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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2020-06-02 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: https://gu-

se.zoom.us/j/65294833687?pwd=MXp6ZGpubStYQkJiczJ4UDVucnptQT09 

  

Ordförande: Göran Landberg 

Vice ordförande: Fredrika Lagergren Wahlin 

  

Företrädare för 

fakulteter: 

Kristian Daneback, SFS 

Göran Hilmersson, NFS 

Rebecka Jörnsten, NFS   

Ola Olsson, HhFS 

Åsa Wengelin, HFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

Lena Carlsson Ekander, SA 

Henric Benesch, KFS 

Åsa Mäkitalo, UFS 

  

Företrädare för 

studenter: 

Mattias Ehardsson, GUDK 

 

  

Adjungerade: 

 

 

Besökande: 

Sigridur Beck, FIK  

Håkan Carlsson, UB 

 

§1 Medlemmarna i Rektors International Advisory Board, §6 Carina Mallard, §7 

Lars Kullman 

  

Frånvarande: Charlotte Andersson, GUDK 

Alice Olsson, HHGS 

Erik Pålsson, SACO-S 

 

 

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

 

 Ärende Åtgärd 
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§ 1  Rektors International Advisory Board 

Göran Landberg presenterade IAB och FN, medlemmar 

och uppdrag, följt av presentationsrunda bland 

mötesdeltagarna. 

 

Antecknas  

§ 2  Godkännande av föredragningslista och föregående 

mötes mötesanteckningar 

Diskuterades formerna för FN:s möten och 

mötesanteckningar. Föreslogs att möten hålls mera strikta 

när det gäller vad som diskuteras under varje punkt och att 

anteckningarna kort reflekterar det som hör till respektive 

punkter, så som det beslutas vid godkännandet av 

föredragningslistan.  

 

 

Föredragningslistan 

godkändes. 

 

Information om den aktuella 

WASP-HS-utlysningen lades 

till under §4.  

 

Jenny Lindström justerar 

mötesanteckningarna från 

FN:s möte 5 maj. 

§ 3  Inledande texter för GU-webbens forskningsingång 

Förslag på webbtexter för den externa GU-webbens 

forskningsingång skickades ut inför mötet. Jenny 

Lindström sammanfattade förslag på korrigeringar som 

inkommit från FN:s ledamöter.  

 

Utöver tidigare inkomna förslag framkom följande åsikter: 

- Många ville se texterna i sitt sammanhang på webben 

för att ha bättre åsikter om utformning och 

formuleringar 

- Ämnesuppdelningen speglar fortfarande fakulteterna 

och ger inte en tillräckligt övergripande bild 

- Referensgruppen har inte varit tillräckligt inblandad 

- Texterna kan formuleras mer kring syftet med 

forskningen vid GU 

- Det är viktigt att tillse att texterna hålls uppdaterade 

- Det föreslogs att en arbetsgrupp kan titta på texterna på 

ett mera samlat sätt och föra diskussion med 

webbgruppen 

 

Jenny Lindström förmedlar 

FN:s åsikter till 

webbgruppen. 

 

Fredrika Lagergren Wahlin 

tar kontakt med ledningen 

för webbgruppen för fortsatt 

diskussion. 

§ 4  Utlysning från WASP-HS (“Call for Assistant professor 

positions” 2020) och Chalmers AI Research Centre 

(CHAIR) 

 

WASP-HS 

Fredrika Lagergren Wahlin informerade om processen med 

att ta fram tre förslag på forskningsområden från GU till 

den aktuella WASP-HS-utlysningen. Fem förslag har 

inkommit från fakulteter. Samordningsgrupp för AI och 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar om tre 

förslag från GU måndag 8 

juni. 
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Digitalisering (SAID) deltar som en expertgrupp i 

utvärdering av förslagen.  

 

CHAIR  

Fredrika Lagergren Wahlin informerade om det pågående 

arbetet med att hitta samarbetsformer mellan GU och 

CHAIR. Ett förslag där GU agerar ”associated partner” 

diskuteras. Bilder bifogas och finns i GU-box. 

 

 

 

 

Antecknas  

 

§ 5  Datasamordningsuppdraget 

Håkan Carlsson presenterade status för sitt uppdrag 

gällande datasamordning vid GU. Bilder bifogas och finns i 

GU-box, tillsammans med utkast till Policy för hantering av 

forskningsdata som skickades ut inför mötet.  

