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Humani st i ska  och teologi ska  fakul te te rna  
Forskningsnämnden 

Forskningsnämndens verksamhetsmål och planerade 
implementeringsaktiviteter under perioden 2019-
2024 
 
 
Bakgrund 
Föreliggande dokument utarbetades av Forskningsnämnden i relation till den nya 
strategiska planen för HT-fakulteterna för perioden 2019-2024. Dokumentet 
fastställdes vid nämndens sammanträde 25 mars 2019. Dokumentet reviderades 16 
december 2020, 24 oktober 2021 och igen 7 februari 2022. Dokumentet ska följas 
upp varje år och uppdateras vid behov. 
 
 
Mål 
Bevaka förändringar i resursfördelningsmodeller till forskning 
och reagera på händelser och initiativ inom det 
forskningspolitiska fältet. 

 
Implementering 
Nämnden bevakar dessa frågor löpande under sina regelbundna sammanträden och 
svarar på relevanta remisser. 
 
 
Mål 
Följa upp och utvärdera fakulteternas forskning. 
 
Implementering 
Nämnden ser till att prefekterna vartannat år avlevererar en rapport om forskning 
på respektive institution samt följer därefter upp dessa rapporter genom samtal med 
institutionsledningarna. 
 
 
Mål 
Stödja vitaliteten i starka forskningsmiljöer och framväxten av 
nya, med beaktande av en god balans mellan fakultetsfinansierad 
och externfinansierad forskning. 
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Implementering 
Nämnden 
 

- informerar och påminner om kommande och aktuella utlysningar 
- anordnar minst en gång om året informationsmöten för forskare som söker 

externa medel 
- ser till att HT-fakulteterna skapar en intern grupp bestående av erfarna och 

framgångsrika forskare som på olika sätt kan stödja den forskande personal 
som söker större externa anslag 

- stödjer aktivt de forskande lärarnas ansträngningar att söka externa 
forskningsanslag genom att utlysa och fördela bidrag till arbete med 
forskningsansökningar i form av extra arbetsmånader, ersättning för 
assistenter, forskargruppsmöten, m m 

- deltar i nomineringar av HT:s forskare till priser och forskningsprogram 
som Pro Futura, Wallenberg Academy Fellows, Wallenberg Academy 
Scholar, m m   

- initierar och deltar i diskussionerna om hur man uppnår en bra balans 
mellan fakultetsfinansierad och externfinansierad forskning 

 
 
Mål 
Skapa en tydligare policy gällande medfinansiering av 
externfinansierad forskning. 
 
Implementering  
Nämnden verkar för att frågan diskuteras på alla nivåer inom HT-fakulteterna och  
att policyn formuleras och kommuniceras till forskarna. Policyn bör bygga på 
strategier kring externa medel, utvecklade med hänsyn till balans mellan 
nyfikenhetsdrivna och utmaningsdrivna satsningar. 
 
 
Mål 
Värna om den tid och möjlighet till vetenskapligt arbete som HT-
forskarna förfogar över inom ramen för sin anställning. 

 
Implementering  
Nämnden   
 

- verkar för forskarnas möjlighet att utforma sin tjänstgöring så att 
vetenskaplig verksamhet kan kombineras bättre med undervisning och 
andra uppdrag, genom diskussioner med institutionsledningar och 
uppföljning av frågan i samband med nämndens besök på institutionerna 

- bevakar frågan om forskningstid i tjänsten i samband med HT-
fakulteternas arbete med professorsprogrammet, docentprogrammet samt 
riktlinjer kring fördelning av fakultetsfinansierade forskningsresurser 

 
 
Mål 
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Verka för skapandet av goda karriärvägar för både yngre och 
seniora forskare och hjälpa nästa generations forskare och lärare 
att utvecklas till framgångsrika forskare. 
 
Implementering 
Nämnden  
 

- bevakar forskningspolitiska åtgärder och initiativ gällande karriärvägar för 
både yngre och seniora forskare, svarar på relevanta remisser och har 
löpande diskussioner om dessa frågor med institutionsledningarna och 
fakultetledningen 

- bevakar vilka kurser som erbjuds på universitetet centralt ifråga om 
projektledning, karriärplanering för doktorander, postdokar och seniora 
forskare, och ser till att denna information förmedlas till berörda parter 

- undersöker behovet av att utforma ett mentorsprogram för unga forskare  
 
 
Mål 
Stödja unga forskare genom att skapa bra och ekonomiskt 
hållbara förutsättningar för postdoktoral forskning. 

 
Implementering  
Nämnden  
 

- utvärderar HT-fakulteternas satsningar på postdoktorala tjänster och äskar 
resurser ur fakulteternas budgetmedel för att bekosta flera tjänster av det 
slaget 

- bevakar att en viss del av HT-fakulteternas medel avsedda att stödja arbete 
med forskningsansökningar går till nydisputerade forskare 

 
 
Mål  
Verka för att förbättra rutiner och information kring 
forskningsdatahantering samt kring forskningsetiska frågor. 

 
Implementering  
Nämnden, i samarbete med HT:s bibliotek och HT:s IT-enhet, ansvarar för att 
informera forskarna om vikten av att bevara forskningsdata och hantera dem på ett 
ansvarsfullt sätt, samt om betydelsen av en väl förberedd datahanteringsplan för att 
åstadkomma en framgångsrik forskningsansökan. Nämnden ger biblioteket och IT-
enheten i uppdrag att minst en gång om året ordna ett informationsmöte om 
forskningsdatahantering och hjälper att sprida informationen om det till forskarna.  
 
