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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA forskningsnämnden och utskottet för utbildning på 
forskarnivå 

Datum: 2021-03-30 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: https://gu-se.zoom.us/j/66470138274 

  

Närvarande: Göran Landberg (ordförande) 

 Fredrika Lagergren Wahlin (vice ordförande) 

 Kristian Daneback, SFS 

Rebecka Jörnsten, NFS 

Ola Olsson, HhFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

Lena Carlsson Ekander, SA 

Gun-Britt Wärvik, UFS 

Malin Petzell, HFS 

Henric Benesch, KFS 

Martin Lagging, SA 

Annika Lantz Andersson, UFS 

Ingela Dahllöf, NFS 

Margareta Jernås, PIL 

 Mattias Ehardsson, GUDK 

Charlotte Andersson, GUDK 

Isabelle Simonsson, Doktorandrådet CMB 

Greger Hammrin, GUDK 

Veronica Ideböhn, GUDK 

Malin Podlevskikh Carlström, SACO-S 

 

 

 

Sigridur Beck, FIK  

Erik Boström, UB 

Jessica Nyberg Pettersson, UE 

Anna Schubert, UE 

Jenny Odén, EE (§3) 

 

Frånvarande: Jacob Jansson, GUDK 

Göran Larsson, HFS 

Erik Pålsson, SACO-S 

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

 

 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista  Godkändes 

§ 2  Laget runt på temat ”forskares och doktoranders villkor” 

Aktuella frågor kring forskares och doktoranders villkor 

diskuterades. 

 

Sahlgrenska akademin: Oro finns bland forskare gällande ökat 

ansvar/arbetsbörda gällande forskningsetik och 

datahanteringsfrågor samt juridiken kring detta. Viss oro 

uttrycks även kring ekonomiska frågor då många misstänker 

ökade hyror på sikt, vilket kan påverka forskarnas ekonomi. 

Behovet av kombinationstjänster forskning/sjukvård togs upp. 

Doktorander efterfrågar en arbetsmiljöenkät, gärna från GU 

centralt. 

 

Kommentarer: Prorektor har ansvar för arbetsmiljöfrågor, UN 

och FU ska diskutera arbetsmiljö för doktorander vid 

gemensamt möte i maj. En tematräff kring detta anordnas för 

forskarutbildningsansvariga i juni. FIK kontaktar 

personalenheten för att höra aktuell status i frågan om 

kombinationstjänster.  

 

Humanistiska fakulteten: Byråkrati och administration hämmar 

samarbeten både inom GU och internationellt. Fakulteten 

planerar ett karriärprogram för yngre forskare. Det är svårt att 

få in tillräckligt mycket externa medel, dels för att det är för få 

utlysningar inom ämnesområdet och dels för att taket för hur 

mycket medel som delas ut per beviljad ansökan är för lågt. 

Detta drabbar främst finansiering till doktorander och post 

docs. Fakulteten är lite osäker på hur basanslagsförstärkningen 

med anledning av corona ska användas. Forskningen vid 

fakulteten påverkas av mycket begränsade öppettider vid 

arkiven med anledning av corona. 

 

Kommentar: Basanslagsförstärkning med anledning av corona 

kan exempelvis användas för förlängning av doktorandstudier, 

där behov finns. Fakulteterna kan inspireras av varandra. 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten: En ständigt aktuell fråga vid 

fakulteten är att åstadkomma bättre balans mellan 

undervisning och forskning. Oro för datahanteringsfrågor 

finns. Doktorander funderar över ekonomi, regler mm när det 

gäller förlängning av studier med anledning av corona.  

 

Antecknas 

mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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Kommentar: Intensivt arbete pågår när det gäller datahantering 

(lagring, säkerhet och juridik). Det första mötet med utskottet 

för etiska frågor hålls 27 april 2021. Etikhandläggare på FIK 

börjar 1 april. 

 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten: Doktorandrådet fungerar 

mkt bra, driver på frågan om förlängning av studier med 

anledning av corona, och genomför kartläggning av vilka som 

behöver prioriteras bland de doktorander som har <1år kvar. 

Man tittar också på vilka som skrivit i sin ISP att de har behov 

av förlängning och uppmärksammar särskilt nya doktorander 

och internationella. När det gäller forskning arbetar man med 

generationsskifte för att bevara forskningsområden, starta nya 

forskningsområden, bevara seminariekultur och utveckla 

internationella nätverk. Utökat utbildningsuppdrag ger större 

konkurrens om externa medel. Det behövs bättre balans mellan 

läraruppdrag och forskning. Datahanteringsfrågor oroar 

(juridiskt, praktiskt, etiskt). 

 

Konstnärliga fakulteten: Man arbetar med utmaningen att 

skapa bättre villkor för alla när det gäller forskning och 

undervisning. Utmaningar är relaterade till anslagsmodell, 

grundvillkor, små externa medel som äts upp av OH, samt 

beroende av infrastruktur som är väldigt utbildningskopplad. 

