
LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskningsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 
Jonas Granfeldt 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-01-25 
Kl. 9.15-12.00 

docent 
professor 

Jakob Green Werkmäster doktorand 
Martin Malmström doktorand 
Johannes Persson professor, prodekanus ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultets sekreterare sekreterare 
Birgitta Lastow IT-chef § 557 

Frånvarande ledamöter Johanna Gustafsson Lundberg docent anmält förhinder 

§ 

555 

556 

557 

558 

Kerstin Hundahl 

Aren de 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Hantering av forskningsinformation. 
Förslag till hantering av 
forskningsinformation på HT, i 
relation till LUCRIS, bilaga § 557 

Postdoktorala tjänster 2016. 
Underlag till institutionerna, bilaga § 
558a 
Förslag från CTR/Institutionen för 
utbildningsvetenskap, Filosofiska 
institutionen, Historiska institutionen, 
Institutionen för kulturvetenskaper, 
KOM och Språk- och 
litteraturcentrum, bilaga§ 558b-g 

doktorand anmält förhinder 

Beslut 

Jonas Granfeldt utses. 

Dagordningen fastställs. Punkt 6 i kallelsen flyttas upp till 
punkt 4. 

Birgitta Lastow besöker nämnden för att diskutera det förslag 
till hantering av forskningsinformation som IT-enheten tagit 
fram. Nämnden lämnar synpunkter på förslaget och ställer 
även följdfrågor. 

Nämnden har fått i uppdrag att till fakultetsstyrelsens 
arbetsutskott lämna förslag på tre postdoktorala anställningar 
med utlysning 2016. Förslag har lämnats in från 
institutionerna. 

Nämnden konstaterar att totalt åtta förslag har lämnats in, 
fördelat enligt följande: 

CTR/Institutionen för utbildningsvetenskap: 1 
Filosofiska institutionen: 3 (rangordnade) 
Historiska institutionen: 1 
Institutionen för kulturvetenskaper: 1 
KOM: 1 
Språk- och litteraturcentrum: 1 

Ingående diskussion. 

Nämnden konstaterar att samtliga förslag uppfyller de kriterier 
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559 

560 

Meddelanden. 
Föregående mötes protokoll 2015-12-
08, bilaga § 559a 
LV-yttrande om FOKUS, bilaga § 
559b 

Centrum för studier av 
rymdforskning. 
Ansökan från Institutionen för 
kulturvetenskaper, bilaga § 560 

561 Fakulteternas rese- och 
forskningsstipendier VT 2016. 

562 Institutionsbesök. 

Vid protokollet 

n teras () 
V Jl~s~ 

som efterlysts, och bedömer samtliga förslag som starka. 

Nämnden beslutar om följande förslag på postdoktorala 
tjänster 2016: 

Filosofiska institutionen, kognitiv zoologi 
Institutionen för kulturvetenskaper, medicinsk humaniora 
Språk- och litteraturcentrum, komparativ litteraturvetenskap 

Nämnden noterar att KOM-miljön behöver stärkas. 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

Diskussion. 

Nämnden uppskattar initiativet, men anser att det är svårt att 
avgöra, med utgångspunkt i skrivelsen, huruvida 
centrumbildning är rätt väg att gå för den aktuella 
forskargruppen, och i så fall om centrat ska ligga under HT. 
Nämnden saknar också ett institutionsperspektiv i skrivelsen. 
Ett annat underlag och tydligare argumentation krävs för att 
nämnden ska kunna ta vidare ställning i frågan. 

Nämnden uppmuntrar satsningen på detta tema till ansökan 
Horizon 2020 men ställer sig frågande till om ett centrum 
behövs för en framgångsrik ansökan. 

Martin Malmström utses till doktorandrepresentant i 
stipendienämnden. Stipendienämnden sammanträder 
preliminärt i början av april. 

