utlysning och till
�iittning av vikariat. tjiin�tcr och utbildningsbidrag. men förslag av strategisk
betydcl�e för att rekrytera kvinnor till for�karutbildning saknas.

l lemstälian
Med hiinvisning till det anförda hemställs
att riksdagen �om sin mening ger regeringen till känna att kvinnor
nas situation inom forskarutbildning och forskning särskilt uppmärk
�ammas.
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