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MA Forskningsnämnden 

Datum: 2021-06-08 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: 

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 

Malin Petzell, HFS 

Henric Benesch, KFS 

Företrädare för 

studenter: 

Charlotte Andersson, GUDK 

Isabelle Simonsson, Doktorandrådet på CMB 

Adjungerade: Sigridur Beck, FIK 

Jenny Odén, EE 

Frånvarande: Erik Pålsson, SACO-S 

Mattias Ehardsson, GUDK 

Fredrika Lagergren Wahlin, vice ordförande 

Erik Boström, UB 

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

Ärende Åtgärd 

§ 1 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan 

godkändes 

§ 2 Information 

EUTOPIA Antecknas 
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Göran Landberg och Sigridur Beck informerade att en ny 

ansökan om en förlängning på EUTOPIA 2050 förbereds. Som 

ett led i ansökningsarbetet har ett ramverk utformats, där ett 

antal domäner pekas ut (se bifogad information). GU kommer 

ha delat ansvar med Bryssel (VUB) för domänen “Portfolio”, 

med innehållet “Offering a Portfolio of products and outcome 

for staff and students”.  Deadline för ansökan kommer 

förmodligen vara under våren 2022. Fredrika Lagergren 

Wahlin leder GU:s strategiarbete inför den nya ansökan. 

Information har också delgetts om att det kommer att krävas 

fler partneruniversitet för en kommande ansökan, det arbetas 

därför på att involvera fler partneruniversitet i EUTOPIA.   

 

Nämnden diskuterade hur aktiva forskare vid de olika 

fakulteterna är i EUTOPIA. Allmänt verkar nätverket mest 

utnyttjas av de som redan har samarbeten med 

partneruniversiteten. Korta deadlines för ansökningar mm 

inom EUTOPIA gör att nya samarbeten inte hinns med.  

 

Fördelningsmodell för fakultetsanslag  

Göran Landberg informerade om att förslag på ny 

fördelningsmodell för fakulteternas forskningsanslag finns i 

universitetsledningens beslutsunderlag inför möte 14-15 juni. 

Rektor beslutar om fördelning av basanslagsförstärkning till 

GU för 2021 (41,2 mnkr) efter styrelsens beslut.  

§ 3  Data Driven Life Science (DDLS) 

 

Julia Grönros (koordinator på Wallenberg Centrum för 

Translationell Medicin, WCMTM) informerade om KAW:s 

12-åriga satsning på Data Driven Life Science (DDLS) (bilder 

bifogade). 

 

Arbete med utlysning för DDLS fellows vid GU pågår. 

Rekryteringskampanj ska publiceras i bl. a. Science. WASP 

och DDLS har samarbete. Här finns aktuell utlysning: 

https://www.scilifelab.se/data-driven/wasp-collaboration/joint-

call/  

 

 

Antecknas 

§ 4  Process för att utse elektorer till elektorsförsamlingarnas 

val av ledamöter till forskningsråden, hösten 2021  

 

Jenny Lindström informerade om processen för att utse 

elektorer vid GU. Nämnden diskuterade ett eventuellt 

samarbete mellan fakulteterna i processen.  

 

Nämnden ansåg att det är positivt med samarbete mellan 

fakulteterna när det gäller tillsättande av elektorer, samt att det 

är viktigt att synliggöra processen. Det nämndes också att det 

 

 

 

Jenny Lindström samlar 

in och skickar ut lista på 

kontaktpersoner för ev. 

samarbete tillsammans 

med vidare instruktioner.  

https://www.scilifelab.se/data-driven/wasp-collaboration/joint-call/
https://www.scilifelab.se/data-driven/wasp-collaboration/joint-call/
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kan vara ännu viktigare att samarbeta i nästa steg när 

elektorerna ska utse ledamöter.  

 

Eftersom det är mycket kort om tid tills elektorer ska utses för 

2021 enades man om att de fakulteter som har elektorsplatser i 

de olika råden, enligt fördelning som utgår från 

personalstatistik, är ansvariga för att tillsätta platserna (med en 

elektor och en ersättare per plats). Dock ska de fakulteter som 

inte har platser i ett råd, men ändå är intresserade av det rådet, 

vara välkomna att diskutera vilka elektorer som utses med de 

fakulteter som har platser. Dvs, samarbete sker på frivillig 

basis och efter behov. 

§ 5  Profilområden  
 

Nämnden diskuterade hantering av profilområden med 

utgångspunkt i Vetenskapsrådets rapport: ”Kvalitetsbaserad 

resursfördelning– förslag till ny modell”. 

 

Sigridur Beck informerade om att GU inbjudits att bidra till 

inspel från SUHF angående innehållet i VR:s rapport.  

 

Nämnden var i allmänhet kritisk till förslaget om 

profilområden, liksom de flesta stora lärosäten, dock var man 

enig om att GU måste förhålla sig till detta och förbereda sig 

för att kunna presentera profilområden så snart som möjligt.  

 

Det diskuterades om det är lämpligast att föreslå väletablerade 

eller nya lovande profilområden. Nämnden ansåg i allmänhet 

att det är mest strategiskt att föreslå redan starka områden, men 

att man kan förbereda några förslag på mindre starka områden 

med potential. Flera fakulteter har redan diskuterat potentiella 

områden. 

