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Minnesanteckningar FOSTRA  

den 17 oktober 2022  
  
 

Nr Ärende Anmärkning 
   

1 
 

Inledning 
 

Ordförande hälsade alla välkomna. Minnesanteckningarna 
från den 22 augusti lades till handlingarna.  
 

2 Arbetsgrupp  
profilområden   
 

Ola Lindberg valdes till ny representant för Lärarhögskolan i 
FOSTRA:s arbetsgrupp för profilområden. Lärarhögskolan 
arbetar aktivt för att finna ytterligare en representant. Linda 
Rönnberg och Per-Olof Erixon har inför hösten sagt ifrån sig 
uppdragen.  

3 Kvalitet 
forskning  
  
  
 

Den 4 oktober hölls en workshop för kvalitet i forskning med 
temat kvalitetskultur inklusive uppföljning, analys och 
utvärdering.   
   
Diskussion: Förslag på hur kvalitet i forskning kan främjas 
lyftes. Kunskap om kvalitet på institutionerna framhölls som 
en avgörande faktor för en kvalitetsdrivande kultur på 
universitetet. Exempelvis behövs kunskap om vilka 
tidskrifter som håller hög kvalitet.  
 
Slutsats: Återkom till FOSTRA med förslag till en process 
där det tas fram underlag och frågor som institutionerna kan 
arbeta med, eventuellt med inspiration från arbetssättet med 
den statliga värdegrunden. 

4 HRS4R inför 
rapport till EU 
  
 

Umeå universitet har snart varit med i HRS4R [The human 
resources strategy for researchers] i två år. En intern 
granskning av arbetet utifrån inskickad handlingsplan 
pågår. Några större avvikelser har inte identifierats. Senast 
vid årsskiftet 2022/23 ska den interna granskningen och en 
reviderad handlingsplan för kommande tre år, skickas till 
EU. Nästa granskningstillfälle är 2025.  
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Diskussion: Redovisningen av den interna granskningen bör 
vara tydlig i förhållande till de 40 principer som finns i 
stadgan och riktlinjerna för HRS4R. Aktiviteter i 
handlingsplanen diskuterades. I handlingsplanen för de 
kommande tre åren ska aktiviteterna successivt integreras i 
ordinarie verksamhet. Detta för en fortsättning efter att 
projektet avslutats.  
 
Slutsats: Den reviderade handlingsplanen ska gå ut på 
remiss, skickas till styrgruppen för HRS4R vid Umu för ev. 
medskick till FOSTRA [styrgruppens möte är den 5 dec], för 
att sedan stämmas av med FOSTRA vid mötet den 28 
november.  

   
5 Forskningsinfra

struktur 
  

Den 7 november har Vetenskapsrådet ett informationsmöte 
om forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det går att 
anmäla sig till det via Vetenskapsrådets hemsida. Den 6 
september till 30 oktober har Umeå universitet en lokal 
utlysning av medel till forskningsinfrastruktur. Det är en del 
av rektorns särskilda satsning för att stärka forskning och 
utbildning. Ledamöterna uppmanades att sprida 
information om detta.  
 

6 Modell för 
intern 
omfördelning av 
publiceringskost
nader  
  
 
 

Universitetsbiblioteket har på rektors uppdrag tagit fram 
förslag på hur publiceringskostnader kan redovisas som 
kärnverksamhet. De alternativ som tagits fram är att 
omfördelning sker från universitetsgemensam nivå till 
institutionsnivå, antingen direkt eller via fakulteterna.  
Målet är att modellen ska vara enkel, inklusive 
administrationen. Fördelningen i båda förslagen baseras på 
historiska publiceringsmönster som uppdateras årligen. 
Planerat införande är till budget 2024. Bokkapitel m.fl. 
publikationsvägar ingår ännu inte i förslagen. 
 
Diskussion: En diskussion fördes kring modellens eventuella 
inverkan på publiceringsmönster och forskningskvalitet. 
Även bibliometriska dilemman lyftes. Det konstaterades att 
en omfördelning direkt till institutioner kan slå hårt mot 
mindre institutioner enskilda år, men minskar 
administrationen för fakulteterna.  

Slutsats: FOSTRA förespråkar fördelning via fakulteter. 
Universitetsbiblioteket ska titta vidare på antologier, 
bokkapitel o.d. och återkomma till FOSTRA.  
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7 Platsutveckling 
av Universum  
  
 

Akademiska hus bedriver ett fastighetsutvecklingsarbete i 
Universumområdet. Som del i det arbetet efterfrågar nu 
lokalförsörjningsenheten förslag från de strategiska råden 
kring på vilket sätt Universum kan vara en del av 
universitetets verksamhet framöver.  
 
Diskussion/medskick: Universum är centralt placerat på 
campus. Det är därför lämpligt att Universum är ingången 
till universitetet. Besökaren ska möta universitetets 
forskning där. Detta kan ske bland annat med digitala 
postrar. Presentationen av forskningen bör vara 
ämnesöverskridande. Universum bör inhysa levande 
verksamhet, såsom service, café och möjlighet till 
representation. Det kan fylla ett behov av en fysisk 
mötesplats för forskare med kringservice som kan bokas.   

Slutsats: FOSTRA förespråkar en arbetsgrupp som ska 
arbeta med strategisk förnyelse av Universum. 
Lokalförsörjningsenheten ska ta med sig frågan kring hur en 
konstellation av en sådan grupp bör se ut.   
 