 

Diskuterades rollen för Data Access Unit (DAU). DAU ska 

ha en samordnande funktion och vara första kontaktpunkt 

vid datahanteringsfrågor. Vid FIK tillsätts en tjänst med 

50% samordning och 50% kommunikation gällande 

datahantering.   

 

Vidare diskuterades finansiella, etiska och 

kvalitetsrelaterade frågor när det gäller datahantering, även 

i relation till externa parter, så som VGR. 

 

Hantering av metadata diskuterades. Det föreslogs att 

information om vilken data som finns kan delas, men att det 

i vissa fall inte är lämpligt att dela data direkt. Frågan 

väcktes om metadata bör nämnas explicit i 

datahanteringspolicyn. 

 

Föreslogs en diskussion om FAIR-principerna i FN 

framöver samt seminarium angående datahantering för alla 

forskare vid GU. FAIR: Findable (sökbara), Accessible 

(tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reusable 

(återanvändbara). 

 

Håkan Carlsson slutför sitt 

uppdrag i slutet av juni och 

överlämnar då en rapport till 

vicerektor för forskning, 

Göran Landberg, med förslag 

till vidare åtgärder. 

  

§ 6  Principer för finansiering av forskningsinfrastruktur 

Diskussionen från föregående möte (5 maj) angående 

universitetsgemensamma infrastrukturer fortsatte.  

 

Diskuterades de olika infrastrukturernas karaktär och 

förutsättningar samt vikten av att kvantifiera och tydliggöra 

infrastrukturernas kvalitet, relevans och värde.  

 

Nämndes att institutioner ofta är för små för att kunna ta 

långsiktig finansiellt ansvar för en infrastruktur, att 

engagemang i universitetsgemensam infrastruktur bör 

finnas från hela linjen (institution, fakultet och rektor). En 

fakultet eller institution bör inte ta ensamt ansvar då 

 

En handläggargrupp tar fram 

förslag på hantering för 

vidare diskussion i 

ledningsgruppen.  
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Universitetsgemensamma infrastrukturer kommer forskare 

till del utanför den egna fakulteten.  

 

Diskuterades möjligheten till mera långsiktig planering för 

vissa infrastrukturer, samt att använda t.ex. International 

Advisory Board för att hjälpa till att definiera 

fokusområden där infrastrukturer bör prioriteras mera 

långsiktigt. 

 

Det föreslogs att fakulteternas behov och förutsättningar 

när det gäller infrastrukturer diskuteras mellan 

universitetsledningen och respektive fakultetsledning i 

forskningsverksamhetsdialoger.  

§ 7  Fördelningsmodellens inriktning, med fokus på 

prestationsdelen 

Lars Kullman (UB) presenterade de bibliometriska 

modellerna för fördelning av forskningsanslag vid GU. 

Bilder bifogas och finns i GU-box. 

 

Kommenterades gemensamt inspel inför mötet från 

Handelshögskolan, Humanistiska och 

Samhällsvetenskapliga fakulteterna angående diskussionen 

om fördelningsmodell. Inspelet bifogas och finns i GU-box. 

 

En möjlig prestationsindikator relaterad till doktorander 

diskuterades (återkommande diskussion från föregående 

möte). Olika åsikter framfördes, men sammanfattningsvis 

var många nöjda med de befintliga 

prestationsindikatorerna, utan att nya läggs till på 

universitetsgemensam nivå. Diskuterades dock att om en 

indikator relaterad till doktorander införs bör den inte 

relatera direkt till antalet doktorander, då ökad antagning av 

doktorander inte alltid är eftersträvansvärt. Flera ansåg 

också att det finns ett viktigt symbolvärde i att lyfta fram 

vikten av doktorander för universitetet/forskning.    

 

 

Diskussionen om 

fördelningsmodell 

återkommer efter sommaren. 

 

Göran Landberg tar upp 

diskussionen om 

prestationsdelen i 

ledningsgruppen.  

§ 8  Planering av Forskningsnämndens möten hösten 2020 

En preliminär planering för höstens möten visades under 

§1. Bild finns bifogad och i GU-box.  

 

Planeringen återkommer på 

FN:s möte 8 september. 

Ledamöterna är välkomna att 

skicka förslag och 

synpunkter till 

jenny.lindstrom@gu.se.  
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