 

Tänkbara områden som nämndes är inom marin forskning, 

Life science, hållbarhet, åldrande och AI/digitalisering. Man 

diskuterade också möjligheten att utgå från 

centrumbildningarna inom UGOT Challenges. 

 

 

Forsknings- och 

innovationskontoret tar 

fram ett förslag på 

hantering av 

profilområden vid GU 

innan semestrarna och 

skickar till FN:s 

ledamöter. 

§ 6  Finansiering av forskningsinfrastrukturer 

 

Ledamöterna diskuterade hantering av central finansiering av 

forskningsinfrastrukturer i mindre grupper. Främst med fokus 

på särskilda/strategiska satsningar (dvs inte strategisk 

samfinansiering av infrastruktur). 

 

Ledamöternas förslag antecknades i en padlet och 

sammanställs av FIK till ett förslag på hantering innan 

semestrarna. 
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Sammanfattning av gruppdiskussionerna:  

Definition av- och förutsättningar för- basinfrastrukturer 

diskuterades.  

 

Det framfördes att det är viktigt med en transparent och logisk 

finansieringsmodell. Vikten av delat ansvar för 

basinfrastrukturer mellan institution, fakultet och rektor 

nämndes och som förslag framfördes en modell där rektor 

finansierar 25% medan fakultet, institution och ev. 

användaravgifter står för 75% av en basinfrastrukturs 

finansiering. Det nämndes att de infrastrukturer som inte kan ta 

ut användaravgifter delvis skulle kunna finansieras av 

samverkansmedel. 

 

Det nämndes också att både den strategiska samfinansieringen 

och central finansiering av basinfrastruktur behövs, men att de 

centrala avsättningarna för infrastruktur bör hållas så låga som 

möjligt till förmån för fakultetsanslaget. Bidrag till fakultet för 

infrastruktur bör specificeras tydligt för att vara transparent.  

 

Det framfördes att även basinfrastrukturer behöver följas upp 

med avseende på användande och mervärde, att det måste vara 

möjligt att avveckla basinfrastrukturer.  

 

Kristian Daneback och Malin Petzell lämnade mötet. 

§ 7  Diskussion på temat ”strategier för ökat deltagande i EU:s 

nya ramprogram” 

 

Ledamöterna presenterade fakulteternas tankar och strategier 

kring att söka EU-finansiering. 

 

SA: Har ingen specifik strategi för att uppmuntra forskare att 

söka EU-finansiering, men informerar löpande om de anslag 

som går att söka. De forskare som har tillräckliga meriter är 

medvetna om detta. Tidsbrist kan hämma ansökningar. 

Koordinering av EU-projekt kräver mycket administration, 

kanske krävs universitetsgemensam strategi för att frigöra tid 

så att forskare kan söka. Man bör inte uppmuntra forskare som 

inte har tillräckliga meriter att söka. 

  

IT: Har ingen specifik strategi för att uppmuntra forskare att 

söka EU-finansiering. Incitament och tid krävs. Aktiviteter 

kring detta sköts främst på institutionsnivå och man har 

engagerat FIK och forskare som sökt tidigare för att informera 

och dela med sig av erfarenheter. FIK ger bra administrativ 

hjälp.  

 

Natfak: Frågan har diskuterats i fakultetens 

forskningsberedning, där man bl.a. diskuterat att avsätta 
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pengar för ”writing workshops” eller liknande. Vissa 

institutioner har kommittéer där forskare hjälper varandra med 

ansökningar. Man har också bjudit in FIK för att informera. 

Mycket tid krävs för dessa ansökningar. 

 

Utbildningsvetenskap: Fakulteten avsätter stimulansmedel där 

forskare kan få ersättning för samarbete med internationella 

partners. Man har bjudit in FIK för att presentera Horizon 

Europe. Det svåra är att hitta ett lämpligt call. Det finns ett 

mervärde av att jobba EU-gemensamt. 

 

Handels: Fakulteten har fokus på ERC-grants. Fakulteten har 

skrivit fram det som ett mål att öka dessa ansökningar och ev. 

kan det komma med som en indikator för ny intern 

resursfördelning. Man har bjudit in FIK för att informera. 

Fakulteten pushar för att framstående forskare ska söka.  

 

Konst: Jobbar långsiktigt med samarbeten, så att de finns på 

plats när möjlighet att ansöka om EU-finansiering öppnar sig. 

Samarbeten kräver långsiktighet. Centrumbildningar, både 

inom UGOT Challenges och andra, har hjälpt till att dra in 

pengar. Små institutioner kan få värdefull hjälp från 

centrumbildningar. Använder stöd från FIK främst för 

nationell och nordisk finansiering.  

 

Kommentar från Sigridur Beck: Vetenskapsrådet har i rapport 

efterfrågar strategier för ökat deltagande i EU:s ramprogram. 

Det är viktigt att tänka på vad GU vill satsa på . Traditionellt 

har GU varit bra på excellenssatsningar så som ERC och Marie 

Curie, vi kan göra mer av detta. FIK kan också stötta i 

ansökningar om samhällsutmaningar 

 

 


