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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2019-10-15 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: Vasaparken, Konsistorierummet 

  

Ordförande: Göran Landberg 

Vice ordförande: Fredrika Lagergren Wahlin 

  

Företrädare för 

fakulteter: 

Henric Benesch, KFS 

Lena Carlsson Ekander, SA 

Kristian Daneback, SFS 

Rebecka Jörnsten, NFS 

Ola Olsson, HhFS 

Åsa Wengelin, HFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

  

Företrädare för 

studenter: 

 

  

Adjungerade: Sigridur Beck, FIK  

Håkan Karlsson, UB 

 

Gästande: Peter Tellberg, Ekonomichef (§2) 

Jenny Bergfeldt, Ekonomienheten (§2-5)  

  

Frånvarande: Åsa Mäkitalo, UFS 

Erik Pålsson, SACO-S 

Alice Olsson, HHGS 

Charlotte Andersson, GUDK 

Mattias Ehardsson, GUDK  

 

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

 

 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista och föregående 

mötes minnesanteckningar (i GU-box) 

Godkändes 

 

mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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§ 2  Budgetarbete 

Peter Tellberg informerade om dispositionsplanen, 

universitetsstyrelsens inriktningsbeslut för 2020-2022 (10 

juni 2019) och kommande beslut om budget för 2020 (16 

oktober 2019), bilder i GU-box.  

 

Minskning av stöd till forskningsinfrastrukturer enligt 

inriktningsbeslut och dispositionsplan diskuterades. En 

minskning i stöd enligt dispositionsplanen skapar utrymme 

för att se över principerna, men innebär inte att finansiering 

av befintliga infrastrukturer på GU ska försvinna. Det är 

viktigt att finansieringsprinciper kring infrastrukturer tas 

med i en allmän diskussion om fördelningsmodeller och 

fakulteters förutsättningar för att bedriva högkvalitativ 

forskning.  

 

Avsättningar till gemensamma verksamheter diskuterades. I 

dessa ligger både personal- och lokalkostnader. 

Lokalkostnader ökar 2020, främst för att Humanisten går in 

i nya lokaler. Universitetsdirektören är ansvarig för 

budgetprioriteringar inom gemensamma verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetsdirektör Anna 

Lindholm bjuds in till FN för 

information om budgetfrågor 

som rör gemensamma 

verksamheter. 

§ 3  Infrastruktur 

SA har inkommit med en skrivelse till rektor angående 

behov av uppgradering/inköp av mikroskop för gemensam 

infrastruktur (i GU-box). Forsknings- och 

innovationskontoret har fått ärendet till handläggning i 

samråd med FN. 

 

Lena Carlsson Ekander sammanfattade skrivelsen. 

Finansiering av forskningsinfrastruktur på GU diskuterades 

både generellt och specifikt (gällande skrivelsen från SA). 

FN:s uppdrag och roll i olika sammanhang diskuterades 

också. 

 

Ledamöterna uttryckte förståelse för problemet som SA 

presenterar i sin skrivelse, men ansåg att FN inte ska ta 

ställning i specifika fall utan i stället diskutera principer. 

Individuella lösningar på finansieringsformer för 

infrastrukturer bör undvikas till förmån för långsiktighet, 

transparens och gemensamma principer     

 

Diskussionen övergick till FN:s roll och uppdrag, främst i 

relation till utredning av fördelningsmodellen för 

forskningsmedel. Ett skriftligt förtydligande av FN:s 

uppdrag specifikt gällande fördelningsmodellen önskades.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Landberg tar 

Forskningsnämndens mandat 

och uppdrag till diskussion 

med ledningsgruppen   

 



3 (6) 

Enligt Göran Landberg har FN rektors uppdrag att utreda 

fördelningsmodellen. Det är på uppmaning av många 

dekaner som diskussionen om modellen inletts. Flera 

ledamöter i FN ansåg att diskussionen hittills varit 

konstruktiv, medan andra ansåg att fördelningsdiskussionen 

inte borde föras i FN. I skrivelse inför mötet framgår att SA 

motsätter sig att fördelningsdiskussionen förs i FN (i GU-

box). 

 

§ 4  Visionsarbete-strategidiskussion 

Strategier för att uppnå de tre visionära ställningstaganden 

som satts upp för kommande vision (bilder i GU-box) 

diskuterades. Förslag från ledamöterna sammanfattas 

nedan. 