Att vara en liten fakultet innebär att resurserna är knappa på 

många sätt, t ex att det är svårt att bidra till beredningsorgan, 

rapporter osv. Det pågår nationell debatt kring dessa frågor för 

konstnärliga fakulteter. 

 

IT-fakulteten: Har genomfört extern utvärdering av 

forskarutbildningen och en årlig utvärdering baserat på GU:s 

kvalitetsverktyg. Punkter som kommit fram i utvärderingen 

gäller t ex, balans mellan flexibilitet och formalisering i olika 

frågor, så som resor för doktorander, samt åtgärder i samband 

med corona-situationen. Chalmers vill samla studenter på 

campus Johanneberg och minska Lindholmen, vilket kan vara 

negativt då Lindholmen har stor utvecklingspotential.  

 

Naturvetenskapliga fakulteten: Institutionernas olika villkor 

gör det svårt för fakultetsnivån att skapa strukturer som passar 

alla. Två arbetsgrupper har tillsatts med uppgift att utreda 

kollegialitet, respektive hur resurser avsätts/fördelas. Andra 

aktuella frågor är flytt till det nya huset och corona-relaterade 

frågor. Doktorandernas undervisningsbörda har ökat under 

pandemin. För övrigt skiljer det mellan projekt hur mkt 

doktorandernas arbetsbörda ökat. Det kan vara svårt med 

samarbete i nuläget. Många institutioner har skapat strukturer 

för stöd. 2020 ökade sjukskrivningar för kvinnliga doktorander 

dramatiskt. En kvalificerad arbetsmiljöundersökning på central 
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nivå behövs, där könstillhörighet beaktas. Etiska frågor är 

aktuella, en del missförstånd finns. Ev. kan etikutbildning även 

för äldre forskare behövas. Fokus på externa utvärderingar, tex 

UKÄ, höjer kvalitén och förståelsen. Man funderar på 

forskarskola i naturvetenskap. 

 

Handelshögskolan: Har ett starkt doktorandprogram med 

mycket bra doktorander och stark internationalisering, dock är 

doktoranderna ganska få. Därför försöker man samarbeta 

internationellt när det gäller t ex doktorandkurser. Antalet 

samverkansdoktorander är också få, men flera är på väg i 

samverkan med bl a Getinge, Centre for health governance och 

Volvo cars. Anpassningar till corona sker på institutionsnivå 

och ev. förlängningar av doktorandstudier avgörs från fall till 

fall. Forskarnas situation: många har gått från ett 

undervisningstungt arbete till mer internationell forskning. 

Externa utvärderingar från ackrediteringsbolag tar mycket av 

forskarnas tid, men utvärderingarna är positiva då de stärker 

det internationella varumärket. En ny infrastruktur, BIT-lab, 

kring AI-beslutsfattande är på gång. Nybygget påverkar 

verksamheten genom högre hyror, men de nya lokalerna 

kommer bli bra.  

 

Doktorandrepresentanter: GUDK ska genomföra en enkät för 

doktorander om hur corona har påverkat studiesituationen. 

Man försöker kartlägga vilket stöd som behövs och 

doktorandernas attityder och föreställningar om vilket stöd 

man tror at man kan få. Många doktorander uttrycker att det är 

oklara villkor för om man kan få förlängning av studier med 

anledning av corona. GUDK tittar också på vad doktorander 

kan göra för att hjälpa till i pandemisituationen, det finns en 

rapport med lösningar som man kan implementera. 

Doktorandrepresentanterna tycker att det låter som en bra ide 

att kartlägga arbetsmiljö centralt.  

 

UB: Har vissa bekymmer med anställningar som ligger 

mittemellan forskning och praktik.  

§ 3  Fördelningsmodellen för forskningsanslag 

Göran Landberg och Sigridur Beck presenterade innehållet i 

utskickat underlag. Diskussionerna om fördelningsmodellen 

ska tas stegvis, enligt plan i underlaget, och först fokusera på 

vilka komponenter som ska ingå i fakultetsanslaget. 

 

Innehållet i aktuell forskningsproposition kommenterades 

också, särskilt de aviserade profilområden som delvis ska 

påverka fördelning av forskningsmedel till lärosäten från 2023. 

Gissningsvis kan det bli ca 100 profilområden i Sverige varav 

GU väntas få ca 5 st. Det kommenterades också att regeringen 

har valt att höja miniminivån för HST till 17,5 tkr/HST. 

