
2019-12-03 

Forsknings- och innovationskontoret 1 (6) 

Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg 

031 786 00 00 

www.gu.se 
 

FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2019-12-03 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: Vasaparken, Konsistorierummet 

  

Ordförande: Göran Landberg 

Vice ordförande: Fredrika Lagergren Wahlin 

  

Företrädare för 

fakulteter: 

Kristian Daneback, SFS 

Rebecka Jörnsten, NFS 

Ola Olsson, HhFS 
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Lena Carlsson Ekander, SA 

  

Företrädare för 

studenter: 

Charlotte Andersson, GUDK 

 

  

Adjungerade: Sigridur Beck, FIK  

  

Frånvarande: Erik Pålsson, SACO-S 

Håkan Karlsson, UB 

Henric Benesch, KFS 

Åsa Mäkitalo, UFS 

Mattias Ehardsson, GUDK 

Alice Olsson, HHGS 

 

 

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 

 

 

§ 2  Information  

mailto:jenny.lindstrom@gu.se


2 (6) 

URFI:s möte 27 nov: Göran Landberg representerade GU 

vid URFI:s möte angående prioritering av 

behovsanmälningar i VR:s utlysning för nationella 

infrastrukturer 2019. URFI planerar att prioritera hårt bland 

behovsanmälningarna och sannolikt rekommendera ell fåtal 

anmälningar för fortsatt utvärdering av VR och VR:s 

rådgivande grupper. Detta på grund av att VR:s 

infrastrukturbudget är mycket begränsad. 

 

Det påpekades att det är olyckligt att VR inte full-

finansierar infrastrukturansökningar då detta lägger större 

ansvar på lärosätena och påfrestar basanslagsbudgeten. Det 

föreslogs att Sverige borde utöka samarbetet med övriga 

Norden när det gäller samordning av infrastrukturer.  

 

VRs utvärderingsplan: Sigridur Beck informerade om att 

VR:s plan för forskningsutvärdering är klar och pilot ska 

utföras vid Statsvetenskapliga institutionen. 

 

SUHF-möte AI: Fredrika Lagergren Wahlin informerade 

om att arbetsgruppen för digitalisering vid SUHF har haft 

sitt första möte.  

 

Innovationsutredning: Göran Landberg informerade om 

kommande utvärdering av innovationssystemet i Sverige 

(se bifogad bilaga).  

 

Ombyggnad klar HumFak: Åsa Wengelin berättade att 

ombyggnationen  är klar och att alla medarbetare ska vara 

inflyttade i slutet av januari. Bygget har slutförts i tid och 

enligt budget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Lindström skickar 

VR:s utvärderingsplan till 

ledamöterna. 

 

 

 

 

§ 3  Infrastrukturer  

Sammanfattning: Nationella och GU-gemensamma 

infrastrukturer diskuterades m.a.p. prioritering, finansiering 

och kvalitetskontroll. Diskussionen rörde också delaktighet 

i/ägande av infrastrukturer samt hur infrastrukturer kan 

användas för att stärka forskningsansökningar. 

Infrastrukturerna nämndes i många fall vara nödvändiga för 

forskningen och även bidra genom att attrahera externa 

medel och forskare.  

 

Utgångspunkten för diskussionen var VR:s små möjligheter 

att finansiera, främst nya, nationella infrastrukturer. Den 

tighta budgeten leder till diskussioner i URFI om skarpare 

prioriteringar och i praktiken högre krav på nationella 

infrastrukturer, t.ex. om fler universitet än två behöver vara 

inblandade för att en infrastruktur ska kvalificera sig i den 

starka konkurrensen. Detta leder till färre stora 

infrastrukturer. Ett problem då infrastrukturen inte finns 

 

Diskussionen återkommer på 

kommande möte.  

 

Inför mötet sammanställs hur 

andra lärosätena hanterar 

medfinansiering av 

infrastrukturer.  

https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-digitalisering/
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lokalt är tillgången för studenter. Tex har inte studenterna i 

Göteborg tillgång till laborativ miljö för Hum-Sam-

forskning på samma sätt som studenterna i Lund. 

