
Att vara POSTDOC vid
Nationalekonomiska institutionen,

Stockholms universitet

Utkast 3

December 7, 2005

1 Målsättning

Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder ny-
disputerade forskare att vara POSTDOC vid institutionen. Syftet är primärt

• att ge nydisputerade forskare i nationalekonomi möjlighet att genom
forskning och undervisning meritera sig för tjänster vid universitet
och högskolor och för docentur samt

• att stärka institutionens forskningsmiljö och bidra till undervisnin-
gen på samtliga nivåer.

Målsättningen med verksamheten är dock inte att erbjuda sk tenure
track.

Idag är en majoritet av samtliga forskare vid institutionen män. De
flesta POSTDOC har hittills varit disputerade vid Stockholms univer-
sitet. Institutionen önskar därför öka antalet kvinnliga forskare och an-
talet forskare som fott sin doktorsexamen vid andra universitet som är
POSTDOC vid institutionen.

2 Vad menar vi med POSTDOC?

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att man skall kunna komma
ifråga som POSTDOC vid vår institution:
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1. Doktorsexamen i nationalekonomi bör vara högst 5 år gammal. Vid
beräkningen av den tiden görs samma överväganden som när man
bedömer om en forskare är behörig att söka anställning som forskaras-
sistent.

2. Man skall vara finansierad helt eller delvis genom externa stipendier,
donationsstipendier som förfogas över av institutionen eller genom
projektanslag.

3 Hur blir man POSTDOC?

• Ställning som POSTDOC erhåller man efter beslut av Prefekten.

• Prefektens beslut beror på såväl sökandens forsknings- och under-
visningsmässiga kvalifikationer som institutionens undervisnings-
behov och tillgång på arbetsplatser.

Man kan bli POSTDOC på flera olika sätt: (i) Ansökan hos prefek-
ten om att bli POSTDOC på institutionen om man redan har stipendium
eller forskningsanslag vid en annan institution, (ii) nominering av Prefek-
ten till externt stipendium med utfästelsen att bli antagen som POSTDOC
vid institutionen om stipendiet beviljas, (iii) ansökan om externt forsk-
ningsanslag med utfästelse från institutionen om antagning som POST-
DOC vid institutionen om anslaget beviljas eller (iv) erhållande av institu-
tionen förfogat donationsstipendium.

Inför ansökningar till forskningsfinansiärer bör man i god tid kontakta
Prefekten för att undersöka möjligheten för att erhålla ställning som POST-
DOC. Institutionen ser positivt på ansökningar från kvinnliga forskare och
från forskare som inte disputerat vid Stockholms universitet.

4 Vad gäller för POSTDOC?

Institutionens verksamhet kännetecknas av att undervisningen har en stark
forskningsanknytning. Det sker genom att alla disputerade lärare/forskare
på institutionen både undervisar och forskar. Samma regler om under-
visning gäller för alla, men undervisningsskyldigheten är olika för olika
läraranställningar. Huvudregeln är att den minsta undervisningsskyldigheten
på institutionen är 100 lektionstimmar per läsår. Professorer gör 140 tim-
mar och lektorer 200 timmar. Villkoren är beroende av nuvarande Arbet-
stidsavtal och institutionens ekonomiska ställning.
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Vistelsen som POSTDOC på institutionen skall vara till förmån för såväl
forskaren som institutionen. Forskaren skall, precis som institutionens fast
anställda forskare, under vistelsen både forska och undervisa. Institutio-
nens motprestation är främst att tillhandahålla en attraktiv forskningsmiljö
och möjlighet till pedagogisk meritering.

Mer konkret erbjuder institutionen

• eget arbetsrum utrustat med desktop och tillgång till administrativa
tjänster mm,

• vid behov tillgång till server med hög kapacitet för beräkning och
minnesadressering,

• pedagogisk meritering samt

• möjlighet att få vägledning av en mentor (professor eller docent) i sin
karriärplanering.

Av POSTDOC förväntas

• forskning utförd i enlighet med finansieringsvillkoren och delta-
gande i institutionens högre seminarier samt

• undervisning, handledning och eventuella mindre administrativa
uppgifter motsvarande 100 lektionstimmar per läsår (25% av heltid)
med avräkning enligt samma regler som gäller för anställda forskare.

Beroende på forskarens finansieringssituation ersätts undervisningen
vanligen på ett av följande sätt:

• Den som har stipendiefinansiering erhåller ersättning för utförd un-
dervisning och motsvarande per lös timma i enlighet med gällande
kollektivavtal.

• Den som har finansiering genom projektanslag förordnas normalt
sett som forskare på heltid under viss tid, där 75% bekostas av forsk-
ningsanslaget och 25% av institutionen.

5 Hur lång tid kan man vara POSTDOC?

Att vara POSTDOC är med nödvändighet tidsbegränsat till den period för
vilken stipendium eller projektanslag är beviljade. Normalt varar perioden
som POSTDOC–forskare mellan tre och sex år.
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6 Vad händer när tiden som POSTDOC är slut?

När perioden som POSTDOC avslutas, genom att finansieringen tar slut,
går forskaren vidare till annan verksamhet. Målsättningen är att man då
skall vara behörig och tillräckligt meriterad för att med god konkurren-
skraft söka universitetslektorat; vid SU eller vid andra lärosäten.

Man kan dock i vissa fall fortsätta som forskare eller lärare vid institu-
tionen efter avslutad POSTDOC:

• Om man under perioden som POSTDOC erhåller förlängda eller nya
forskningsanslag kan man fortsätta på institutionen förordnad som
forskare. Villkoren för forskarförordnanden är vad gäller undervis-
nings i princip desamma som för POSTDOC, dvs 100 lektionstimmar
per läsår. Ansökan om anslag där forskningen skall bedrivas på in-
stitutionen skall godkännas av prefekten.

• Enligt nu gällande Högskoleförordning kan, under vissa omstän-
digheter och om det föreligger undervisningsbehov, institutionen
erbjuda förordnande som universitetslektor på heltid. Förordnandet
innebär undervisning omfattande 300 lektionstimmar per läsår (75%
av heltid). Sådant förordnade kan ges i upp till 12 månader utan
möjlighet till förlängning. Begäran om sådant förordnande måste
lämnas till Prefekten i så god tid att den kan behandlas i samband
med att undervisningsplaneringen på institutionen fastställs för den
period som förordnandet föreslås omfatta. Inför höstterminen bör
ansökan därför framställas senast i samband med att planeringen för
nästkommande läsår fastställs under mars–april och inför vårtermi-
nen senast under september månad.

Förordnade av detta slag kan också ges på samma villkor som nämnts
ovan om perioden som POSTDOC avslutas i förtid eller forskaren
önskar göra uppehåll som POSTDOC.
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