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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2021-05-04 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: https://gu-se.zoom.us/j/67900429618 

  

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 

Gun-Britt Wärvik, UFS 

Malin Petzell, HFS 

Henric Benesch, KFS 

  

Företrädare för 

studenter: 

Mattias Ehardsson, GUDK 

Charlotte Andersson, GUDK 

  

Adjungerade: 

 

 

 

Sigridur Beck, FIK  

Erik Boström, UB 

Jenny Odén, EE 

 

Frånvarande: Erik Pålsson, SACO-S 

Isabelle Simonsson, Doktorandrådet på CMB 

 

 

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

 

 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista  
 

Godkändes 

§ 2  Information 

 

 

 

https://gu-se.zoom.us/j/67900429618
mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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Göran Landberg slutar som vicerektor för forskning 

Göran informerade om att han ska sluta som vicerektor för 

forskning till sommaren 2021. Han ska dock behålla vissa 

uppdrag.    

 

Fördelning av forskningsmedel nationellt - profilområden   

VR, Forte, Formas och Vinnova har fått i uppdrag att ta fram 

ett förslag på process och fördelning av forskningsmedel enligt 

profilområden ska hanteras. Arbetet sker i samråd med andra 

forskningsfinansiärer och Sveriges lärosäten. Slutrapport 

inklusive förslag ska presenteras 1 juni 2021. Redan till hösten 

2021 kan det bli aktuellt för lärosäten att inkomma med 

föranmälningar till profilområden. 

 

Frågan om hantering av profilområden inom GU diskuterades, 

samt om FN:s ledamöter ska vara involverade både i en mindre 

arbetsgrupp och i sin helhet, eller om alla diskussioner ska 

föras i hela FN. Hanteringen diskuteras i ledningsgruppen 6 

maj. 

 

Utskottet för etiska frågor 

Etikutskottet har haft sitt första möte på vilket utskottets 

uppdrag och arbetsordning diskuterades. Nästa möte med 

utskottet blir 17 juni. 

 

 

 

 

 

 

Profilområden ska 

diskuteras på FN:s möte 8 

juni. 

§ 3  Fördelningsmodellen för forskningsanslag 

Fördelningsmodell för fakultetsanslaget diskuterades med 

utgångspunkt i underlag.  

 

Sammanfattning av framförda frågor och synpunkter från 

respektive fakultet: 

SA framförde att GU borde följa regeringens modell med 

miniminivå på 17,5 tkr/HST i basanslag och efterfrågade 

motivering till varför beloppet skulle vara högre. Frågan 

ställdes om hur länge den föreslagna nivån på 21 tkr ska gälla, 

hur tillkommande förstärkningar ska fördelas, hur modellen 

länkar till profilområden och om gamla satsningar ska ses 

över.  

 

Kommentar från Göran Landberg: Profilområden är en separat 

diskussion och medel som fördelas enligt profilområden bör 

inte påverka fakulteternas basanslag.  

 

UFS: Det är positivt att HST är en del av modellen, men 

förslaget på 21 tkr utgör ingen skillnad från nuvarande 

situation och borde vara högre för att ta akademisering av vissa 

delar av universitetet på allvar. Att fördela basanslag enligt 

medelvärde av tilldelning 5 år bakåt i tiden ger en för 

trögrörlig modell. Incitament för utveckling saknas.  

 

 

Förslaget revideras inför 

ledningsgruppens möte 20 

maj och ledningsrådets 

möte 27 maj. 
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KFS: Det är positivt att integrera tidigare beslut om 

basanslagsförstärkningar i modellen, att det finns en lägstanivå 

för basanslaget och att modellen är tydlig. Konst har en 

utmaning med olika kostnader för HST. Förslaget förändrar 

inte läget för Konstnärliga fakulteten.  

 

HhFS: Förlaget att uppdatera den procentuella fördelningen av 

basanslaget, enligt tilldelning av basanslag 2020, är ok. Det är 

bra att prestationsdelen är kvar. En miniminivå på 21 tkr/HST 

är irrelevant eftersom den inte kommer leda till förändring av 

nuvarande fördelning. Nivån borde vara högre på GU, 

förslagsvis 25 tkr/HST. En miniminivå på 17,5 tkr/HST är 

relevant för de mindre högskolorna, men GU bör jämföra sig 

med universitet med liknande storlek och karaktär. Handels 

motsätter sig förslaget. 