8 Profilområden 
  
 

Det interna arbetet med profilområden går vidare och är en 
viktig del i det forskningsstrategiska arbetet. Nu genomförs 
intervjuer med sex presumtiva områden som delvis är 
hopslagningar av förslag som skickades in i början av året. 
Det handlar främst om att skärpa forskningsfrågorna. De 
kommer även att få skicka in ett vidareutvecklat förslag 
styrkt med publikationer.  
 
Diskussion: När profilområdena vidareutvecklas ingår att 
tydliggöra vilka infrastrukturer och andra resurser som finns 
och vad som saknas för att ytterligare höja potentialen. Det 
ekonomiska tillskottet förväntas bli modest och riktas inte 
till enskilda forskare, utan till mer strategiska satsningar för 
universitetet. Det arbete som lagts ner när förslag skickades 
in i början av 2022 bör tas tillvara. Det finns även annan bra 
forskning på Umu som inte återfinns bland förslagen. Detta 
bör beaktas i det forskningsstrategiska arbetet på olika 
nivåer på universitetet.  
 

9 Insatser för att 
stärka forskning 
och utbildning  
  

Medelsförbrukningen ökar över tid. En ny intern utlysning 
kommer att ske för utveckling av forskningsinfrastrukturer. 
Svar från professor Charpentier har uteblivit gällande att 
använda hennes namn i en gästprofessur. Ledningen har 
beslutat att det är läge för namnbyte för att kunna gå vidare. 
En kommitté kommer att träffas för att planera nästa steg.  
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10 Beskrivning av 
forskning i 
broschyren 
“This is Umeå 
University” 
 

Trycksaken ’This is Umeå University’ visades. Inför en ny 
upplaga önskar Kommunikationsenhet inspel kring hur 
forskning ska paketeras och presenteras i broschyren. 
 
Diskussion: Om exempel på forskning ska tas med bör det 
vara fakulteternas uppgift att exemplifiera. Det noterades att 
forskning presenteras långt bak i broschyren. Forskning är 
en förutsättning för undervisning på universitetsnivå. 
Arbetet med profilområden har inte kommit tillräckligt långt 
för att kunna användas i broschyren. Det som bör lyftas 
kring forskning är Nobelpriset och att forskningen speglar 
ett bredduniversitet. Forskningen kan också presenteras 
utifrån utmaningar, såsom hälsa, miljö och samhälle. 
Formuleringar kan lånas från Umu:s vision. Även 
forskningsinfrastruktur kan nämnas liksom 
forskningssatsningar och centrum, såsom Arcum.  

Slutsats: FOSTRA anser att forskning måste flyttas fram 
väsentligt i broschyren, att Nobelpriset ska nämnas, men i 
övrigt ska forskning beskrivas mer generellt bl.a. i en 
faktaruta. Broschyren ska kompletteras med en beskrivning 
på webben vilka starka forskningsområden som finns vid 
Umu. Processen för utkast bör vara så att utskick görs via 
fakultetskanslierna.  

 
11 

 
Bordrunda 

 
Samhällsvetenskapliga fakulteten: Många 
institutionsdialoger genomförs kring VP och budget 2023. 
Inom Socialt arbete har det blivit stor tilldelning från Forte.  
Medicinska fakulteten: Jobbar med profilområden, kvalitet i 
forskning och förbättringar kring nämnder och 
prefektmöten. Den 11 november är det ett öppet forskarfora 
med temat forskningsfinansiering och innovation. 
Humanistiska fakulteten: Ökar basanslaget till Humlab,  
Vardduo och forskningsdatahantering. Utökar med två 
tjänster inom verksamhetsutveckling och stora ansökningar. 
Utlysning av publikationsbaserade resurser och 
docentmedel är aktuellt. De kommer att besluta om sex 
postdok. Lärarhögskolan: Karriärtjänstanställningar börjar 
i januari. 17 doktorander börjar nu. Delar ut 1,2 mnkr för 
forskartid i tjänst till sju personer. Jobbar intensivt med 
ULF (nytt avtal från 2025). Tekniska-naturvetenskapliga 
fakulteten: ett arbete kring meritbedömning vid 
kvalitetsbaserade resursfördelning pågår. Diskussioner förs 
med bibliometriker. Utökad samordning av utrustning med 
den medicinska fakulteten planeras. Universitetsledningen: 
Det är aktuellt att söka bidrag för excellenscenter från 
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Vetenskapsrådet. NordForsk-medel ska sökas för Arctic 
Five- samarbete. Doktorander: Kårskrivelsen är på gång.    

   
Närvarande ledamöter: Katrine Riklund (ordförande), Dieter Müller (vice ordförande), 
Philip Buckland, Ola Lindberg, Anna Arnqvist, Gregory Neely, Johan Olofsson, Andreas 
Westerberg (doktorand). Frånvarande ledamöter: Erik Steinvall (doktorand). Övriga 
närvarande: Johanna Blomström (anteckningar/handläggare), Anders Sturk Steinwall 
(handläggare), Agneta Hånell Plamboeck (adjungerad), Fredrik Georgsson (punkt 3), 
Carina Mattsson/Lars Nordlander (punk 4), Mikael Sjögren/Sara Öström/Jan Eklöf 
(punkt 6), Cecilia Franzén/Richard Olsson (punkt 7), Marianne Sommarin (punkt 8), 
Anna Dahlgren/Jakob Mjöbring (punkt 10). 
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