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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

Mötesanteckningar Forskningsnämnden och 
Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå 

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Närvarande: 

2020-04-22 

14:00-16:00 

https://gu-se.zoom.us/j/854113203 

Göran Landberg (ordförande) 

Kristian Daneback, SFS 

Göran Hilmersson, NFS 

Ola Olsson, HhFS 

Åsa Wengelin, HFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

Lena Carlsson Ekander, SA 

Greger Hammarin, GUDK 

Ingela Dahllöf, NF 

Malin Podlevskikh Carlström, GUDK 

Margareta Jernås, PIL 

Martin Lagging, SA 

Göran Larsson, HFS (närvarande från §4) 
Sigridur Beck, FIK  

Charlotte Andersson, GUDK 

Mattias Ehardsson, GUDK 

Jessica Nyberg Peterson, sekreterare FU 

Anna Schubert, samordnare 

Besökande: §3: Karin Hellqvist och Anders Ideskog

§4: Ralph Heiefort

Frånvarande: Fredrika Lagergren Wahlin (vice ordförande FN) 

Erik Pålsson, SACO-S 

Henric Benesch, KFS 

Åsa Mäkitalo, UFS 

Alexei Cravcenco, GUDK 

Annika Lantz-Andersson, UFS (vice ordförande FU) 

Erik Boström, UB 

Malin Östling, kvalitetssamordnare 

Alice Olsson, HHGS 

Håkan Carlsson, UB 
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Vid anteckningarna: Jenny Lindström, 031-786 1016, jenny.lindstrom@gu.se 

Ärende Åtgärd 

§ 1 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan 

godkändes. 

§ 2 Information 

Aktuella frågor i FN och FU 

Göran Landberg sammanfattade aktuella frågor: 

karriärvägar och meriteringssystem, principer för 

fördelning av basanslag, RED19-relaterade åtgärder och 

infrastrukturer.  

EUTOPIA  

Göran Landberg informerade om arbetet med EUTOPIA. 

Trots svår start p.g.a. Coronasituationen, där vissa 

mobilitetsrelaterade aktiviteter inte kunnat genomföras, har 

relationerna med partneruniversiteten stärkts och en ny 

ansökan inom ramen för nätverket med fokus på yngre 

forskare förbereds nu. 

Övrigt 

Med anledning av Corona anslår regeringen 100 mnkr extra 

till VR i vårändringsbudgeten. 

Det påpekades att det alltjämt är viktigt med social 

distansering och Göran Landberg uppmuntrade fakulteterna 

att kontakta universitetsledningen gällande Corona-

relaterad forskning, där ledningen skulle kunna bidra till att 

underlätta eventuella flaskhalsar.  

§ 3 Karriärstöd 

Karin Hellqvist och Anders Ideskog presenterade ett förslag 

på samlad karriärvägledning vid GU. Förslaget har tagits 

fram med hjälp av gap-analysen inom HRS4R, samt efter 

”Diskussion och workshop om karriärstöd för forskare 21 

januari 2020” och har diskuterats i rektors ledningsgrupp. 

Bilder finns i GU-box.  

Mötet diskuterade huruvida karriärstöd bör ligga centralt 

eller närmare verksamheten (fakultet och/eller institution). 

Flera fakulteter och institutioner har redan utvecklat olika 

typer av karriärstöd. Flera uttryckte att det är viktigt att det 

finns karriärstöd nära verksamheten, då detta ofta behöver 

utformas ämnesspecifikt för en viss arbetsmarknad/karriär. 

Utbyte finns mellan fakulteter där tex doktorander på NF 

får ta del av aktiviteter på SA.  

Punkten återkommer vid ett 

senare möte för en fördjupad 

diskussion. 
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Det diskuterades också att flera delar av ett karriärstöd kan 

vara generella och att förslagets idé om att samla det 

karriärstöd som finns i en gemensam ingång (förslagets 

”paj”) är positivt. Det föreslogs också att vi kan snegla på 

Chalmers paket för ”generic skills”. 

En del av förslaget innebär att GU skulle köpa in vissa 

karriärstödstjänster från ett Australiensiskt företag (aktivt i 

Europa, tex LU och enskilda personer vid GU har redan 

samarbete med det här företaget). Flera var tveksamma till 

detta. 

Studentrepresentanterna uttryckte att det finns stort behov 

och önskemål från studenterna om utökat karriärstöd, 

särskilt i god tid innan disputation. Efter disputation finns 

hjälp att få från tex Trygghetsstiftelsen. 

Många ansåg att ett utvecklat centralt stöd för 

studenter/anställda som är nya för GU (svenska och 

internationella) är önskvärt. 

§ 4 Karriärvägar och meritering 

Jenny Lindström presenterade en sammanfattning av 

rekommendationer gällande karriär och meritering från 

universitetsledningens panelrapport från RED19. Bilder i 

GU-box. 

Ralph Heiefort presenterade karriärvägar, regelverk och 

förutsättningar för forskare vid GU enligt gällande 

regelverk vid universitetet och nationellt. Bilder i GU-box. 

Efter Ralphs presentation reflekterade mötet över vilken 

position ”postdoc” har i karriärsystemet, där vissa 

fakulteter anser att denna tjänst borde ingå i ”tenure-track-

systemet” medan andra fakulteter inte tycker så.  

Både SA och HFS lyfte att kombinationsanställningar med 

forskning och praktik för yngre läkare respektive lärare 

saknas. Ralph informerade om att lösningar på detta 

undersöks för närvarande. 

Mötet diskuterade sedan i grupper om vilka svårigheter 

som finns i karriärsystemet idag, samt förslag på hur dessa 

kan lösas vid GU.  

Angående anställning som biträdande lektor framfördes att 

skrivningen ”Främst bör den komma i fråga som har avlagt 

doktorsexamen högst fem år innan ansökningstidens 

utgång.” är problematisk. Högst sju år efter disputation 

Diskussionen återkommer på 

kommande möten i FN och 

FU. 
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förespråkades istället. Detta för att lämna utrymme för olika 

karriärvägar. Det beskrevs också som problematiskt att det 

finns glapp mellan disputation, postdoc och biträdande 

lektor. Detta är dock ett problem i hela Sverige. 

Mötet diskuterade att det bör finns en tydlighet gentemot 

medarbetare om vilka förutsättningar som gäller, samt 

möjligheteten att guida individer efter deras respektive 

förutsättningar i olika typer av karriärvägar.  

Vidare diskuterades att mobilitet efter disputation bör 

uppmuntras, men kanske är en fråga om kultur snarare än 

regelverk. Mobilitet senare i karriären uppmuntrades också. 

Det framfördes att det är viktigt att forskning och 

undervisning likställs vid meritering, samt att alla tjänster 

ska konkurrensutsättas. En av diskussionsgrupperna 

berörde också samverkan som ett alternativt 

meriteringssätt. Det skulle då krävas en klar definition av 

vad samverkan är. 


