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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2020-12-01 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: https://gu-se.zoom.us/j/61169908782 

  

Ordförande: Göran Landberg 

  

Företrädare för 

fakulteter: 

Kristian Daneback, SFS 

Rebecka Jörnsten, NFS 

Ola Olsson, HhFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

Lena Carlsson Ekander, SA 

Gun-Britt Wärvik, UFS 

Åsa Wengelin, HFS 

Henric Benesch, KFS 

  

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 

§6 Karolina Catoni (IC) 

§7 och §8 Kristoffer Collin (FIK) 

  

Frånvarande: Fredrika Lagergren Wahlin, Vice ordförande 

Erik Pålsson, SACO-S 

 

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/61169908782
mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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§ 2  Information 

 

Coronasituationen 

Den 20 november 2020 beslutade rektor att ingen verksamhet 

som samlar mer än 8 personer ska som huvudregel äga rum i 

universitetets lokaler. Detta som en följd av ändringen i 

förordningen om allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar. Diskuterades att det nya beslutet kan bli 

problematiskt vid disputationer, särskilt för möjligheten att 

uppfylla kravet på att disputation ska vara offentlig och 

tillgänglig för alla. Vägledning för disputationer som utförs 

helt eller delvis på distans har kompletterats med anledning av 

beslutet.   

 

Översyn av Strategisk samfinansiering av forskningsprojekt, 

uppdatering 

Forsknings- och innovationskontoret har beräknat kostnader 

för att inkludera fler finansiärer i den strategiska 

samfinansieringen, enligt diskussioner och inspel i 

forskningsnämnden under 2020. Förslaget ska diskuteras i 

ledningsgruppen. 

 

Årshjulet inför nästa år 

Göran Landberg informerade om det pågående arbetet med 

Universitetsledningens verksamhetsplan för 2021. Planeringen 

för forskningsnämndens arbete 2021 ska baseras på vision och 

strategier, ledningens verksamhetsplan samt erfarenheter från 

RED19. Det behöver också finnas flexibilitet i planeringen. 

Ledamöterna är välkomna att föreslå punkter.  

 

Ansökan – Green deal 

Ola Olsson informerade om den pågående processen med en 

Green deal-ansökan där Handels samarbetar med bl a Volvo 

cars. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsknings- och 

innovationskontoret 

sammanställer förslag 

som skickas till 

ledningsgruppen före jul 

2020. 

 

Ett uppdaterat årshjul 

skickas ut innan 

forskningsnämndens 

första möte 2021. 

§ 3  UNESCO BRIDGES 

Åsa Wengelin presenterade UNESCO BRIDGES som är ett 

vetenskapligt nätverk med fokus på hållbarhetsforskning ur ett 

brett humanistiskt-samhällsvetenskapligt perspektiv. 

 

Göteborgs universitet har fått förfrågan om att vara värd för 

nätverkets sekretariat. Värdskapet innebär bland annat att 

engagera en senior forskare, en administratör, och ev. en junior 

forskare. 

 

Nämnden diskuterade möjliga för och nackdelar med 

värdskapet, men var överlag positiva till nätverket. Åsa 

Wengelin återkommer med mer information.  

 

Åsa Wengelin tar reda på 

mer information om 

nätverket och vad 

värdskap för sekretariat 

innebär och 

kommunicerar med 

fakulteter och 

universitetsledning. 

 

§ 4  Forskningsbudget/fördelningsmodell  

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1782/1782903_vagledning-disputationer-revnov20.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1782/1782903_vagledning-disputationer-revnov20.pdf
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Göran Landberg presenterade förslag på fördelningsprincip för 

extra forskningsmedel som aviserats i budgetpropositionen för 

2021 med anledning av Corona. Förslaget har skickats ut som 

underlag till ledningsrådets möte 3 dec 2020. 

 

Förslaget bygger på fördelning av forskningsmedel enligt 

fakulteternas externa medel (inklusive viktning) och på 

modellen för fördelning av basanslaget. 

 

Signalvärdet när det gäller hur stor andel som fördelas enligt 

externa medel respektive basanslag diskuterades. 

 

Diskuterades att undervisning och lärare blivit mer lidande än 

forskning av Coronasituationen, varför 

kompensationsprinciper borde ta hänsyn till detta. Regeringen 

har dock aviserat tillskottet för 2021 som forskningsanslag och 

fördelningsförslaget baseras därför på det som hittills 

kommunicerats av Regeringskansliet. Magnus Pettersson, 

Sigridur Beck, Göran Landberg, Peter Tellberg samt flera 

ekonomer utgör arbetsgruppen som arbetat med förslaget. 