 

Rektors medfinansiering: Vid GU medfinansierar rektor 

med 25% av de medel som tillfaller GU från specificerade 

infrastrukturfinansiärer. Diskussionen gav inte stöd för att 

ändra den principen. Det nämndes att det kan ge felaktiga 

signaler till finansiärer om lärosätena står kvar vid den 

medfinansiering som utlovats i ansökans budget, även om 

finansiären väljer att inte bevilja hela det sökta beloppet. I 

skriftlig synpunkt från Eric Hanse (infrastrukturansvarig 

SA) påpekas att Vinnova bör ingå bland finansiärerna som 

medfinansieras av rektor i den strategiska 

samfinansieringen för infrastrukturer.  

 

Prioriteringar och strategiska satsningar: Flera förordade 

att GU kan prioritera hårdare när det gäller vilka 

infrastrukturer som får skicka ansökningar till VR. Om få 

ansökningar prioriteras finns kanske möjligheten att stå 

kvar vid den samfinansiering som utlovas i ansökan, även 

om ett lägre belopp beviljas? Det nämndes dock att 

problemet med prioritering av få ansökningar kan vara att 

GU gör en annan bedömning än VR och på så sätt sorterar 

bort ansökningar som hade finansierats. Möjligheten att 

använda kriterierna för GU-gemensamma infrastrukturer 

för att bedöma vilka som får skicka ansökningar till VR 

nämndes också, samt att utnyttja VR:s bedömningsprocess 

vid prioriteringar. Svårigheten i att prioritera bland stora 

infrastrukturer med många användare och mindre, mer 

specialiserade, som är av stor vikt för ett litet forskningsfält 

tex Hällristningsarkivet, diskuterades, samt vem som bör 

göra prioriteringarna, tex på SamFak vill man att 

institutionerna sköter prioritering. 

 

Långsiktighet och utvärdering: Vikten av att långsiktighet 

och att behålla och underhålla/uppdatera de befintliga 

infrastrukturerna vid GU diskuterades. Detta har även lyfts 

av bedömningspanelerna i RED19. Det nämndes att man 

inte bör urholka befintliga och produktiva infrastrukturer 

med lång tradition. Men diskussionen rörde också hur man 

på bästa sätt utvärderar infrastrukturerna och om 

nödvändigt avslutar de som visar sig vara inaktuella. T.ex. 

rensar SciLifeLab aktivt bland vilka metoder som ingår i 

infrastrukturen. Man bör tänka igenom vad man kan 

använda infrastrukturen till genom att t.ex. ta fram ”case”. I 

synpunkt från Eric Hanse (infrastrukturansvarig SA) inför 

mötet skriver han att han anser att kriterierna för GU-

gemensamma infrastrukturer är i stort bra, ffa att de ska ha 
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en bred nationell/internationell användarbas och ha stöd 

från nationella/internationella finansiärer. Inte bara nya, 

utan även befintliga, GU-infrastrukturer borde utvärderas 

efter dessa kriterier. 

 

Intern tillgång: Diskussionen rörde också hur GU:s 

infrastrukturer kan utnyttjas bättre och bredare internt. 

Befintliga infrastrukturer borde kunna användas av fler, 

även studenter, om det fanns kännedom om dem. SOM-

institutet och databasen ”utvärdering genom  uppföljning” 

(UGU) nämndes. Områden som borde ha en mycket bred 

användarbas är AI, ”data management” och visualisering av 

komplexa data.  

 

Stora internationella infrastrukturer: Vikten av att utnyttja 

de stora internationella infrastrukturerna t.ex. MAXIV och 

SNIC diskuterades, samt att bättre markera ägandet av 

infrastrukturer där GU är part i forskningsansökningar, t.ex. 

omnämna SciLifeLab som ”vår infrastruktur” för att stärka 

ansökningar.   