Ordf rapporterar om besöket på KOM 19/1. Den sårbara 
situationen för ämnet mediehistoria framkom tydligt vid 
besöket. En träff med representanter för ämnet retorik är också 
angeläget då de inte hade någon representant med på mötet. 

Nästa institutionsbesök är på CTR 28/1. 

/)~ 1-s Granfeldt 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskn i ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Jonas Granfeldt 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-02-17 
Kl. 9.15-11.50 

t.o.m. § 569 
Jakob Green W erkmäster 

professor 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Martin Malmström doktorand 
Johannes Persson 

Övriga närvarande Martin Degrell 

Frånvarande ledamöter Marie Cronqvist 
Kerstin Hundahl 

§ Aren de 

563 Utseende av justeringsperson. 

564 Fastställande av dagordning. 

565 Meddelanden. 

566 

567 

Föregående mötes protokoll 2016-01-
25, bilaga § 565a 
YR-rapporten Rekrytering av forskare 
och lärare med doktorsexamen vid 
svenska lärosäten, bilaga § 565b 

Forskningsterminer HT 2016. 
Utlysning, bilaga§ 566a 
Ansökningar från David Alm, Nicol6 
Dell'Unto, Anna Flyman Mattsson, 
Juan Garrido, Anna W. Gustafsson, 
Henrik Gyllstad, Merle Horne, Ingela 
Johansson, Johanna Rivano Eckerdal, 
Cristine Sarrimo, Cajsa Sjöberg, Lina 
Sturfelt, Cecilia Wadsö Lecaros, 
bilaga § 566b-n 
Sammanställning av ansökningar, 
bilaga § 5660 

Referensgrupp för forskningsdata. 

Beslut 

professor, prodekanus 

fakultetssekreterare 

docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

ordförande 

sekreterare 

sjukdom 

Dagordningen fastställs. Punkt 5 (§ 570) flyttas till sist på 
dagordningen. 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden konstaterar att tretton ansökningar inkommit, 
samtliga fullständiga. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av forskningsterminer 
under höstterminen 2016 till Johanna Rivano Eckerdal, Cajsa 
Sjöberg och Lina Sturfelt. 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att det finns ett behov av en 
referensgrupp för strategier för hantering av forskningsdata, 
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568 Institutionsbesök. 

569 VR-besök 18 april. 

570 Nominering av kandidat för 
postdoktoralt stipendium. 
Utlysning Åke Wibergs stiftelse, 
bilaga§ 570a 
Ansökningar SOL, bilaga§ 570b 
Ansökan från Roberta Colonna 
Dahlman, Annika J. Lindskog, Frida 
Splendido, bilaga § 570c-e 

Vid protokollet 

Justeras 

b~l:::~-

för att koordinera de olika externfinansierade projekt på detta 
område som just nu planeras eller pågår vid HT (Haider, 
Rubenson), liksom för projekt som tillkommer i framtiden. En 
sådan referensgrupp bör innehålla representanter för HT
biblioteken, IT-avdelningen och Humanistlaboratoriet, 
juridisk expertis, en representant för AHU, företrädare för de 
olika projekten, samt en koordinator och en administratör. 

Referensgruppen ska rapportera till Forskningsnämnden. 

Ordf rapporterar om det senaste institutions besöket, på CTR. 
Närmast planeras ett besök på Historiska institutionen. 
Nämnden bedömer att besök på samtliga kvarvarande 
institutioner (Filosofiska institutionen och Institutionen för 
utbildningsvetenskap) bör hinnas med under vårterminen. 

Ordf informerar om Vetenskapsrådets besök i Lund 18 april. 
VR kommer att träffa HT-forskare i ett stormöte kl 10.15-
12.00. Ordf efterlyser informations- och diskussionspunkter. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå Annika J. Lindskog som HT:s 
kandidat för Åke Wibergs postdoktorala stipendium. 

Jonas Granfeldt deltar inte i beslutet. 