 

Det föreslogs att pengar borde fördelas centralt direkt som 

kompensation till doktorander, för att undvika att fakulteter 

hanterar kompensation till doktorander olika. Göran Landberg 

uttryckte att universitetsledningen har förtroende för att 

fakulteterna tar hänsyn till doktorander i sin fördelning.  

 

Forskningsnämnden uttryckte önskemål om att få ta del av 

underlag tidigare.  

Fördelningsprinciper 

extra forskningsmedel 

2021 diskuteras på 

ledningsrådets möte 3 

november. 

§ 5  Rekryteringsstrategier 

Ledamöterna presenterade rekryteringsstrategier vid 

fakulteterna. 

 

IT-fakulteten: Försöker minska tiden för tillsättning av tjänster 

så att inte viktiga kandidater tappas på vägen. Det finns redan 

en internationell miljö. Rekryterar gärna unga forskare och 

möjlighet till befordran är ett viktigt rekryteringsverktyg. Även 

rekrytering av Post docs och doktorander är viktiga frågor. 

Fakulteten formulerar ett gästprofessorsprogram. Med tanke på 

det att det mesta arbetet numera sker digitalt har man övervägt 

möjligheten att släppa på kraven på närvaro för 

gästprofessorer. På så sätt kanske gästprofessorpositioner kan 

bli attraktivt för flera.  

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Fakultetsledningen ser sig 

som kvalitetsansvariga för processen för rekrytering och 

tillsättning av tjänster, men har ingen gemensam 

rekryteringspolicy. I regelbundna verksamhetsdialoger 

 

Antecknas 
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diskuterar fakultetsledningen institutionernas 

rekryteringsstrategier och behov med institutionerna. Dialogen 

kretar kring institutionernas samlade strategier för rekrytering 

inkl. doktorander och pensionsavgångar. Underlag vid 

tillsättning av lektorer och professorer ska behandla hur aktuell 

rekrytering passar verksamheten ur ett mera långsiktigt 

perspektiv.  

 

Sahlgrenska akademin: Rekryteringsplan/strategier inkluderas  

i fakultetens handlings och verksamhetsplan. Man jobbar med 

att utlysa anställningar med breda ämnesbeskrivningar, att 

samverka med hälso- och sjukvård, samt med att synliggöra 

GU som arbetsplats. Gästforskarprogram, sabbatical, Post docs 

och SA Science seminars är bra sätt att synliggöra GU och 

Göteborg som arbetsplats. SA strävar efter ökad 

forskarrörlighet, men är medvetna om att återväxt till viss del 

kommer att ske genom rekrytering internt. SA försöker därför 

stötta yngre forskares utveckling genom att identifera de som 

fått bidrag i hög konkurrens eller publicerar i bra tidskrifter, 

uppmuntra dem att exempelvis söka ERC och att stötta deras 

akademiska karriär genom att inkludera dem i bedömargrupper 

och liknande. Man ser ett behov av kombinationstjänster för 

biträdande lektorat. GU har vissa svårigheter att rekrytera 

inom vissa områden, exempelvis odontologi.  GU har svårt att 

konkurrera med KI, avståndet till  Sci Life lab är en nackdel, 

men närheten till Astra Zeneca är positivt ur 

rekryteringshänseende. 

 

Handelshögskolan: Jobbar med en tyngdpunkt på juniora 

forskare. Möjlighet till befordran är ett viktigt 

rekryteringsverktyg. Man fokuserar även på att attrahera Post 

docs. Alla tjänster annonseras internationellt. Fakultetens norm 

är att inte anställa internt, dvs inte anställa sina egna 

doktorander. Doktoranderna coachas för en internationell 

arbetsmarknad.  

 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten: Har att hantera ett 

generationsskifte vilket innebär att forskningsmiljöer behöver 

upphöra, bevaras och/eller kopplas ihop med nya miljöer. 

Fakulteten planerar för gästprofessorprogram samt att föryngra 

internationella kontakter på ett strategiskt sätt utifrån 

forskningsmiljöerna. Det är ont om disputerade lektorer inom 

området i hela landet och GU behöver kunna matcha villkor 

med andra lärosäten, samt konkurrera med skolan som 

arbetsgivare. Bredare utlysningar med sikte mot utbildning 

krävs. Doktorandrekrytering går mkt bra och forskarskolan 

CUL erbjuder medfinansiering för doktorand för forskare som 

beviljas VR-projekt.  
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Naturvetenskapliga fakulteten: Den allmänna strategin är att 

”alla ska forska och alla ska undervisa”. Fakulteten arbetar på 

breda utlysningar för lektorer samt att snabba på 

tillsättningsprocessen, delvis genom att förbereda LFN så 

mycket som möjligt. Ett jämställdhetsprojekt, som visar på att 

det finns problem med arbetsmiljöfrågor, pågår vid fakulteten. 

