
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-05-29 klockan 9.15 – 11.40 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Emil Stjernholm doktorand  

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor  

    

Övrig närvarande Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
18 Utseende av justeringsperson. Emil Stjernholm utses. 
   
19 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med tillägg av ärendet 

”Förlängning av doktorandanställningar”. 
   
20 Fyra doktorandanställningar i Gamla 

testamentets exegetik, global kristendom 
och interreligiösa relationer, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionsfilosofi med etik, 
religionshistoria, religionshistoria med 
inriktning mot islamologi och systematisk 
teologi. 

 
Dnr PA 2018/327 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet för ny beredning som ska 
innefatta en bedömning av Annamaria Laviolas 
ansökan i systematisk teologi. 

   
21 Doktorandanställning i teoretisk filosofi. 

 
Dnr PA 2018/328 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Andreas Stephens till utbildning på 
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Odysseus Stone, Julia Sjödahl 
och Fredrik Österblom. 
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§ Ärende Beslut 

 
22 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr PA 2018/329 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Claudia Zeiträg till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Kristian Månsson och David 
Sivén. 

   
23 Doktorandanställning i praktisk filosofi. 

 
Dnr PA 2018/330 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden noterar att Mark Wulff Carstensen har 
återtagit sin ansökan i ärendet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Signe Savén till utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Sebastian Östlund, Samuel 
Kazen Orrefur och Marta Johansson. 

   
24 Doktorandanställning i mänskliga 

rättigheter. 
 

Dnr PA 2018/331 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Therese Boje Mortensen till 
utbildning på forskarnivå i mänskliga 
rättigheter samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Ida Gunge och Maria Gelotte. 

   
25 Doktorandanställning i historia. 

 
Dnr PA 2018/332 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Karl Haikola till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Leyla Belle Drake, Trine 
Gaarde Outzen, Alexander Isacsson, Göran 
Wennborg, Johan Larson Lindal och Asger Magne 
Birkkjær Hougaard. 
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§ Ärende Beslut 

 
26 Doktorandanställning i arkeologi. 

 
Dnr PA 2018/333 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Paola Derudas till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Victor Lundström och 
Franciszek Satalecki. 

   
27 Doktorandanställning i historisk osteologi. 

 
Dnr PA 2018/334 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Erika Rosengren till utbildning på 
forskarnivå i historisk osteologi samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Emma Maltin och Åsa 
Pehrson. 

   
28 Doktorandanställning i bokhistoria. 

 
Dnr PA 2018/335 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anne Ladefoged till utbildning på 
forskarnivå i bokhistoria samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Rikard Heberling och Carin 
Graminius. 

   
29 Doktorandanställning i musikvetenskap. 

 
Dnr PA 2018/336 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Andreas Helles Pedersen till 
utbildning på forskarnivå i musikvetenskap 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Ivan Chaparro och Maria 
Fogel. 
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§ Ärende Beslut 

 
30 Doktorandanställning i biblioteks- och 

informationsvetenskap. 
 

Dnr PA 2018/337 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Carin Graminius till utbildning på 
forskarnivå i biblioteks- och 
informationsvetenskap samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Karin Lundin, Claes 
Dahlquist, Johan Josefsson och Liv Estberger. 

   
31 Tre doktorandanställningar i allmän 

språkvetenskap, engelska med 
språkvetenskaplig inriktning, kognitiv 
semiotik och nordiska språk. 

 
Dnr PA 2018/338 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden konstaterar att det har saknats 
doktorandrepresentation i det organ, forsknings- 
och forskarutbildningsutskottet, som har utformat 
den gemensamma rangordning som är institutionens 
förslag. Att representation funnits i 
handledarkollegier och institutionsstyrelse kan inte 
ersätta denna brist. 
 
Nämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet för ny beredning i enlighet 
med universitetets policy och föreskrifter för 
studentinflytande (LS 2011/762). 

   
32 Doktorandanställning i italienska eller 

semitiska språk. 
 

Dnr PA 2018/339 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden konstaterar att det har saknats 
doktorandrepresentation i det organ, forsknings- 
och forskarutbildningsutskottet, som har utformat 
den gemensamma rangordning som är institutionens 
förslag. Att representation funnits i 
handledarkollegier och institutionsstyrelse kan inte 
ersätta denna brist. 
 
Nämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet för ny beredning i enlighet 
med universitetets policy och föreskrifter för 
studentinflytande (LS 2011/762). 
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§ Ärende Beslut 

 
33 Fyra doktorandanställningar i engelska 

med litteraturvetenskaplig inriktning, 
filmvetenskap, litteraturvetenskap, 
spanska med litteraturvetenskaplig 
inriktning och Öst- och Centraleuropas 
kulturhistoria. 

 
Dnr PA 2018/340 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden konstaterar att det har saknats 
doktorandrepresentation i det organ, forsknings- 
och forskarutbildningsutskottet, som har utformat 
den gemensamma rangordning som är institutionens 
förslag. Att representation funnits i 
handledarkollegier och institutionsstyrelse kan inte 
ersätta denna brist. 
 
Nämnden konstaterar vidare att den gemensamma 
rangordningen synes vara grundad endast på att vart 
och ett av de fyra ämnen som rangordnat behöriga 
sökande ska tilldelas en anställning. Rangordningen 
av reserver stödjer denna tolkning. Argumentation 
för förslaget, grundad på kvaliteten i 
ansökningarna, saknas. 
 
Nämnden framhåller att en gemensam utlysning av 
en eller flera anställningar för flera ämnen innebär 
att samtliga sökande som rangordnas ska bedömas 
gemensamt, så att de mest meriterade antas, även i 
det fall reserver kommer att antas. Institutionens 
förslag strider mot detta och kan därför inte ligga 
till grund för beslut. 
 
Nämnden konstaterar slutligen att rangordningen av 
de sökande i engelska med litteraturvetenskaplig 
inriktning inte är motiverad genom en jämförelse av 
de sökande i enlighet med nämndens riktlinjer för 
yttranden. 
 
Nämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet för ny beredning i enlighet 
med universitetets policy och föreskrifter för 
studentinflytande (LS 2011/762), med beaktande av 
ovanstående och i enlighet med nämndens riktlinjer 
för yttranden. 

   
34 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap inom projektet What 
Can We Know About Ourselves? 

 
Dnr PA 2018/341 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Maximilian Roszko till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år. 
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§ Ärende Beslut 

 
35 Doktorandanställning i etnologi inom 

projektet Förfalskade läkemedel i ett 
mångkulturellt samhälle. Betydelsen av 
kunskapsutbyte mellan allmänhet och 
expertis. 

 
Dnr PA 2018/342 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Talieh Mirsalehi till utbildning på 
forskarnivå i etnologi samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Josefine Løndorf Sarkez-Knudsen. 

   
36 Doktorandanställningar i praktisk filosofi 

inom projektet Gothenburg-Lund 
Responsibility Project. 

 
Dnr PA 2018/343 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden noterar att Mark Wulff Carstensen har 
återtagit sin ansökan i ärendet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Marta Johansson till utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Moa Greitz till utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Signe Savén och Samuel 
Kazen Orrefur. 

   
37 Förlängning av doktorandanställningar. HTDR aktualiserar det ärende som behandlats av 

fakultetsstyrelsens arbetsutskott angående 
förlängning av doktorandanställningar. 

 
 

Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Emil Stjernholm 


