
S R A T
ditt fackförbund

ETT ÅR TOG DET, från att vi först hörde talas om det nya viruset till 
dess att vaccinationerna var i gång. Tydligare exempel på forsk-
ningens betydelse är svåra att hitta. Det är ovanligt att man når 
resultat så fort och att det direkt gör så stor skillnad. Men en blick 
i backspegeln visar forskningens stora betydelse. 

Jag ser i mitt eget yrke hur nya rön har lett till förbättrade 
metoder, friskare munhälsa och därmed ökad status för tandhy-
gienister. På samma sätt är forskning och innovation avgörande 
inom alla professioner. Det är därför dessa områden priorite-
ras högt inom Saco, för att de är förutsättningar för samhällets 

utveckling, för landets konkurrenskraft 
och därmed för våra jobb. 

Regeringen har slagit fast att Sverige 
ska vara ett av världens främsta forsk-
nings- och innovationsländer. Man 
har sannerligen en del att leva upp till! 
Hittills har vi sett hur finansieringen har 
urholkats och de otrygga anställningarna 
cementerats. Ofta snålas det med utrust-
ning och slarvas med arbetsmiljön. Att 

forskare tvingas lägga en stor del av sin tid på att söka pengar 
är ett pinsamt resursslöseri. Det finns bättre sätta att locka till 
sig engagerade akademiker! 

Från fackligt håll har vi länge krävt fler fasta tjänster och 
bättre villkor för att forskarna ska få en rimlig arbetssitu-
ation. Även en tydlig karriärväg för unga forskare måste 
finnas. Det är dags nu! Med tanke på vad forskningen ger 
tillbaka till samhället bör det vara en självklar investering.

Vinnande koncept att 
satsa på forskarna

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

» Finansieringen 
har urholkats 

och de otrygga 
anställningarna 
cementerats.«

Just  nu...
...Hoppas jag innerligt att smittspridningen avtar så att alla får nödvändig 
sammanhängande semester.

Har du frågor?  Gå in på srat.se  och hör av dig  så hjälper vi till!
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