Man arbetar aktivt med att medvetandegöra frågor om 

arbetskultur.  

 

Konstnärliga fakulteten: Fakulteten arbetar med en 

kompetensförsörjningsplan, men styr inte i detalj från 

fakultetsnivån. Man försöker odla det som redan finns på plats 

men planerar också för framtiden. En viss brist på ledare finns, 

därför planeras att arbeta mer strukturerat med organisatoriska 

karriärvägar. Fakulteten behöver också växla upp 

forskarutbildningen. Det finns en grundläggande utmaning att 

erbjuda konkurrenskraftiga villkor vid nyrekrytering. 

Fakulteten har både konstnärlig och vetenskaplig grund där det 

är särskilt angeläget att kunna fortsätta att värna om den 

konstnärliga excellensen, både gällande forskning och 

utbildning. 
 

Humanistiska fakulteten: Fakulteten har funderat mycket på 

rekryteringsstrategier efter RED19, där panelrapporten 

efterlyser strategier för rekrytering på fakultetsnivå. Man har 

jobbat med omställningsmedel som stimulerar anställda till att 

fortbilda sig inom närliggande områden. Fakulteten har en 

egen samfinansieringspolicy där 4:e doktorandåret för 

externfinansierade projekt finansieras från fakulteten. 

Fakulteten har även ett gästforskarprogram (inte 

gästprofessor), där både juniora och seniora forskare är 

välkomna. Det viktiga är att gästforskarna kan bidra till hela 

miljön. Fakulteten ser behov av kombinationstjänster för yngre 

forskare och lärare. Över lag behöver fakulteten fler yngre 

forskare (post docs och biträdande lektorer). 

 

Diskussionen avslutades med kommentarer/frågor från Göran 

Landberg om vilka delar av diskussionen vi kan ta vidare och 

vilka principer vi kan ta fasta på för hela universitetet. 

Erfarenhetsutbytet uppfattades som värdefullt. Det kan dock 

vara svårt att hitta gemensamma lösningar då fakulteterna är så 

olika.    

§ 6  Scholars at Risk 

Carolina Katoni (IC) presenterade projektet Scholars at Risk, 

samt informerade om inbjudan som skickats till alla 

institutioner om värdskap för inresande forskare inom 

projektet (bilder bifogade). 
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§ 7  Aktuell utlysning för nationell infrastruktur, VR-RFI 

Kristoffer Collin informerade om aktuell VR-RFI-utlysning 

(bilder bifogade). 

 Utlysningen öppnar 2 december 2020. 

 Intresseanmälningar som fått bedömningen A1 eller 

A2 kan söka. 

 Ett val måste göras beträffande om infrastruktur söker 

för utrustning (separat utlysning) eller inom den 

vanliga utlysningen. 

 

Fakulteternas medfinansiering av nationella infrastrukturer 

diskuterades kort. 

 

Kristoffer Collin (FIK) 

håller kontakten med 

infrastrukturer vid GU 

som ska söka medel och 

koordinerar 

ansökningsprocessen med 

andra lärosäten. 

§ 8  Datahanteringsfrågan, uppdatering 

Sigridur Beck informerade om status för datahanteringsarbetet. 

Lagringsfrågan har identifierats som det största problemet för 

närvarande. IT-enheten föreslår att använda Sharepoint för 

lagring av forskningsdata med säkerhetsnivå 1 och 2. Det 

kvarstår dock många praktiska och juridiska frågor. Vikten av 

samförstånd på hela universitetet om vad forskningsdata är och 

vilken typ av lagringslösningar som krävs påpekades.  

 

Kristoffer Collin informerade om den nationella samordningen 

gällande forskningsdata där datahanteringsplaner för 

forskningsansökningar har diskuterats och ett nationellt 

verktyg för datahanteringsplaner – DMP-online - snart är 

tillgängligt för GU att ansluta till.  

 

Att bjuda in Sören 

Ehrnberg (IT-enheten) till 

nästa möte för 

diskussioner kring 

datalagring. 

 


