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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2020-05-05 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: https://gu-se.zoom.us/j/64090250602 

  

Ordförande: Göran Landberg 

Vice ordförande: Fredrika Lagergren Wahlin 

  

Företrädare för 

fakulteter: 

Kristian Daneback, SFS 

Göran Hilmersson, NFS 

Ola Olsson, HhFS 

Åsa Wengelin, HFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

Lena Carlsson Ekander, SA 

Erik Pålsson, SACO-S 

Henric Benesch, KFS 

Åsa Mäkitalo, UFS 

  

Företrädare för 

studenter: 

Charlotte Andersson, GUDK 

Mattias Ehardsson, GUDK 

  

Adjungerade: 

 

 

Besökande: 

Sigridur Beck, FIK  

Håkan Carlsson, UB 

 

§1 och 2: Mats Granath, §1-4: Jenny Bergfeldt, §1-3 Eric Hanse 

  

Frånvarande: Alice Olsson, HHGS 

 

 

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

 

 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan 

godkändes, §1 utökades med 

information från Håkan 

Carlsson. 
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§ 2  Information 

 

Webtexter  

I kallelsen till mötet uppmanades ledamöterna att skicka 

kommentarer på bifogade webtexter till Anette Norberg. 

Det framfördes önskemål om att istället diskutera texterna i 

FN. Det beslutades att ledamöterna istället skickar 

kommentarer till Jenny Lindström, som sammanställer och 

vidarebefordrar till webprojektet. 

 

RED19 

Göran Landberg informerade om arbetet efter RED19. 

Universitetsledningens åtgärdsplan beslutas inom kort av 

rektor. 

 

EUTOPIA 

Göran Landberg informerade om arbetet med en ny 

ansökan inom EUTOPIA (inom Horizon 2020 SWAFS).   

GU skriver tillsammans med Paris och ambitionen är att 

inkludera samarbete kring åtgärder för yngre 

forskningsledare, samt en gemensam infrastruktur för stöd 

inom forskning och innovation. Deadline för ansökan är 18 

juni.   

 

SNIC 

Mats Granath (koordinator på SNIC vid GU) informerade 

om sin roll och SNIC:s arbete. SNIC utför storskaliga 

beräkningar. Som forskare kan man ansöka om 

beräkningstid. GU har ett nära samarbete med Chalmers 

gällande SNIC och gemensamt finns koordinator och en 

applikationsexpert anställda.   

 

I höst planeras ett informationsmöte på GU om SNIC där 

applikationsexperter presenterar vilka möjligheter som 

finns vid infrastrukturen.  

 

Frågan ställdes om vilka roller SNIC, SND respektive 

Sunet har när det gäller datalagring och beräkningar. I 

nuläget utför SNIC beräkningar i huvudsak medan SND är 

mer inriktat på lagring av data, men det är en pågående 

diskussion hur uppgifterna ska fördelas. 

 

Datasamordningsuppdraget 

Håkan Carlsson informerade om sitt arbete med 

datasamordningsuppdraget. Han har sammanställt en lista 

med förslag på principer för detta som han önskar 

ledamöternas feedback på.  

 

 

 

Kommentarer på 

webtexterna skickas till 

jenny.lindstrom@gu.se 

senast 29 maj. Punkten 

återkommer som information 

på FN:s nästa möte 2 juni.  

 

 

Åtgärdsplanen skickas till 

FN när den är beslutad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Granath tar gärna emot 

frågor om SNIC – kontakta 

honom på 

mats.granath@gu.se.  

§ 3  Principer för finansiering av forskningsinfrastruktur  

mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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Mötet diskuterade finansiering och regler för 

universitetsgemensamma forskningsinfrastrukturer med 

utgångspunkt i diskussionsunderlag. 

 

Regler och utvärdering av infrastrukturer 

Kriterier och regler för universitetsgemensamma 

infrastrukturer upplevdes som bra i stort, men förslag på 

kompletteringar, särskilt gällande utvärderingar 

diskuterades.  

