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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2020-11-03 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: https://gu-se.zoom.us/j/69339083420 

  

Ordförande: Göran Landberg 

Vice ordförande: Fredrika Lagergren Wahlin (§8) 

  

Företrädare för 

fakulteter: 

Kristian Daneback, SFS 

Göran Hilmersson, NFS 

Ola Olsson, HhFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

Lena Carlsson Ekander, SA 

Gunn-Britt Wärvik, UFS 

Åsa Wengelin, HFS 

Henric Benesch, KFS 

  

Facklig företrädare Erik Pålsson, SACO-S 

 

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 

§5 och §6, Henrik Lindskog, FIK 

  

Frånvarande:  

 

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

 

 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista och föregående 

mötesanteckningar 

Godkändes 

https://gu-se.zoom.us/j/69339083420
mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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§ 2  Information  

Innovationsutredningen 

Sigridur Beck sammanfattade den nationella  

innovationsutredningen SOU 2020:59. Bilder bifogade. 

 

Utvärderingen ska följas upp med remiss till lärosätena 

angående utredningens förslag. Nämnden diskuterade vikten 

av att framhålla samordning av utvärderingar i GU:s 

remissvar. Oro för okritisk omfördelning av pengar från 

forskning till nya innovationssatsningar uttrycktes också.   

 

Verksamhetsdialogerna 

Verksamhetsdialoger, inklusive dialog om infrastrukturer 

pågår. Infrastrukturdialogerna har uppskattats och kommer 

följas upp genom flera möten framöver främst för att fortsätta 

diskutera prioriteringar.  

 

Forskningsbudget/fördelningsmodell, uppdatering 

Göran Landberg informerade kort om arbetet i den grupp som 

ska ta fram förslag på fördelningsmodell. Punkten återkommer 

på nästa möte. 

 

Coronasituationen 

Coronasituationen diskuterades främst i relation till 

användning, byggnation och ombyggnation av lokaler på kort 

och lång sikt. 

 

Intresseanmälan: Kunskapscentrum för 

kärnvapennedrustning 

Jenny Lindström informerade om att GU är ett av flera 

lärosäten som fått inbjudan om att inkomma med 

intresseanmälan för att vara värduniversitet för ett nytt 

nationellt kunskapscentrum för kärnvapennedrustning. 

Förfrågan skickas ut till fakulteter som kan vara berörda. 

  

 

Antecknas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Lindström skickar 

förfrågan om att anmäla 

intresse till berörda 

fakulteter. 

 

§ 3  Aktuella frågor på fakulteterna  

Ledamöterna informerade om aktuella frågor på respektive 

fakultet. 

 

Humanistiska fakulteten: Två stora frågor är aktuella, 

infrastruktur och fakultetens samfinansiering av forskning. 

Fakulteten har en egen policy för samfinansiering som är 

under revidering.  

Handelshögskolan: Utvärdering av forskarutbildning 

genomförs under hösten. Arbete med en ny strategi för 

Handelshögskolan och en Green deal-ansökan pågår. Pågående 

byggprojekt är också aktuellt.  

 

Antecknas 
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Naturvetenskapliga fakulteten: Praktiska och finansiella frågor 

kring det nya gemensamma huset är aktuella. En ny 

organisation, Kristineberg center, har skapats som ett icke 

vinstdrivande bolag. Frågor kring finansiering av 

infrastrukturer är aktuella. Rektor har gett Natfak och SA i 

uppdrag att tillsammans ta fram en Life Science-strategi för 

GU. 

Sahlgrenska akademin: Pandemin påverkar forskningen vid 

fakulteten på många sätt. Kliniska studier kan inte genomföras 

och personal har fått andra arbetsuppgifter. SA ser stora 

kostnader förknippade med pandemin nu och framöver. Dock 

har övergången till mer digital verksamhet varit positiv för 

internationella samarbeten. Core Facilities har nyligen 

utvärderats. Tillsammans med Natfak tar man fram en Life 

Science-strategi för GU. 

Konstnärliga fakulteten: Kultursektorn drabbas hårt av 

pandemin och därmed också mycket av fakultetens forskning 

som arbetar med och inom kultursektorn, men ”Konst” ser 

även intressanta utmaningar med situationen. Man upplever att 

GU är mera restriktivt i sina rekommendationer/regler kring 

smittspridning än andra lärosäten och att detta är 

negativt/avskräckande för studenter, då studenter jämför 

mycket mellan lärosäten.   

IT-fakulteten: IT jobbar med hur man ska klara av sitt utökade 

utbildningsuppdrag. Digitala lösningar har fungerat bra när det 

gäller undervisning (även internationella kurser). Man börjar 

växa ur lokalerna på Lindholmen, men vill gärna vara kvar där, 

utöka lokalerna och även synliggöra GU mer på Lindholmen. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Verksamheten överskuggas 

av pandemin. De som är närmare verksamheten uttrycker oro 

för försämrad kvalitet i konferenser etc. och institutioner 

önskar medel för att täcka oförutsedda kostnader. 

Fakultetsledningen försöker se möjligheterna till förbättring 

och till att göra något bra av situationen genom att ta tillvara 

nya idéer och arbetssätt. 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten: Utmaningar finns med 

generationsskifte och formulering av nya forskningsområden. 

Fakulteten har en obalans mellan forskning, undervisning och 

samverkansuppdrag. Man arbetar med frågan genom att 

avsätta fakultetsmedel till doktorandantagning och post doc-

anställningar. Genom gästprofessorprogram och 

mentorsprogram arbetar man med att stödja 

internationalisering och forskningsmiljöer. 