 

Stötta unga forskare 

Stöd till unga forskare och doktorander nämndes flera 

gånger under diskussionen. En satsning på doktorander kan 

ha stor effekt på hela miljön och har potential att växla upp 

mängden forskning som kan göras. 

 

Attrahera kompetenta forskare och lärare 

För att främja forskarrörlighet och se till att GU blir en 

attraktiv arbetsgivare internationellt kan vi erbjuda en 

attraktiv tjänstestruktur. Tidsramarna för postdoc-

anställningar bör vidgas och unga läkare och lärare 

erbjudas bättre möjlighet till kombinationstjänster. Genom 

gästprofessurer och sabbaticals kan man också attrahera 

forskare och lärare. SA har utlyst två helt öppna lektorat, 

ämnen bestäms av de sökande.  

 

Kompletta akademiska miljöer och akademisk frihet 

Kompletta akademiska miljöer kräver forskande lärare. 

Forskning och utbildning får inte åtskiljas. Kanske kan man 

möjliggöra forskning för lärare mer långsiktigt. 

 

Samverkan, samarbete och GU:s synlighet 

Samverkan är en investering som kräver stöd och resurser. 

Samverkan hänger ihop med undervisning och forskning. 

Man behöver också jobba med samverkan på ett kritiskt 

sätt, tex genom att granska företag. 

 

För att stimulera kunskapsutbyte kan vi bygga in fler 

mötesplatser mellan studenter och lärarpersonal. Man kan 

också uppmuntra ”hemma-sabbtical” där forskare arbetar 

en tid vid en annan institution/fakultet än sin egen.   

 

Verksamhetsutveckling 
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UB är en viktig resurs och kan bidra till det 3e visionära 

ställningstagandet: ”Stabila förutsättningar för 

verksamhetsutveckling, samverkan och ansvarstagande”. 

§ 5  Övergripande fördelningsmodell för forskningsanslag 

En översyn av fördelningsmodellen för forskningsmedel på 

GU diskuterades utifrån sammanfattning av tidigare 

diskussion i FN och enkätundersökning av andra lärosätens 

fördelningsmodell (i GU-box). UF, SA och NF inkom med 

skrivelser inför mötet (i GU-box). 

 

Enkätundersökning 

Gällande enkätundersökningen önskade ledamöterna en 

djupare redogörelse av de bakomliggande strategierna för 

fördelningsmodellerna vid SU, UU och LU.  

 

Fakulteternas olika förutsättningar 

Fakulteternas olika förutsättningar diskuterades. 

Olikheterna behöver både förstås och tas hänsyn till i 

processen med översyn av fördelningsmodellen. Det 

föreslogs att ledamöterna kan presentera förutsättningarna 

vid sina respektive fakulteter för varandra, samt att utfallet 

av olika fördelningsmodeller för de olika fakulteterna 

analyseras under beredningsarbetet (konsekvensanalys). 

Man bör också kunna hämta inspiration från översyn av 

fördelningsmodeller och indikatorer som gjorts vid några 

fakulteter.  

 

Om modellen i stort 

Det framfördes att vi behöver en modell som vi förstår och 

kan härleda där kompletta miljöer bör vara en 

utgångspunkt. Modellen ansågs av många behöva någon 

koppling mellan forskning och undervisning (inte 

nödvändigtvis fördelning i relation till HST, vilket skulle 

missgynna främst SA). Eventuella förändringar ska ske 

över lång tid. 

 

Det nämndes att diskussionen om fördelningsmodell bör 

inledas med formulering av mål och principer, samt bör 

synkas med diskussionen om ny vision och uppföljning av 

RED19.  

 

Forskningsinfrastruktur 

Frågan om finansiering av forskningsinfrastrukturer 

kopplar också till diskussionen om fördelningsmodell. 

Detta är en strategisk fråga och en ny strategi behöver 

arbetas fram. NF och SA har stora kostnader för 

infrastrukturer i nuläget, men tex HS och SF har inte 

historiskt haft medel till infrastrukturer och har därför inte 

haft chansen att bygga upp några. Kanske ska vissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Lindström kontaktar 

SU, UU och LU för mer 

information om strategier för 

deras fördelningsmodeller. 

 

Ledamöterna i FN 

presenterar de ekonomiska 

förutsättningarna vid deras 

respektive fakulteter vid 

nästa möte. 
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grundförutsättningar undantas fördelningsmodellen (tex 

djurhus). 