 

Missuppfattningar: Vissa missuppfattningar kring 

infrastrukturer verkar finnas, tex att Hum/Sam-området inte 

behöver infrastrukturer, eller att infrastrukturer för 

naturvetenskap är dyra maskiner som ingen får använda. 

Hum/Sam är i behov av att biblioteket hela tiden 

uppdateras, samt tex språklab och liknande. På NatFak 

används infrastrukturer i stor utsträckning i undervisning 

och av studenter. 

 

Övrigt: Vikten av att tänka igenom karriärstrukturen för 

forskare som jobbar på infrastrukturer diskuterades.  

 

NMR-centrum och SOM-institutet är två infrastrukturer 

som nämndes inte ligga rätt eller inte passa in i nuvarande 

organisationsstruktur. 

§ 4  Rektors strategiska samfinansiering av 

forskningsanslag 

Principer för rektors strategiska samfinansiering 

diskuterades. Tidigare har nämnden ansett att unga forskare 

bör främjas och att excellenssatsningar bör minskas. Utöver 

detta nämndes att befintliga kriterier är bra (rekrytera och 

behålla lovande yngre forskare, vidareutveckla 

spetsforskningen och öka den externa internationella 

forskningsfinansieringen) och att finansieringsgrad bör 

beaktas vid val av vilka finansiärer som ska ingå i den 

strategiska samfinansieringen.    
 

 

 

FIK ser över vilka finansiärer 

som kan passa in på 

nämndens kriterier och ger 

även förslag på 

infrastrukturfinansiärer som 

kan ingå i strategisk 

samfinansiering av 

infrastruktur. 
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Valet mellan strategisk samfinansiering eller att istället 

fördela pengarna i basanslaget till fakulteterna diskuterades. 

Den strategiska samfinansieringen framhölls som en 

konkurrensfördel vid rekrytering av yngre forskare och 

borde därför behållas. Det nämndes att den strategiska 

samfinansieringen inte borde öka, men skulle kunna 

omfördelas/breddas till att i större grad innefatta Hum-Sam-

området. 

§ 5  Fördelningsprinciper för forskningsanslag 
FN:s uppdrag när det gäller översyn av fördelningsprinciper 

för forskningsanslag diskuteras fortsatt bland dekanerna 

och i universitetsledningen. 

 

En sammanställning av SLUG-universitetens 

fördelningsprinciper och bakomliggande strategiska 

tankegångar/principer önskades (enligt MA från mötet 15 

oktober). 

 

FIK föreslår en arbetsgrupp 

som kan bistå FN med 

underlag för diskussionen. 

Ledamöterna är välkomna att 

skicka förslag på 

personer/funktioner som kan 

ingå i gruppen till 

jenny.lindstrom@gu.se  

§ 6  Ledamöternas presentationer av respektive fakultets 

förutsättningar för forskning och forskningsstrategier 

på kort och lång sikt 

(15 min vardera)  

 

Ola Olsson, Jan Ljungberg och Åsa Wengelin presenterade 

förutsättningarna för Handels, IT och HumFak. Bilder finns 

i GU-box. 

 

 

§ 7  Planering av FN:s agenda för 2020 Punkten sköts upp till nästa 

möte. Ledamöterna är 

välkomna att skicka förslag 

och input till 

jenny.lindstrom@gu.se inför 

nästa möte. 

§ 8  Övrigt  

 

Etikprövningsmyndighetens kommunikation: 

Information på engelska saknas på 

Etikprövningsmyndighetens hemsida. Kristian Daneback 

och SamFak har påtalat det för myndigheten, men inte fått 

besked om/när detta ska åtgärdas. Information på engelska 

har enligt myndigheten försvunnit i bytet av 

ansökningssystem. 

 

Nämnden ansåg att information direkt på engelska är 

mycket viktig och att användarna inte ska behöva översätta 

då det blir risk för missförstånd. 

 

 

 

 

Göran Landberg uppdrar åt 

FIK att kontakta 

myndigheten och driva 

frågan för GU:s räkning.  
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Nämnden ansåg att GU bör driva frågan. Det föreslogs 

också att SUHF borde reagera. 

 


