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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2020-09-08 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: https://gu-se.zoom.us/j/66579490557 

  

Ordförande: Göran Landberg 

Vice ordförande: Fredrika Lagergren Wahlin 

  

Företrädare för 

fakulteter: 

Kristian Daneback, SFS 

Rebecka Jörnsten, NFS 

Ola Olsson, HhFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

Lena Carlsson Ekander, SA 

Gunn-Britt Wärvik, UFS 

  

Företrädare för 

studenter: 

Mattias Ehardsson, GUDK 

Charlotte Andersson, GUDK 

Isabelle Simonsson, Doktorandrådet på CMB 

  

Adjungerade: 

 

 

Besökande: 

Sigridur Beck, FIK  

Erik Boström, UB 

 

Johan Johansson, Universitetsledningens stab 

§7 och §8 Kristoffer Collin, FIK  

§9 Ulrika Nilsson, FIK 

  

Frånvarande: Åsa Wengelin, HFS 

Erik Pålsson, SACO-S 

Henric Benesch, KFS 

 

 

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

 

 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista och föregående 

mötesanteckningar 

Godkändes 

mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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Inspel från Sahlgrenska akademin angående infrastrukturer 

lades till som en extra punkt. 

§ 2  Information 

 

Nya ledamöter och andra deltagare vid mötet 

Nya ledamöter: Gunn-Britt Wärvik, Utbildningsvetenskap; 

Isabelle Simonsson, doktorandrepresentant; Erik Boström 

UB (ersätter Håkan Carlsson temporärt). 

 

Johan Johansson, Universitetsledningens stab, deltog i 

mötet i egenskap av forskare. Hans projekt behandlar 

styrningsfrågor i relation till RED19.  

 

Aktuellt i ledningsgruppen 

Göran Landberg informerade.  

 Infrastrukturer är fortsatt aktuellt både nationellt 

och på universitetsnivå. Universitetens 

Referensgrupp för Infrastrukturer (URFI) har 

tillsatt en utredare för det nationella systemet för 

infrastrukturer (Mattias Krantz). Vid GU diskuteras 

en ny ordning för hantering av 

universitetsövergripande infrastrukturer där 

verksamhetsdialoger mellan universitetsledning 

och fakulteterna är en viktig del. Förslag på process 

kommer inom kort.  

 Forskningsnämndens arbete i relation till 

ledningsgrupp och ledningsråd har diskuterats. 

Större frågor, som fördelning av forskningsmedel, 

ska behandlas i både forskningsnämnden och 

ledningsrådet.  

 

Visionsarbetet 

Fredrika Lagergren Wahlin informerade. Visionen är 

antagen och beslutad av Universitetsstyrelsen. Styrelsen ska 

diskutera universitetsgemensamma strategier som kopplar 

till visionen den 9 september. Utbildningsnämnden och 

forskningsnämnden diskuterar strategierna 23 september 

respektive 6 oktober och åsikter från International Advisory 

Board inhämtas 9 oktober.   

 

EUTOPIA 

Tillsammans med partneruniversiteten har Göteborgs 

universitet beviljats två miljoner euro för en ansökan som 

bl.a. innefattar mobilitet mellan partnerländerna. Konsortiet 

planerar också att lämna in en co-fund-ansökan, gällande 

doktorandfinansiering inom konsortiet. 

  

 

 

Antecknas 

§ 3  Covid-19-relaterade frågor, uppdatering 
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Ledamöterna delgav hur anpassningarna till Covid-19-

situationen fungerar på deras fakulteter.  

 

Inställningen bland forskare och doktorander är blandad. 

Vissa anser att en del aktiviteter fungerar bättre, eller lika 

bra, med digitala lösningar och att det går bra att styra om 

verksamheten mot aktiviteter som fungerar under rådande 

förhållanden. Andra är oroade för att t.ex. kvaliteten på 

forskning blir lidande. 

 

Hos doktorander finns en viss oro över hur förlorad tid ska 

kompenseras.  

 

URFI följer och analyserar hur beläggningen av 

infrastrukturer nationellt påverkas av pandemin. 

Antecknas 

§ 4  Nya webben, forskningstexterna 

GUs nya webbsidor har lanserats.  

 

Fredrika Lagergren Wahlin föreslår att en arbetsgrupp, där 

några medlemmar från forskningsnämnden ingår, tittar 

kontinuerligt på presentationen av-, och texterna om-, 

universitetets forskning.  

 

Följande personer ska ingå i gruppen: Fredrika Lagergren 

Wahlin (vicerektor för samverkan), Jan Ljungberg (IT-

fakulteten), representant för FIK, doktorandrepresentant  

 

Vidare tillfrågas: Torbjörn Lundh (institutionen för 

matematik) och Åsa Wengelin (Humanistiska fakulteten) 

 

Det föreslogs att användningen av webbsidorna registreras 

och analyseras för att få ett mått på hur väl strukturen 

fungerar.  

 

En arbetsgrupp tillsätts. 

Charlotte Andersson tar upp 

frågan om en 

doktorandrepresentant i 

doktorandrådet. Jenny 

Lindström ordnar en 

representant från FIK och 

Fredrika Lagergren Wahlin 

frågar Torbjörn Lundh och 

Åsa Wengelin om de är 

intresserade av att ingå i 

gruppen. 

