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Liksom under tidigare år utlyser HT-fakulteterna nu särskilt forskningsstöd för
lektorer och professorer; se den särskilda utlysningstexten. Följande frågor och svar
behandlar spörsmål som kan bli relevanta för de forskare som planerar att söka
medlen. Läs dem innan du söker ytterligare information!
Det finns en skillnad mellan tidigare utlysningar och den aktuella: stödet är numera i
första hand till för lektorer. Professorer har vanligen väsentligt mer forskning inom
ramen för sin anställning, liksom bättre möjligheter än lektorer att planera för obruten
forskningstid. Forskningstermin ska dock kunna beviljas en professor som dels kan
visa att hans/hennes tjänstgöringsvillkor inte tillåter sådan planering inom rimlig tid,
dels kan ange uppenbara skäl till att hans/hennes aktuella forskningsuppgift
skyndsamt måste slutföras. Dessa uppgifter måste bekräftas i prefektens intyg.

F. Vad innebär undantaget för doktorandhandledning konkret?
S. Kontinuiteten i doktorands och handledares samarbete är viktig, men en
handledare måste kunna vara fysiskt frånvarande från arbetsplatsen någon enstaka
termin. Tack vare e-posten kan man sitta var som helst i världen och läsa och
kommentera sin doktorands manus. Rådgör med doktoranden och hans/hennes andra
handledare, och precisera era resp. åtaganden under din forskningstermin i
doktorandens individuella studieplan. Observera att du måste ange det beräknade
omfånget av din doktorandhandledning under den aktuella terminen i din ansökan.
Din handledning får inte vara så omfattande att principen med egen heltidsforskning
inte kan förväntas gälla i ditt fall.
F. Gäller vad som sägs om doktorandhandledning även för det fall där
doktoranden disputerar under forskningsterminen?
S. Nej, inte om du är huvudhandledare, annat än om du kan visa att det bara är själva
disputationen som infaller under forskningsterminen och att avhandlingsmanuset
kommer att ha gått till tryck/repro innan terminen börjar. En disputation är en
krävande angelägenhet för en huvudhandledare och skulle ta för mycket tid och kraft
från den egna forskningen.
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F. Hur är det med nämnd- och styrelsearbete, och med medverkan vid
disputationer m.m.?
S. Det är svårt att komma med detaljerade föreskrifter för dessa normala inslag i den
forskande lärarens liv. Opponentskap skall man naturligtvis inte åta sig under en
forskningstermin, och arbetet i tunga nämnder som fakultetsstyrelse och
lärarförslagsnämnd kan ta väl mycket tid. Får man en forskningstermin, är det
lämpligt att tala med sin nämndordförande om ett eventuellt uppehåll, liksom man
skulle ha gjort om det blivit aktuellt med ett halvårs utlandsvistelse. Men här får den
enskilde forskaren använda sitt eget omdöme, så länge han/hon är medveten om att
administrativt arbete under forskningsterminen inte i efterhand kan anföras som
förklaring till att resultatet av forskningsterminen avvek från vad ansökan ställt i
utsikt.
F. Kan jag dela upp en beviljad forskningstermin och ta ut en del senare,
alternativt forska på 50 % under ett helt år?
S. Nej. Satsningen gäller heltidsforskning under en sammanhållen
sexmånadersperiod, som sammanfaller med en termin.
F. Jag hade en forskningstermin för ett par år sedan. När kan jag söka igen?
S. Med tanke på hur stort behovet av forskningsterminer är över båda fakulteterna,
kan de inte gå två gånger till samma person utan en rejäl ’karenstid’ emellan. Det
måste gå fyra år efter en forskningstermins avslutande innan man kan söka igen.
F. Vad händer med min normala forskningsresurs under en forskningstermin –
kan jag spara den?
S. Nej, du kan inte spara dina sedvanliga 20, 25 eller 40 % för den tid du har
forskningstermin.
F. Om jag får avslag på en ansökan om forskningstermin, hur skall jag tolka det?
Får jag någon motivering, som ger mig någon fingervisning om ifall det lönar sig
att söka igen?
S. I beredningen av ansökningar ser man på vilken konkret effekt en
forskningstermin skulle få i det enskilda fallet. Det är alltså inte fråga om någon
premiering i efterhand av särskilt framstående forskare; det handlar om hjälp till en
kollega så att han/hon kan göra en avgörande insats just där han/hon befinner sig i sitt
forskningsarbete. Följaktligen skall ett avslag inte ses som ett underkännande av din
vetenskapliga kapacitet, utan som en uppmuntran att komma igen med en ansökan
som visar så påtagligt som möjligt att just du skulle ta ett stort steg framåt som
forskare om du fick den här chansen. Forskningsnämnden har inte resurser att
meddela motiveringar för avslag annat än i mycket generella ordalag av typen ’saknar
prefektintyg’, ’söker för fel ändamål’ och ’är inte behörig att söka’.
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F. Kan jag söka forskningstermin för utarbetande av ett tilltänkt externfinansierat
projekt?
S. Det är aldrig fel att tänka på externfinansierade projekt, men man ska komma ihåg
att forskningsterminen är till för att genom- och slutföra pågående vetenskapligt
arbete, inte för att initiera nytt. Den ordinarie forskningsresursen ska räcka till bl.a.
för projektförberedelser. Innehavaren av en forskningstermin ska ha kommit långt
med det/de aktuella projektet/projekten och kunna köra för fullt från första dagen.
F. Vad händer om jag plötsligt får en chans att göra annan värdefull forskning
under forskningsterminen än den jag har sökt och fått medel för?
S. Denna vanskliga situation är bekant för många forskare. Grundregeln är att man
ska genomföra den forskningsuppgift man har beviljats medel för. Tillåter sedan
tiden att man därutöver gör något annat, är det förstås en bonus. Men man får inte
lägga den forskning man fått betalt för åt sidan. Kontakta forskningsnämnden i
tveksamma fall.
F. Hur kommer uppföljning och redovisning att se ut?
S. De som beviljats forskningsterminer kommer att få rapportera till
Forskningsnämnden i två steg: a) under den termin som följer på forskningsterminen
inlämnar man en konkret redogörelse för vad man gjorde under forskningsterminen;
b) senast ett år efter inlämnandet av denna redogörelse inkommer man med en
utfallsrapport, där det framgår vilken/vilka publikation(er) som blev resultatet av
forskningsterminen (tryckta och/eller antagna) och vilken ’impact’ den/de haft
och/eller förväntas få inom en snar framtid. Forskningsnämnden kommer att granska
varje ärende uppmärksamt. Detta är en stor satsning för våra fakulteter, och dess
utfall måste vara av den arten att det kan försvaras både i små och stora sammanhang.
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