 

SFS: Förslaget saknar mål, riktning och viljeyttring. Givet 

förslaget på 21 tkr/HST i miniminivå krävs stor förändring i 

utbildningsuppdrag om det ska leda till förändring i tilldelning 

av basanslag. Samfak vill ha en högre miniminivå än 21 

tkr/HST. Det är olyckligt om en fakultet ensam har lägst 

basanslag/HST. 

 

HFS: Humfak är positiva till förslagets utbildningskoppling, 

men anser att en miniminivå på 21 tkr/HST är för högt och att 

man borde använda 17,5 tkr/HST.  

 

NFS: Natfak är positiva till en miniminivå på 21 tkr/HST. Ett 

klargörande av var pengarna ska hämtas om en fakultet 

kommer under 21 tkr/HST behövs. Frågan ställdes om 

utbildningsuppdrag i form av antal HST ska vara ett incitament 

för tilldelning av forskningsanslag framöver? Natfak önskar ett 

större utbildningsuppdrag. Modellen måste innebära en stabil 

tilldelning av fakultetsanslag. 

 

ITFS: Det är positivt att prestationsdelen är kvar på 20%. Det 

är relevant att klargöra hur utbildningsplatser tilldelas och 

vilka platser som ingår i modellen, om tex tillfälliga platser 

ingår. 

 

Återkommande frågor och allmän diskussion 

Olika ämnesområdens kostnader för forskning och utbildning 

diskuterades.  

 

Flera lyfte frågan om vad som händer om en fakultet kommer 

under den föreslagna miniminivån på 21 tkr/HST. Var ska i så 

fall medel för justering upp till miniminivån hämtas? 
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Kommentar från Göran Landberg: Detta är en fråga som 

kommer att ingå i den fortsatta diskussionen av övriga delar av 

fördelningsmodellen. Fakultetsanslaget är tänkt att stå för 

stabilitet.  

 

Frågan om vad som ingår i beräkningen av antal HST ställdes. 

Kommentar från Jenny Odén: Antal HST i lärarutbildningen 

ingår i beräkningen i förslaget.  

§ 4  Laget runt på temat ”Omvärldsrelationer och samverkan” 
Ledamöterna presenterade fakulteternas arbete med samverkan 

och impact. 

 

ITFS: Jan Ljungberg visade bilder. 

NFS:  

 Har en samverkansberedning som ligger parallellt med 

forskningsberedningen. 

 Fakultetsstyrelsen har industrirepresentanter och även 

ett externt råd (undergrupp till fakultetsstyrelsen). 

 Fakulteten har instiftat "Samverkanspriset" (jämte 

forsknings- och avhandlingspriset). 

 Fakulteten samverkar regionalt t ex med företag i 

omgivningen och Chalmers, men jobbar också med 

internationalisering och fundraising.  

 Fakulteten ger en kurs i populärvetenskapligt 

författarskap.  

 En aktuell diskussion på fakulteten är om det alltid bra 

att synas. I vilka sammanhang ska man använda sin 

titel och på så sätt signalera att man representerar GU?  

 

Kommentar från Fredrika Lagergren Wahlin: Diskussionen om 

representation behöver hållas levande, ev. kan den tas upp i 

etikutskottet. Jonsered ger en intressant seminarieserie: 

”Forskaren som aktivist”. 

 

HFS:  

 Fakulteten har ett externt råd. 

 Arbetar med att definiera vad samverkan är.  

 Diskuterar om fakulteten ska ha en 

samverkansstrategi.  

 Samverkar genom centrumbildningar och 

infrastrukturer.  

 Jobbar med externa arrangemang. Har haft en 

samverkansdag planerad där bl.a. FORMAS, Vinnova 

och FIK skulle delta. Den har blivit uppskjuten p.g.a. 

Corona, men ska arbetas om. 

 

SFS:  Kristian Daneback leder arbete om 

forskningskommunikation och samverkan vid fakulteten. 