 
Mål 
Verka för att förbättra rutiner och information kring 
forskningsetiska frågor.  
 
Implementering  
Nämnden 
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- bevakar tillsammans med Forskarutbildningsnämnden att dokumentet 
”Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna” hålls 
uppdaterat  

- verkar för en personalresurs som forskarna skulle ha tillgång till för att få 
hjälp med etikprövningsansökningar 

 
 
Mål 
Arbeta för ökad internationell synlighet för den forskning som 
bedrivs vid HT-fakulteterna. 

 
Implementering  
Nämnden 
 

- anordnar workshops kring internationell publicering 
- undersöker huruvida det föreligger behov av ett ökat stöd för 

språkgranskning av texter på engelska och andra världsspråk  
- bevakar frågor gällande publicering via s k Öppen Tillgång (OA) 

 
 
Mål 
Främja internationell rörlighet av HT-fakulteternas forskare. 

 
Implementering  
Nämnden  
 

- uppmanar institutionsledningarna inom HT att vid schemaläggning av 
undervisning i så lång utsträckning som möjligt ta hänsyn till forskarnas 
behov för sammanhållen tid som kan användas för forsknings- och 
konferensresor till utlandet  

- beslutar om fördelning av LU:s rese- och forskningsstipendier till forskare 
inom HT-fakulteterna 

- samarbetar med Internationella kontoret på HT-fakulteterna för att anordna 
informationsmöten om möjligheter att delta i särskilda 
internationaliseringssatsningar inom ramen för STINT, 
Erasmusprogrammet, m m 

- verkar för att HT-fakulteternas forskare ska få tillgång till utrustning som 
möjliggör hybrida möten och konferenser 

 
 
Mål 
Arbeta för att skapa goda villkor för gästforskare vid HT-
fakulteterna samt förbättra det organisatoriska stödet och rutiner 
vid större internationella konferenser. 

 
Implementering  
Nämnden  
 

- granskar institutionernas rutiner för mottagande av gästforskare (tillgång 
till LUCAT, arbetsrum, eventuella avgifter, m m) i samband med 
uppföljningsmöten på institutionerna 
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- uppmanar institutionsledningarna att se till att all viktig information 
kommuniceras till gästforskarna på engelska i så stor utsträckning som 
möjligt 

- undersöker vilket stöd som efterfrågas av HT:s forskare i samband med 
anordnande av större konferenser 

 
 
Mål 
Stödja institutions- och fakultetsöverskridande 
samverkansprojekt och befrämja HT-forskarnas samverkan med 
det omgivande samhället och deras synlighet i samhällsdebatten 
och kulturlivet. 
 
Implementering  
Nämnden 
 

- sprider information om framgångsrika samverkansinitiativ inom LU som 
leds av eller inkluderar HT-forskare, och uppmuntrar deltagande i 
strategiska samverkansinitiativ 

- uppmärksammar särskilt intressanta exempel på samverkan för att 
stimulera till nytänkande inom detta fält 

- informerar om möjligheter till större samarbete mellan forskare och HT-
fakulteternas kommunikatörer  

- lyfter fram behovet av att inkludera samverkan som en del av meritering 
till akademiska tjänster och på längre sikt även i forskarnas personalplaner 

 
 
Mål 
Verka för att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning, 
t ex genom att uppmuntra till att studenter involveras i 
forskningen. 

 
Implementering  
Nämnden 
  

- tar upp diskussionen med prefekterna om nödvändigheten att undanröja 
hinder för möjligheter att anställa studenter på timmar som amanuenser 
samt underlätta för dem att bli praktikanter inom forskningsverksamheten 
vid institutioner  

- samarbetar med HT:s grundutbildningsnämnd för att driva denna fråga  
 
 
Mål 
Verka för ett ökat deltagande i Horizon Europe. 
 
Implementering 
Nämnden 
 

- kartlägger kompetenser och erfarenheter inom HT ifråga om ansökningar 
om forskningsprojekt utlysta inom EU:s ramprogram  
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- skapar en referensgrupp bestående av forskare med den ovannämnda 
kompetensen som kan bistå fakulteterna i ett vidare arbete med att bygga 
upp fakulteternas stöd till forskarna i relation till HorizonEurope 

- bevakar att fakultetsledningen verkar för att i samarbetet med andra 
fakulteter utveckla ett administrativt stöd kring ansökningar inom Horizon 
Europe 

 
 

Mål 
Arbeta med frågor gällande jämställdhet, lika villkor och 
mångfald i relation till nämndens ansvarsområde. 
 
Implementering 
Nämnden 
 

- Bevakar balansen mellan kvinnor och män vid nomineringar till 
karriärprogram som ProFutura och Wallenberg samt vid utdelning av 
medel som utlyses av HT-fakulteterna  

- Skapar en arbetsgrupp som ska verka för mentoraktiviteterna vid HT-
fakulteterna  

 
 
Mål  
Bevaka frågor som rör akademisk frihet, i synnerhet när de har 
betydelse för humanistisk och teologisk forskning. 
 
Implementering 
Nämnden  
 

- följer dessa frågor löpande och tar del av svensk och internationell debatt  
- engagerar sig i universitetsgemensamma initiativ om akademisk frihet och 

bidrar med perspektiv från humaniora och teologi 
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Prodekan för forskning 
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   Fakultetssekreterare 
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