~~ ,<~~ 
lbh1a~[fsson L'Jn~berg - ) 

2 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskn ingsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-03-18 
Kl. 9.15-11.30 

Jakob Green Werkmäster 
docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Martin Malmström doktorand 
Johannes Persson 

Övriga närvarande Martin Degrell 

Frånvarande ledamöter Jonas Granfeldt 
Kerstin Hundahl 

§ 

571 

572 

573 

574 

Arende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Föregående mötes protokoll 2016-02-
17, bilaga§ 573 

Kohortstudien. 
Diskussionsunderlag, bilaga§ 574 

575 Institutionsbesök. 

Beslut 

professor, prodekanus 

fakultetssekreterare 

professor 
doktorand 

Jakob Green W erkmäster utses. 

Dagordningen fastställs. 

ordförande 

sekreterare 

anmält förhinder 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att Forskningsservice rapporterar ett ökat 
intresse för ERC från HT. Ordf föreslår därför en workshop 
om ERC tillsammans med FS för forskare från HT, S, J och 
EHL. Till denna bjuds forskare med erfarenhet av ERC in. 
Workshopen planeras till slutet av augusti. Ordf informerar 
forskarna. 

Ordf och sekr presenterar underlaget och kohortstudien av 
karriärvägar för disputerade vid HT. 

Diskussion. 

Mer och tydligare statistik ska tas fram, t ex om 
anställningsformer för individer verksamma vid andra 
högskolor, samt fler detaljer kring könsfördelningen av 
anställningar. 

Diskussionen återupptas vid nästa sammanträde. 

Ordf rapporterar om det senaste institutions besöket, på 
Historiska institutionen. 

Nästa besök blir antingen på Filosofiska institutionen eller på 
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576 

577 

Samverkansseminarium 28 april. 

LU:s gemensamma forskningsstrategi. 
HT-fakulteternas strategiska plan, 
bilaga§ 577a 
Utkast till LU:s nya 
forskningsstrategi, bilaga § 577b 

Vid protokollet 

Justeras 

Institutionen för utbildningsvetenskap. 

Ordf meddelar att seminariet skjuts upp till hösten, med 
anledning av att forskningskvalitetsutvärderingen FOKUS inte 
längre är lika aktuell. 

Diskussion. 

Nämnden anser att 

Punkterna 5 och 8 bör slås ihop och prioriteras högre 
Formuleringen om "universitetets strategiska 
förmåga" (punkt 1) bör förtydligas eller strykas 
Dokumentet bör omdisponeras så att de närliggande 
punkterna 4 och 7, samt 3 och 6, hamnar efter 
varandra i texten 
Strategiska dokument bör inte använda formuleringar 
av slaget "forskning vid LU ska [ ... ] ta sig an 
samhälleliga utmaningar" (punkt 4) eller "[forskning 
vid LU ska] [ ... ]erbjuda lösningar på komplexa och 
aktuella problem" (punkt 7), utan istället använda 
formuleringar av slaget "bidra till lösningen av 
problem" (eller liknande) 

Ordf samlar ihop synpunkterna från nämnden och 
vidarebefordrar dem till LU:s forskningsnämnd och vicerektor 
Stacey Ristinmaa Sörensen. 

~ l);; 1~·/\v 
Jakob Gree erkmäster 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskni ngsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 
Jonas Granfeldt 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-04-19 
Kl. 9.15-11.40 

docent 
professor 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Martin Malmström doktorand 
Johannes Persson professor,prodekanus ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultets sekreterare sekreterare 
Aron Lindhagen bibliotekarie § 580 
Katarina Bernhardsson § 581 

Frånvarande ledamöter Jakob Green Werkmäster doktorand forskningsresa 
Kerstin Hundahl 

§ Arende 

578 Utseende av justeringsperson. 

579 Fastställande av dagordning. 

580 Besök. 
Diskussionsunderlag, bilaga§ 580 

581 Besök. 

doktorand 

Beslut 

Marie Cronqvist utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 586). 