Universitetsbiblioteket: Mycket tid upptas med 

coronasituationen. För studenterna testas öppna 

utbildningsplattformar. Kanske kan liknande utvecklas för 

forskning (t.ex. open science framework). 

GUDK: Arbetar med att nå ut med information om att 

doktorander har möjlighet till förlängning av 
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doktorandperioden om arbetet drabbats av coronasituationen. 

Man arbetar också med UKÄ:s pågående granskning av 

utbildning på forskarnivå. 

SACO-S: Facket delar bilden av hur coronasituationen slår på 

olika ställen.  

§ 4  Anställnings-/meriteringsfrågor 

Rekommendationer angående strategisk rekrytering och 

kompetensförsörjningsplaner i enlighet med RED19s 

åtgärdsplan (universitetsledningens) diskuterades. 

 

Ledamöterna ombads att inför nästa möte 1 december 

förbereda kort dragning om vilka strategier respektive fakultet 

har för rekrytering, inkluderande styrkor och svagheter på 

kortare och längre sikt.     

 

Ledamöterna förbereder 

sig för att berätta om 

respektive fakultets 

strategier gällande 

rekrytering på nämndens 

möte 1 december. 

§ 5  EUTOPIA-relaterade uppdrag  

Henrik Lindskog presenterade EUTOPIA och de olika 

delprojekten inom samarbetet. Bilder bifogade. 

 

Projektet och universitetsledningen önskar engagera 

verksamheten mer i EUTOPIA, samt engagera fler personer i 

styrgrupper och liknande för de olika delprojekten. Ett bra 

tillfälle att fånga upp intresserade forskare kan vara under 

EUTOPIA-veckan som planeras i april 2021.  

 

Aktuell Post doc-utlysning, EUTOPIA-SIF, diskuterades. 

Utlysningen är öppen och deadline är i januari. GU kan anta 6 

post docs inom programmet över en 3-årsperiod. Hur många 

kandidater som antas i första utlysningsomgången beror på 

kvaliteten på ansökningarna.  

 

En tydlig informationstext om EUTOPIA-SIF efterfrågades.  

 

 

 

 

Personer med intresse av 

att engageras sig i 

EUTOPIA kan kontakta 

Henrik Lindskog 

(henrik.lindskog@gu.se).  

 

 

 

 

 

 

 

Projektledningen för 

EUTOPIA tar fram en 

kort sammanfattning av 

EUTOPIA-SIF och vad 

som gäller för GU-

forskare och institutioner, 

inklusive ekonomiska 

åtaganden. 

§ 6  Rektors strategiska samfinansiering av forskningsprojekt 

Nämnden diskuterade rektors strategiska samfinansiering av 

forskningsprojekt utifrån underlag som först presenterades på 

nämndens möte 18 februari 2020, samt inkomna åsikter från 

fakulteterna. 

 

Som tidigare var nämnden överens om de principer för den 

strategiska samfinansieringen som presenterades i underlaget 

 

FIK tar fram ett förslag på 

revidering av den 

strategiska 

samfinansieringen utifrån 

diskussionen på mötet, 

samt tidigare inkomna 

och uttryckta åsikter.  

 

https://eutopia-university.eu/2020/09/24/eutopia-sif/
mailto:henrik.lindskog@gu.se
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från 18 februari (yngre forskare, internationell forskning, 

spetsforskning, samt projekt av grundforskningskaraktär).  

 
Av de finansiärer om tas upp i underlaget som tänkbara 

utökningar av den strategiska samfinansieringen, baserat på 

ovanstående principer, förordade flera att Wallenberg-fonderna 

MMW och MAW inkluderas i den strategiska 

samfinansieringen.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 7  Kvalitetssäkring av forskning 

Sigridur Beck presenterade UKÄ:s pilotutvärderingar för 

kvalitetssäkring av forskning. Bilder bifogade. 

 

Nämnden diskuterade GU:s system för kvalitetssäkring av 

forskning i relation till UKÄ:s kommande granskningar utifrån 

underlag.  

 

 

 

Jenny Lindström 

reviderar underlaget 

baserat på åsikter från 

nämnden och skickar ut 

till ledamöterna. Därefter 

ombeds ledamöterna 

inkomma med ytterligare 

förslag och åsikter på 

underlaget till 

jenny.lindstrom@gu.se 

senast 14 december. 

§ 8  Centrumbildningar 

Jenny Lindström presenterade de olika typerna av centrum-

liknande organisationsformer som finns på GU. Bilder 

bifogade. 

 

Nämnden diskuterade organisation och finansiering av 

centrumbildningar. Diskussionen berörde vikten av 

långsiktighet, särskilt när det gäller centrumbildningar  med 

fast anställd personal, huruvida det finns olika typer av 

centrumbildningar där vissa kan vara prioriterade, möjligheten 

till visst stöd för centrumbildningar t. ex. i form av finansiering 

av koordinatorstjänst, eller gradvis utfasning av finansiering 

för centrumbildningar som är finansierade av rektor.  

 

Det rådde olika åsikter om huruvida central finansiering till 

centrumbildningar är lämpligt och åsikt om att medel som 

frigörs när satsningen UGOT Challenges är över ska tillföras 

fakulteterna uttrycktes.  

 

Flera uttryckte att centrumbildningar är viktiga arenor för 

tvärvetenskap och samverkan, samt plattformar för stora 

ansökningar om externa forskningsmedel.  

 

Centrumbildningar bör diskuteras kopplat till GU:s nya mål 

och strategier.   

 

Göran Landberg och 

Fredrika Lagergren 

Wahlin tar upp 

diskussionen om 

centrumbildningar i 

ledningsgruppen. 

 

mailto:jenny.lindstrom@gu.se