 

Det ansågs viktigt att användandet av infrastrukturerna och 

”impact/output” för universitetet utvärderas på ett objektivt 

sätt så att grunden till fortsättning eller avveckling av 

infrastrukturer är tydlig. Krav på användaravgifter 

diskuterades i detta sammanhang, då noteringar av antalet 

användare och användartimmar är ett tydligt sätt att visa på 

infrastrukturens användande. Dock diskuterades att detta 

inte är applicerbart på alla typer av infrastrukturer, tex i de 

fall där infrastrukturen till stor del utgörs av en databas där 

fri tillgänglighet är en viktig del av infrastrukturens syfte.  

 

Det nämndes också att infrastrukturer har väldigt olika 

karaktär och att planeringshorisonten därmed kan skilja sig 

mycket. Vissa infrastrukturer behöver en längre tidsplan än 

andra och borde därmed utvärderas mera sällan än vart 3e 

år. 

 

I nuvarande kriterier för universitetsgemensamma 

infrastrukturer krävs att infrastrukturen har finansiering för 

nationell infrastruktur eller har ”tydlig nationell betydelse”. 

Det nämndes att den sistnämnda formuleringen är vag och 

svår att utvärdera. Förslag som framfördes var att kriteriet 

skärps till att finansiering för nationell infrastruktur krävs, 

eller åtminstone att infrastrukturen blivit prioriterad i 

VR/RFI-utlysning, även om medel inte tilldelats från VR.  

 

Tanken om att infrastrukturer kan behöva ett startkapital för 

att ha möjlighet att attrahera nationell finansiering 

framfördes också. 

 

Finansiering av universitetsgemensamma infrastrukturer 

Ett gemensamt ansvar för finansieringen av de 

universitetsgemensamma infrastrukturerna från institution, 

fakultet och universitetsledning ansågs viktigt. Särskilt 

nämndes att engagemang från institution är avgörande för 

att en infrastruktur ska inrättas eller fortsätta sin 

verksamhet. Dock nämndes att den ekonomiska bördan för 

en stor infrastruktur kan bli för tung för institutionen och 

riskerar att gå ut över övrig verksamhet för mycket. 

Ledamöterna tar 

diskussionen till sina 

respektive fakulteter och kan 

framföra ytterligare åsikter 

vid FN:s möte 2 juni, utifrån 

diskussionsunderlaget och 

mötesanteckningarna för 

aktuellt möte (5 maj). 
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Grunden/förutsättningarna för fördelning av 

infrastrukturmedel till fakulteterna berördes kort. I 

diskussionen nämndes att behovet kan se mycket olika ut 

på olika fakulteter. Definitionen av infrastruktur 

ifrågasattes också-ska tex byggnader ingå? Hur definieras 

gränsen mellan infrastruktur och forskningsverksamhet? 

Vidare nämndes att de universitetsgemensamma 

infrastrukturerna används av flera fakulteter, vilket innebär 

att finansiering för infrastruktur till en fakultet även 

kommer forskare vid andra fakulteter till del i många fall. 

 

Det framfördes att rektor främst bör bidra till finansiering 

av infrastrukturer där fler än en fakultet ingår och det finns 

ett GU-gemensamt intresse. En grund för rektors 

finansiering kan vara prioriterade områden som beslutas 

gemensamt vid GU.  

 

Övrigt 

Frågan lyftes om vilken typ av tjänster det ska finnas för 

personer som arbetar vid infrastrukturer. 

§ 4  Fördelningsmodellens inriktning, med fokus på 

prestationsdelen 

Mötet diskuterade prestationsdelens inriktning med 

utgångspunkt i diskussionsunderlag.  

 

Jenny Lindström sammanfattade Chalmers indikatorer för 

nyttiggörande/samverkan/värdeskapande (bilder i GU-box).   

 

Prestationsdelen generellt 

Ledamöterna var överens om att prestationsdelen av 

forskningsanslaget ska signalera GU:s prioriteringar. 

 

Vikten av att använda tydligt mätbara indikatorer 

poängterades. Det framfördes att modellen bör vara 

transparent, enkel och utan för många indikatorer på central 

nivå. Dock nämndes att det kan vara svårt att göra en bra 

modell utan viss komplexitet då fakulteterna är så olika.  

 

Ledamöterna verkade överlag vara nöjda med att 

prestationsdelen utgör 20 % av forskningsanslaget, men en 

utökning föreslogs också (tex med indikatorer kopplade till 

doktorander och undervisning). 