Aron Lindhagen från HT-biblioteken besöker nämnden och 
informerar om den tudelade workshop om 
forskningsprojektansökningar som biblioteken anordnat för 
forskare vid HT under hösten och vintern. 

Såväl deltagare som arrangörer uppskattade arrangemanget 
och det råder konsensus från såväl HT-biblioteken som 
Forskningsnämnden om att sträva efter att upprepa det till 
hösten. HT-bibliotekens egen utvärdering visar på några 
möjligheter att utveckla workshoparna. Den första delen var 
något informationstung, och den andra delen ägde rum för 
sent i förhållande till deadline för RJ-ansökningar. 

Nämnden uppmuntrar en fortsättning av arrangemanget, men 
anser att det första workshoptillfället kunde bestå av två olika 
spår, ett för yngre forskare och ett för seniora, då behoven 
troligen skiljer sig mycket åt mellan de två grupperna. För det 
avslutande tillfället kan grupperna dock eventuellt 
sammanföras. 

En ny workshop planeras preliminärt till oktober. 

Katarina Bernhardsson besöker nämnden med en lägesrapport 
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Diskussionsunderlag, bilaga § 5 81 

582 Meddelanden. 
Föregående mötes protokoll 2016-03-
18, bilaga § 582 

583 Kohortstudien. 

584 Forskningsterminerna. 

585 Professorsfrågan. 

om Kriterium. En första bok med Kriterium-stämpel har 
utkommit (från Göteborgs universitet). 

Nämnden ställer frågor och diskuterar erfarenheter, 
utmaningar och tankar om Kriterium inför framtiden. 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

Ordf och sekr informerar om att kohortstudien presenterats för 
fakultetsstyrelsen. Intresset för studien upplevs som stort från 
flera håll, men underlaget är i nuläget inte tillräckligt för att 
presenteras i rapportform. En mer omfattande validering av 
resultaten krävs inför publikation, och viss komplettering av 
uppgifterna är också önskvärd. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att ge sekr i uppdrag att som pilotstudie 
kontakta 10-15 individer ur aktuella kohorter för validering 
och kompletterande uppgifter. På grundval av denna 
pilotstudie görs en kostnadsuppskattning för slutförande av 
studien. 

Om forskningsterminernas framtid. Förutsatt att det finns 
utrymme i kommande budget, ska stödformen behållas i 
samma format som hittills, eller finns det anledning att se över 
upplägget? 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå en omstrukturering av 
forskningsterminerna så att stödet omfattar ca 9 personer a 2 
månader istället för som tidigare ca 3 personer a 6 månader. 
Stödet ska inriktas mot större projekt- och 
programansökningar om externa medel och primärt vara öppet 
för lektorer och professorer. 

Diskussionen återupptas till hösten, då detaljer kring det nya 
stödet färdigställs. 

Frågan om professorsprogrammets status väcks av Marie 
Cronqvist. 

Diskussion. 

Prof essorsprogrammet och dess konsekvens, 
befordringsstoppet, infördes av ekonomiska skäl. Det finns i 
nuläget inget som tyder på att ekonomin förbättrats på ett 
sådant sätt att befordringsstoppet kan hävas. HT-fakulteterna 
kan behöva höjd beredskap för ytterligare besparingsåtgärder 
på FFU-sidan under de närmaste åren. 

2 



586 YR-besök 18/4. 

Vid protokollet 

Justeras 

cr::Per~ 

Nämndens ledamöter efterlyser tydligare kommunikation om 
hur sparbetinget mer konkret ser ut, något som även skulle 
göra det enklare för institutionerna att förhålla sig till 
professorsprogrammet och dess konsekvenser, liksom till 
andra möjliga åtgärder. 

Ordf rapporterar om Vetenskapsrådets besök på universitetet 
18/4. Besöket anordnades av HS-området gemensamt (HT, S, 
J och EHL) och var uppdelat i två delar: en öppen hearing i 
LUX-aulan och ett mindre möte med dekaner och 
fakultetsledningar på Biskopshuset. Arrangemanget var 
välbesökt. 