Diskussionen fortsätter på 

nästa möte med FN, 4 maj 

2021, enligt plan i 

underlaget. 
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Kommentarer angående fördelningsmodell för 

forskningsanslag vid GU: 

Flera kommenterade att det är nödvändigt med en koppling till 

utbildningsuppdrag i fördelningsmodellen. Man ansåg att om 

fördelning enligt HST ska användas inom GU bör ersättningen 

ligga högre än regeringens 17,5 tkr/HST. Man bör också se till 

så att ingen fakultet har lägst ersättning. Alla fakulteter är dock 

inte överens om att fördelningsmodellen bör innehålla en 

komponent med koppling till utbildning.  

 

Det diskuterades också om modellen bör ta hänsyn till att 

kostnaderna för utbildning och forskning, samt fördelning av 

utbildning, skiljer sig mellan olika ämnesområden/fakulteter. 

 

De senaste årens basanslagsförstärkningar har fördelats till 

fakulteterna enligt olika principer. Det föreslogs att dessa 

förstärkningar integreras i en ny transparent modell. Det 

framfördes också att medel som frigörs efter att satsningen 

UGOT Challenges upphör bör gå in i basanslagsmodellen, 

eller eventuellt användas i samband med de nya 

profilområdena. 

 

Beräkning av basdelen diskuterades. Många förordade att 

beräkningen baseras på ett glidande medelvärde av hur 

fördelning sett ut ett antal år bakåt i tiden (>5 år). Det 

framfördes också att modellen bör vara transparent i alla sina 

delar. Förändring bör ske långsamt och med försiktighet för att 

inte urholka nuvarande verksamheter. 

 

Medel till GU-gemensamma infrastrukturer föreslogs kunna 

ingå i fördelningsmodellen, men inte övrig infrastruktur. Det 

framfördes också att det är viktigt vid infra-ansökningar, där 

lärosätet söker, att alla nivåer medfinansierar (centralt, fakultet 

och institution). 

 

Simuleringar av utfallet av olika föreslagna modeller 

efterfrågades. Detta är planerat, men först efter att man enats 

om principerna för fördelningsmodellen. 

§ 4  Doktorandmobilitet 

Gruppdiskussion om doktorandmobilitet med utgångspunkt i 

diskussionsunderlag. Varje grupp ombads lämna in 

anteckningar från diskussionen.  

 

Sammanfattning av gruppdiskussionerna:  

Grupp 1: Diskuterade vikten av ett bra mottagande och 

aktiviteter för personer som är nya för GU och/eller Sverige. 

Sommarskolor kan vara ett sätt att tillägna sig internationellt 

utbyte, även för de som inte kan resa. 

 

Diskussionen fortsätter på 

nästa möte med FU. 
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Grupp 2: Diskuterade handledarnas och forskningsprojektens 

ansvar när det gäller doktorandernas mobilitet. Mobilitet och 

internationellt utbyte är en del av den akademiska kulturen. 

Handledarna ska bjuda på sina nätverk. Handledare och 

forskargrupper kan behöva påminnas om sitt ansvar. 

Doktorandmobilitet behöver inte vara dyrt, om medel fanns att 

söka för enklare boende osv skulle det vara välkommet.  

 

Grupp 3: Utbyte vid kurser och konferenser är bra. Det finns 

medel som doktorander kan söka, vilket kan bli tydligare. För 

att få mer internationellt utbyte på hemmaplan, kan 

doktorander själva vara mera aktiva i att anordna konferenser 

och seminarier. Digitala kurser och seminarier är bra 

komplement, men ersätter inte helt fysisk mobilitet. 

Handledare kan behöva utbildning så att de tar sitt ansvar när 

det gäller doktorandernas mobilitet. 

 

Grupp 4: Digitaliseringen har gett nya möjligheter till de som 

känt sig begränsade när det gäller mobilitet och internationellt 

utbyte. Det kan vara bra att det finns en formell struktur och 

stöttning så att alla inkluderas. Uppbyggande av internationella 

nätverk bör ses som en process som doktoranden själv ska 

pröva sig igenom, med stöttning av handledare och andra 

seniora forskare. 

 

Avslutade kommentar: Doktorandmobilitet diskuteras vidare 

på nästa möte med FU. Man kan se stöttning av mobilitet och 

internationellt nätverkande som en normal del av 

handledarverksamheten, men det är olika förutsättningar för 

alla. Ska det finnas medel för detta? 

§ 5  Synpunkter på betänkandet ”Innovation som drivkraft – 

från forskning till nytta (SOU 2020:59)” 

 

Sigridur presenterade utredningens förslag. 

 

Farhågor för att utredningens förslag kommer innebära 

minskade medel för forskning, samt begränsningar i forskarnas 

frihet utrycktes. Samtidigt uttrycktes att det är viktigt med ett 

högkvalitativt innovationsstöd som gör att den enskilde 

forskaren inte behöver bli expert på innovation och 

nyttiggörande. 

 

 

Det gemensamma svaret 

från GU diskuteras i 

ledningsgruppen 8 april 

och i ledningsrådet 15 

april 2021. 

 