 

Fakulteternas 

redogörelser beaktas i 

universitetets fortsatta 

arbete med samverkan 

och impact, samt i 

anslutning till 

visionsarbetet. 
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 Forskare och andra kollegor har olika inställning till 

forskningskommunikation. Fakulteten bjuder in alla 

viceprefekter och kommunikatörer för att under en 

halvdag diskutera forskningskommunikationen, 

målsättningar, vem man vänder sig till och värdet för 

verksamheten.  

 Frågan om hur vi kan svara upp mot statsmakternas 

ökade fokus av ”impact” är aktuell. Samfak har varit 

med i VR:s tematiska pilotutvärdering (utvärdering av 

ämnet Statsvetenskap) där uppföljning av vad som 

händer efter publikation av forskningsresultat i 

tidningsartiklar osv. ingick. Hur kan vi 

kommunicera/visa på impact?  

 Fakulteten vill först få en samsyn och kultur kring 

forskningskommunikation, för att sedan planera 

aktiviteter och formulera en strategi för 

forskningskommunikation.  

 Fakulteten har haft kurs som heter ”Communicating 

science” som man gärna vill göra tillsammans med 

andra som en universitetsgemensam kurs. 

 

HhFS:  

 Fakulteten har speciell utbildning för personer som 

jobbat på företag tidigare: Executive faculty, samt en 

avdelning för externa relationer och ett 

samverkansråd.  

 Har olika partnerprogram med företag och mer direkt 

samverkan med t.ex. Volvo cars (green city), Getinge 

(samverkansdoktorander) och VCCT. 

 Företrädare för näringsliv och andra delar av samhället 

finns representerade i Handelshögskolans råd, 

fakultetens advisory board, samt i de olika 

utbildningsprogramråden. Domare och jurister 

undervisar  

 Fakulteter har många samverkansplattformar, t. ex. 

centrumbildningar och Gothenburg research institute 

(GRI). Fakulteten hyser ett av 13 kontor inom 

Environment for development (global organisation).  

 Vid fakultetens 100-årsjubileum 2023 planeras 

aktiviteter kring samverkan och fundraising. 

 

KFS:  

 Det är viktigt att samverkan sker ”på golvet”. 

 Diskussioner pågår om vad inom samverkan som ska 

ske på institutionsnivå och fakultetsnivå. Fakulteten 

samlar ihop, synliggör och strukturerar. 

 Det finns stort intresse för samverkan med fakulteten, 

bl. a. från Boverket och ArkDes (Swedish National 

Centre for Arkitecture and Design).  
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 Fakulteten bygger erfarenhet kring hur man arbetar 

med samverkan på nationell och EU-nivå, enligt nya 

policyers. 

 På EU-nivå finns Knowledge and innovation 

communities, ett nytt EU-initiativ som kan kräva 

stöttning från universitetet.  

 4:e juni, webbinarium om New European Bauhaus - 

Creating Bridges! Länk till evenemang: 

https://www.gu.se/evenemang/creating-bridges 

 

UFS:  

 Fakulteten har vice dekan för samverkan sedan ett år 

tillbaka.  

 Samverkan med Skolverket: t ex rektorsutbildningen, 

”Samverkan för bästa skola” (för att utveckla skolor i 

utsatta områden). Tidigare innehaft ordförandeskapet i 

den statliga utredningen Skolkommissionen. 

 Medverkar i CUL och ULF med nära samarbete med 

skolhuvudmän.  

 Fakulteten ger stimulansmedel till institutionerna (400 

tkr) för att utveckla modeller för samverkan som ska 

generera forskningsmässig impact. Modellerna kan 

sedan skalas upp till större, långsiktiga samarbeten.  

 ”Forskning pågår”, årlig samverkanskonferens riktad 

till lärare.  

 

SA:  

 SA och NFS har fått uppdrag från rektor att ta fram en 

Life Science-strategi. Lena Carlsson Ekander leder 

tillsammans med Ann Wennerberg en grupp om 

”Nyttiggörande, samverkan och konkurrenskraft” 

inom detta. 