Marie Cronqvist 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskn ingsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-05-18 
Kl. 9.15-11.50 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 
Jonas Granfeldt 
Martin Malmström 
Johannes Persson 

docent 
professor 
doktorand 
professor, prodekanus ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 

Frånvarande ledamöter Jakob Green W erkmäster doktorand forskningsresa 
disputation Johanna Gustafsson Lundberg docent 

Kerstin Hundahl doktorand 

§ Aren de 

587 Utseende av justeringsperson. 

588 Fastställande av dagordning. 

589 Meddelanden. 
Föregående mötes protokoll 2016-04-
19, bilaga§ 589a 
Styrdokument för LUCRIS, bilaga § 
589b 

590 Remiss: LU:s forskningsstrategi. 
Diskussionsunderlag, bilaga § 590 

Beslut 

Martin Malmström utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 593). 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

Sekr meddelar att en engelsk översättning av styrdokumentet 
för LUCRIS distribueras till institutionerna inom kort. 

I anslutning till diskussionen om LUCRIS noterar nämnden 
det för forskningens synlighet olyckliga faktum att den 
publika lanseringen av LUCRIS skjutits upp till höstterminen. 

Ordf rapporterar från seminariet om 
forskningsdatabashantering som anordnades 3/5 och meddelar 
att Samuel Rubenson besöker nämnden vid nästa 
sammanträde. 

Nämnden har fått i uppdrag av fakultetsstyrelsens 
arbetsutskott att lämna synpunkter på utkastet till LU:s 
centrala forskningsstrategi. Synpunkter har också inkommit 
från institutionerna. 

Ingående diskussion. 

Nämnden anser att 

centrala begrepp i dokumentet skulle vinna på en tydligare 
introduktion. Det gäller i synnerhet begreppen 
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591 Strategier för framtidens 
forskningsprogram. 

592 Institutionsbesök. 

593 Hantering och arkivering av 
forskningsdata. 

"nyfikenhetsdriven" och "utmaningsrelevant" (s. l ). 
Kopplingen mellan det förra begreppet och teori- och 
metoddriven forskning bör tydliggöras; 

rutan med visioner (s.l) är krångligt formulerad och istället 
för tankestreck bör meningen delas upp i flera meningar; 
dessutom bör den sista meningen strykas/flyttas då den i strikt 
mening inte handlar om själva forskningsvisionen 

strategin kan med fördel ersätta mindre säkra, ibland till synes 
ogrundade påståenden, med explicita ställningstaganden av 
typen "Vi menar att. .. "; 

dokumentets första sida inte är diskursivt stringent; den inleds 
med stora ambitioner och hänvisningar till FN men överger 
denna nivå nästan omgående; också i den första sidans övriga 
stycken blandas olika teman på ett ibland mindre övertygande 
sätt; 

formuleringen om MAX IV och ESS (s.4) innehåller den 
olyckliga formuleringen "inom samtliga fakulteter som 
gynnas av dessa"; nämnden föreslår att man stryker "som 
gynnas av dessa", då målsättningen måste vara att samtliga 
fakulteter på LU gynnas, eller att de som inte gör det 
kompenseras för det; 

stycket om att synliggöra forskningen (s.4) innehåller 
tveksamma strategier; istället för att i punktsatserna mer 
svepande tala om "universitetets insatser" bör dokumentet mer 
snävt koncentrera sig på forskningsinsatserna, och påpeka att 
synliggörandet även bör ske inåt (inte bara utåt). 

Nämnden beslutar att uppdra åt ordf och sekr att med 
utgångspunkt i nämndens diskussion formulera ett 
sammanfattande remissvar. 

Ordf tar upp frågan om framtidens forskningsprogram. Den 
tidigare diskuterade förändringen av forskningsterminerna är 
ett sätt att påverka forskningen, men vad kan mer göras? 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att diskussionen ska ligga till grund för ett 
internat under hästterminen 2016, preliminärt okt-nov. Ordf 
återkommer med förslag på datum. 