 

Diskuterades vikten av strategi när det gäller val av 

styrmodell – och en uppföljning för att ta reda på om 

styrmodellen används på det sätt som avses.   

 

 

 

Punkten återkommer på FN:s 

möte 2 juni. 

 

Göran Landberg informerar 

ledningsgruppen om 

diskussionen.  

 

Ledamöterna tar 

diskussionen till sina 

respektive fakulteter och kan 

framföra ytterligare åsikter 

vid FN:s möte 2 juni, utifrån 

diskussionsunderlaget och 

mötesanteckningarna för 

aktuellt möte (5 maj). 
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I nuläget baseras tilldelningen i prestationsdelen på 

fakulteternas förbättringar i prestation relativt den egna 

tidigare prestationen (ett basvärde som sattes 2008). Det 

föreslogs att fakulteternas prestationer i nationell 

jämförelse kan premieras istället. Tilldelning skulle då 

baseras på jämförelser med motsvarande fakulteter tex vid 

SLUG-universiteten (Lund, Stockholm och Uppsala). 

Alternativt föreslogs att absoluta mått kan användas, inte en 

tilldelning baserad på förändringar. Flera ledamöter 

framförde att nationell jämförelse är svårt då fakulteter ser 

mycket olika ut vid SLUG-universiteten. 

 

En utvärdering och ett förtydligande av nuvarande 

bibliometriska modell föreslogs. Effekterna av nuvarande 

modell är inte utredda sedan den infördes. 

 

Indikatorer 

Ledamöterna var överens om att nuvarande indikatorer 

(bibliometri och externa medel) är bra och har förankring i 

forskningen. Citeringar visar på ett internationellt sätt hur 

viktig forskningen vid fakulteterna är. 

 

Utöver nuvarande indikatorer framförde flera att 

doktorander/doktorsexamina bör premieras i 

prestationsdelen. Doktorander kopplar till kompletta 

akademiska miljöer, är viktiga för forskningen och i 

RED19 har flera utvärderingspaneler uttryckt oro för 

antalet doktorander vid fakulteterna. Fakulteterna har dock 

olika förutsättningar i det här avseendet också och inte alla 

har målet att öka antalet doktorander. Att titta på antalet 

anställda i olika kategorier föreslogs vara ett möjligt sätt att 

kvantifiera kompletta akademiska miljöer. 

 

Mötet diskuterade möjligheterna att innefatta 

värdeskapande/nyttiggörande/samverkan i 

fördelningsmodellen. I stort ansåg mötet att 

värdeskapande/nyttiggörande/samverkan är viktigt, men var 

tveksamma till att lägga det till grund för fördelning av 

forskningsmedel. Bland motiveringarna nämndes att det 

riskerar att bli ett obalanserat utslag, att vi bör värna 

forskning som inte baseras på samverkan då 

forskningsfinansiärer i nuläget premierar samverkan i hög 

grad, samt att det är svårt att definiera och kvantifiera 

värdeskapande/nyttiggörande/samverkan. 

 

Det diskuterades att samverkan kan lyftas fram och 

premieras på andra sätt än i fördelningsmodellen för 

forskningsanslag.  
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Fredrika Lagergren Wahlin framförde att frågan om 

indikatorer för samverkan har kommit upp flera gånger, 

men ofta ebbat ut. Därför tillkom K3-projekten.  

 

Svårigheterna med att införa en indikator för jämställdhet i 

fördelningsmodellen diskuterades. Dock har universiteten i 

uppgift att förklara hur vi beaktar jämställdhet i 

fördelningen av forskningsmedel sedan 2018. 

 

Sammanfattningsvis förordades det i denna diskussion inte 

några stora förändringar i fördelningsmodellen för 

prestationsdelen av forskningsanslaget. En indikator som 

tar hänsyn till antalet doktorander förordas dock av många. 

 

Det poängterades att hänsyn måste tas till att fakulteterna är 

så olika vid utformning av alla delar av 

fördelningsmodellen.   

§ 5  Ledamöternas presentationer av respektive fakultets 

förutsättningar för forskning och forskningsstrategier 

på kort och lång sikt 

Kristian Daneback, Åsa Mäkitalo och Göran Hilmersson 

presenterade Samhällsvetenskapliga, 

Utbildningsvetenskapliga respektive Naturvetenskapliga 

fakulteten. 

 

  

 