 SA har mycket omfattande samverkan med 

sjukvården. 2/3 av doktoranderna är anställda i 

sjukvården och många professorer och lektorer har 

kombinationstjänster. Biträdande lektorat som 

kombinationstjänst behövs för att komplettera detta. 

 SA samverkar även med industrin. 

 80% av publikationerna vid fakulteten har 

medförfattare utanför GU. 

 SA behöver inte öka mängden samverkan, utan bör 

istället höja kvaliteten genom att samverka kring 

högkvalitativ forskning. 

 Den genuina samverkan uppkommer mellan forskare 

och andra forskare och det kräver att forskningen vid 

universitetet håller hög kvalitet. Samverkan ska 
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komma underifrån, från de som har behov av att 

samverka. 

 

UB:  

 Erik Boström informerade om att villkoren för UB:s 

tillgång till material från andra universitet i Sverige 

kommer ändras, vilket kommer påverka tex fjärrlån 

och andra samarbeten. Ett digitalt alternativ utreds. 

Förslaget verkar innebära en smidigare kortsiktig 

lösning, men med sämre långsiktigt bevarande.  

Förslaget: https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-

202132/ 

 

GUDK: 

 Samverkan är viktigt för doktorander både under 

utbildning och efter, bl. a. för att hitta kommande 

arbetsgivare.  

 Finns en hierarki med organisation inom studenterna 

på GU, på lokal nivå sker samverkansprojekt. Handels 

är inte med i GUS (Göteborgs universitets 

Studentkårer). 

 

 

 

 

Ledamöter som har 

åsikter på 

biblioteksutredningen kan 

höra av sig till 

erik.bostrom@ub.gu.se.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 5  Internationaliseringsstrategi 

Hans Abelius presenterade kort utgångspunkterna för arbetet 

med internationaliseringsstrategin för GU. I arbetet med 

strategin har man försökt hitta områden som lämpar sig för att 

ingå i en universitetsgemensam strategi. Senare är planen att 

utöka strategin med världsdelsspecifika strategier. Innehållet i 

utkast till strategin diskuterades. 

 

Det diskuterades att man bör bredda hållbarhetsbegreppet 

utanför miljöområdet och att social hållbarhet bör vara 

synligare.  

 

Det föreslogs att man kan lyfta fram internationalisering 

hemmavid tydligare, samt aspekter som är relaterade till 

digitalisering och erfarenheter från Corona-pandemin. 

 

EUTOPIA uppfattades som lite väl specifikt i den breda 

strategin och det föreslogs att detta hellre kunde skrivas fram 

som ett exempel på internationalisering vid GU.  

 

Ansvarsfördelningen (mellan GU centralt, fakulteter och 

institutioner) när det gäller implementering av strategin 

diskuterades. Denna fråga diskuteras vidare. 

 

 

§ 6  Överföring av personuppgifter för forskningsändamål till 

länder utanför EU/EES  

 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202132/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202132/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202132/
mailto:erik.bostrom@ub.gu.se


8 (8) 

Johanna Wallin presenterade vägledning och mallar som 

förvaltningsjuristerna tagit fram gällande överföring av data 

till länder utanför EU och EES. 

 

Det diskuterades vilka påföljder som kan beslutas om forskare 

bryter mot reglerna när det gäller överföring av data (bryter 

mot GDPR). Universitetet kan få skadestånd, sanktionsavgifter 

eller tillsyn. Sanktionsavgifter tilldelas inte enskild individ. 

Däremot kan forskare bli personligt ansvarig om man bryter 

mot sekretess eller etik-lagstiftning. 

 

Dataskyddsgruppen på GU ska publicera uppdaterad 

information gällande dataöverföring på Medarbetarportalen, 

och där finns kontaktinfo.  

 

Juristerna och universitetsledningen på GU följer och deltar i 

utvecklingen nationellt och internationellt i de här frågorna, 

kanske kommer snart en riktlinje på EU-nivå.  

 

Frågan ställdes om standardiserad formulering gällande ”data 

statement” vid publikation av forskningsartiklar. Johanna 

Wallin tar med sig frågan. 

Dataskyddsgruppen på 

GU ska publicera 

uppdaterad information 

gällande dataöverföring 

på Medarbetarportalen. 

 

 