§ 5  Planering av forskningsnämndens arbete och möten 

hösten 2020 
Aktuella frågor för forskningsnämnden under hösten 

presenterades och diskuterades: visionen (strategier och 

åtgärder), fördelningsmodellen för forskningsmedel, 

Strategisk samfinansiering av forskningsprojekt, utskott för 

etiska frågor, karriär och meriteringsfrågor, policy för 

kvalitetssäkring av forskning och samverkan, hantering av 

universitetsgemensam infrastruktur.  

 

Utöver ovanstående frågor framfördes att det är viktigt att 

diskutera datahanteringsfrågan samt planera för hur strategi 

och forskningsbudget ska hanteras efter att satsningen 

UGOT Challenges avslutats. Längre framförhållning för 

 

 

Jenny Lindström uppdaterar 

forskningsnämndens årshjul 

enligt diskussionen på mötet. 

Årshjulet ska uppdateras och 

skickas ut till ledamöterna 

kontinuerligt. 
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utskick av underlag, samt tydligare plan för 

hanteringsprocessen för vissa frågor efterlystes. 

§ 6  Utskott för etiska frågor  

Rektor beslutade den 25 juni 2020 om att inrätta ett utskott 

för etiska frågor under forskningsnämnden. 

 

Sigridur Beck presenterade beslutet, samt förslag på 

sammansättning av utskottet, nomineringsförfarande för 

ledamöter, samt arbetsordning för utskottet (bilder 

bifogade).  

 

Ledamöterna ombads inkomma med skriftliga synpunkter 

på förslaget på sammansättning av utskottet och 

nomineringsförfarande för ledamöter. När ledamöter är 

tillsatta formuleras den slutgiltiga arbetsordningen av 

utskottet. 

 

Det befintliga rådet för etiska frågor på Sahlgrenska 

akademin diskuterades. Vikten av att ta tillvara rådets 

erfarenhet poängterades, samt att det nya 

universitetsövergripande utskottet och rådet på Sahlgrenska 

akademin ska komplettera varandra.  

 

Vikten av ett utskott för hela universitetet poängterades 

också. 

 

Jenny Lindström har skickat 

förfrågan om synpunkter på 

sammansättning av utskottet 

och nomineringsförfarande 

för ledamöter tillsammans 

med rektors beslut om 

tillsättande av ett utskott för 

etiska frågor. Svar önskas 

senast torsdag 17 september 

till sigridur.beck@gu.se. 

 

§ 7  Datasamordning, fortsatt hantering 

Håkan Carlssons rapport: ”Policyer, stöd och organisation 

kring lagring, hantering, analys och tillgängliggörande av 

forskningsdata” diskuterades. 

 

Rapporten innehåller en stor mängd förslag på åtgärder. 

Sigridur Beck föreslog följande områden som  möjliga att 

arbeta vidare med i nuläget: Policy (se nedan), lagring, 

datahanteringsmallar och kommunikation. 

 

Rapporten innehåller förslag på två nya policyer för 

Göteborgs universitet gällande hantering av forskningsdata 

respektive öppen vetenskap. Ledamöterna ombads 

inkomma med skriftliga synpunkter på båda policyer. 

 

Kristoffer Collin (FIK) har fått i uppdrag att samordna 

datahanteringen på GU. Uppdraget är på 50% av hans 

heltidstjänst.  

 

Juridiska frågor, samt frågor kring lagring av data, nationell 

datasamordning och datahanteringsplaner diskuterades.  

 

Jenny Lindström har skickat 

förfrågan om synpunkter på 

förslagna policyer gällande 

hantering av forskningsdata 

respektive öppen vetenskap. 

Svar önskas senast fredag 25 

september till 

kristoffer.collin@gu.se. 
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§ 8  Ansökan om att inrättas som universitetsgemensam 

infrastruktur, Quality of Government (QoG) 

Kristoffer Collin föredrog ansökan från Quality of 

Government (QoG) om att inrättas som 

universitetsgemensam infrastruktur. 

 

Nämnden diskuterade att ansökan kan behöva förtydligas i 

beskrivningen av huruvida infrastrukturen används av flera 

fakulteter. Kristoffer Collin ber QoG att förtydliga denna 

punkt.  

 

Forskningsnämnden fann att infrastrukturen uppfyller 

regler och kriterier för att inrättas som 

universitetsgemensam infrastruktur vid Göteborgs 

universitet och rekommenderar rektor att besluta om 

inrättande.  

 

 

Kristoffer Collin ber QoG att 

förtydliga ansökan gällande 

vilka fakulteter som är 

användare av infrastrukturen 

och förbereder ett 

beslutsunderlag för rektor 

gällande inrättande av 

infrastrukturen som 

universitetsgemensam. 

 

§ 9  Externa relationer och fundraising 

Ulrika Nilsson presenterade sitt arbete med externa 

relationer och fundraising (bilder bifogade).  

 

Antecknas 

§ 10  Inspel från Sahlgrenska akademin angående 

universitetsgemensam hantering av infrastrukturer 

Lena Carlsson sammanfattade kort förslaget. Diskussionen 

återkommer under hösten. 

 

 

Diskussionen återkommer på 

kommande möte 6 oktober. 

 

 