 

Indikatorer för fördelning enligt prestation 

Förslag på nya indikatorer för fördelning enligt prestation: 

forskarrörlighet (internationella postdocs), disputerade 

doktorander eller antal doktorander, objektiv parameter på 

bra samverkan (alla vill inte inkludera indikatorer på 

samverkan) 

 

Övrigt 

Håkan Karlsson påpekade att målet med den bibliometriska 

modell som används vid GU idag (nämns i sammanfattning 

i GU-box) var att följa regeringens fördelningsprincip. 

§ 6  Remiss forskningsproppen 

Ledamöterna i FN har ombetts inkomma med inspel på 

regeringens förfrågan/remiss inför ny forskningsproposition 

(i GU-box). Verksamhetens åsikter presenteras för 

universitetsstyrelsen 16 oktober och diskuteras i 

ledningsrådet 24 oktober. Sista datum för svar är 31 

oktober. 

 

Universitet och högskolor väntas inte ges flera chanser till 

inspel innan den nya forskningsproppen formuleras. 

 

Andra svenska universitet förväntas argumentera för höjt 

basanslag, kompletta akademiska miljöer samt bättre stöd 

för infrastrukturer i sina svar. 

 

GU:s svar diskuterades. Följande nämndes som viktiga 

inslag i svaret:  

 Fri forskning och vikten av kunskap 

 Mindre riktade satsningar, istället fritt sökbara 

medel 

 Karriärvägar 

 Modernisering av finansieringssystemet 

 Anställningsvillkor för yngre forskare 

 Infrastruktur 

 Det nämndes att GU skulle kunna hänvisa till 

remissvar till STRUT. 

 Att näringsdepartementet inte får ha för stort 

inflytande på forskningsproppen 

 

Fredrika Lagergren Wahlin informerade om att hon ska 

leda en arbetsgrupp på SUHF om digitalisering.  

 

 

 

§ 7  HRS4R-synpunkter på GAP-analys Fakulteterna tar upp frågan 

om GAP-analysen i sin 
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För att GU ska kunna gå vidare med ansökan om HRS4R-

certifiering krävs att förankringen av GAP-analysen 

beskrivs i ansökan. Projektledare Anders Ideskog behöver 

därför besked enligt tidigare utskickade instruktioner. 

forskningsberedning eller 

motsvarande och meddelar 

snarast 

anders.ideskog@gu.se 

åsikter och/eller samtycke 

enligt tidigare instruktioner. 

§ 8  Förslag på rekommendation av kodex för forskningens 

integritet från SUHF 

Ledamöterna ställde sig positiva till SUHF:s skrivelse med 

ett antal förslag på tillägg från SA (inspel i GU-box).    

 

§ 9  Information 
Årscykel  

Inför nästa möte ska Jenny Lindström ta fram en lista på 

frågor som är relevanta för FN att diskutera, så att nämnden 

tillsammans kan prioritera vilka som bör planeras in inför 

nästa års möten.  

 

Eutopia 

Göran Landberg informerade om nätverksmöte i Eutopia 

som hölls i Bryssel 9-11 oktober. Närvarande från GU var 

dekanerna, representant från universitetsledningen och FIK. 

GU leder WP3: forskning och innovation. Nya utlysningar 

av forskningsfinansiering kan komma i Eutopia-

sammanhang, tex finns medel för post doc-mobilitet. Inom 

ett annat arbetspaket arbetas med områden där man kan 

kompetensmässigt samarbeta i undervisningssammanhang 

mellan universitet. Man försöker identifiera lämpliga kurser 

för samarbete.  

 

VR:s pilot för utvärdering av forskning  

VR och SUHF har kommit fram till en utvärderingsmodell 

där VR ska utvärdera ”forskningens kvalitet och betydelse” 

på nationell nivå. Utvärderingen ska ge den nationella 

bilden av olika forskningsområden i Sverige, inte jämföra 

lärosäten inom Sverige. Pilot sker inom statsvetenskap 

hösten 2019. VR tar själva fram bibliometriska data. 

Lärosätet tar fram 2-3 fallstudier som ska utvärderas.  

 

Datahantering 

En projektledare för samordning av datahantering centralt 

på GU ska tillsättas.  

 

 

Jenny Lindström tar fram en 

lista med förslag på relevanta 

frågor som kan ingå i FN:s 

årsplanering. Förslagen 

diskuteras på nästa möte. 
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