Ordf meddelar att nästa institutionsbesök blir på Institutionen 
för utbildningsvetenskap (i Helsingborg) 30/5 kl 13, och 
Filosofiska institutionen, 23/5 kl 10 alternativt 31/5 kl 10. 

Sedan Riksarkivet påtalat brister i hanteringen och 
arkiveringen av forskningsdata har SOL vidtagit vissa 
åtgärder, och har just nu en person anställd på 40 % i två år för 
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Vid protokollet 

Justeras 

~~ 
Joliannes Persson 

att se över behovet av arkivering. 

Jonas Granfeldt redogör för den nuvarande situationen på 
SOL och illustrerar med ett nu aktivt ärende hur oförutsägbart 
och potentiellt kostnadskrävande arbetet med hantering och 
arkivering av forskningdata kan bli. 

Martin Malmström 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskningsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 
Jonas Granfeldt 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-06-16 
Kl. 13.00-15.30 

docent 
professor 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Martin Malmström doktorand 
Johannes Persson professor, prodekanus ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell f akultetssekreterare sekreterare 
Samuel Rubenson professor § 596 
Johan Åhlfeldt forskningsingenjör § 596 

Frånvarande ledamöter Jakob Green W erkmäster doktorand forskningsresa 

§ 

594 

595 

596 

Kerstin Hundahl 

Aren de 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Besök. 
Delrapport projektet Långsiktig öppen 
tillgång till forskningsdata, bilaga § 
596 

597 Meddelanden. 
Föregående mötes protokoll 2016-05-
18, bilaga§ 597a 
Rapport om beräknad tidsåtgång för 
forskningsansökningsworkshoppar, 
bilaga § 597b 

doktorand 

Beslut 

Jonas Granfeldt utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 598). 

Samuel Rubenson och Johan Åhlfeldt besöker nämnden och 
avlägger en delrapport om projektet Långsiktig öppen tillgång 
till forskningsdata. 

Samuel och Johan berättar om bakgrunden och syftet med 
projektet, samt redovisar aktuella frågeställningar och 
reflektioner. Delrapporten innehåller också sju punkter som de 
önskar få reaktioner från nämnden på. 

Nämnden ställer frågor. Diskussion. 

Ordf anser att av de sju punkterna är de två första lämpliga att 
ta med i kommande budgetdiskussioner. 

Samuel och Johan återkommer till nämnden med en 
slutrapport i slutet av året. 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

Postadress Box 192, 221 00 Lund Besöksadress LUX, Helgonavägen 3 Telefon 046-2227228 (dir), 046-2220000 (växel) 

E-post martin.degrell@kansliht.lu.se Webbadress www.ht.lu.se 

1 



598 Budget 2017. 
Diskussionsunderlag, bilaga § 598 

599 Det gemensamma 
nämndssammanträdet. 

600 ERC-workshop. 

601 Wallenberg-seminarium. 

602 Institutionsbesök. 

603 MötestiderHT 2016. 

vid. protokouW 

~I 
Justeras 

~st:-

Diskussion om vilka frågor som ordf ska föra fram i 
budgetdiskussionerna. 

Nämnden anser att 

stöd till forskningsansökningar om externa medel, genom att 
göra om forskningsterminerna till stöd om 1, 2 eller 3 
månader, bör inkluderas i budgeten; 

satsningen på postdocs är viktig och bör fortsätta. 

Nämnden diskuterar det nyss avslutade gemensamma 
nämndssammanträdet, som hade tema etikprövningar. 

Nämnden konstaterar att det var ett lyckat arrangemang som 
lyfte intressanta frågor på ett informativt och upplysande sätt. 

Ordf meddelar att en workshop om ERC planeras till slutet av 
augusti (preliminärt). Workshoppen är ett samarbete mellan 
HT, Forskningsservice, S, EHL, J och K. 

Ordf informerar att Forskningsservice vill öka antalet 
ansökningar till Wallenberg-medel från HT. Ett seminarium 
tillsammans med FS planeras därför till september 
(preliminärt). 

Ordf rapporterar om besöken på Institutionen för 
utbildningsvetenskap och Filosofiska institutionen. 

I och med dessa två besök har nu nämnden besökt samtliga 
institutioner på HT. 

Höstterminens sammanträdestider: 

12/9 kl 9.15 
19/10 kl 9.15 
24-25/11 (internat) 
15/12 kl 13.15 

~ 
onas Granfeldt 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskn ingsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Jonas Granfeldt 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-09-12 
KL 9.15-11.35 

Jakob Green Werkmäster 
professor 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Martin Malmström doktorand 
Johannes Persson professor,prodekanus ordförande 

Övriga närvarande Louice Cardell Hepp 
Martin Degrell 

kommunikatör 
fakultetssekreterare 
doktorand 

§ 606 
sekreterare 
tilltr. dokt. repr. Malin Svensson Lundmark 

Frånvarande ledamöter Marie Cronqvist 

§ Åren de 

604 Utseende av justeringsperson. 

605 Fastställande av dagordning. 

606 Besök. 
Diskussionsunderlag, bilaga § 606 

docent förhinder 

Beslut 

Jakob Green W erkmäster utses. 

Dagordningen fastställs. 

Louice Cardell Hepp besöker nämnden och informerar om 
fakulteternas skriftserier och dess numera centraliserade 
distribution. Rättighetsproblem med vissa 
sammanläggningsavhandlingar har dock lett till problem med 
försäljning/distribution av vissa skriftserier, och nu efterlyses 
riktlinjer för hur man ska förhålla sig till problemet. 

Nämnden ställer frågor. Diskussion. 

Nämnden anser att förankring från berörda aktörer i den här 
frågan är viktig, och ber Louice Cardell Hepp och Katarina 
Bernhardsson att utarbeta ett konkret förslag på eventuella 
åtgärder, som nämnden kan ta ställning till och även skicka ut 
på remiss. Förslaget ska inkomma till nämndens nästa 
sammanträde. 

607 Meddelanden. Ordf meddelar att en utlysning om medel för samverkan är på 
Föregående mötes protokoll 2016-06- gång från LU. 
16, bilaga § 607 

I samband med genomgång av föregående mötes protokoll 
informerar ordf att det aldrig blev någon ERC-workshop, pga 
tidsbrist. Däremot planeras stöd för de som planerar 
Consolidator-ansökningar. 
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608 Remiss. 
Remiss av redovisning av 
regeringsuppdrag till VR att justera 
modellen för indikatorerna 
vetenskaplig produktion och citeringar 
som underlag till resursfördelning, 
bilaga § 608a 
Skrivelse från dekaner, bilaga§ 608b 

609 Internatet. 

610 Karriärvägsstudien. 

Ett Wallenberg-seminarium äger rum 30/9. 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden har fått i uppdrag av AU att lämna remissvar på 
redovisning av regeringsuppdrag till VR att justera modellen 
för indikatorerna vetenskapling produktion och citeringar som 
underlag för resursfördelning. HT-biblioteken har också 
inkommit med yttrande som underlag. 

Diskussion. 

Nämnden anser att VR:s förslag utgör en trolig förbättring av 
tidigare modeller. 

Nämnden anser att det är olyckligt att 
resursfördelningsmekanismen som föreslås vilar på data 
enbart från W eb of Science. Detta medför två stora problem 
för humaniora: 

1) När det gäller de humanistiska ämnena är täckningen 
av vetenskapliga tidskrifter i Web of Science ojämn 
och ofullständig. För Lunds universitet totalt är ca 40 
% av publikationerna representerade i ISI, men för 
humaniora är det mindre än 10 %. 

2) Publicering likställs med publicering av artiklar, vilket 
innebär att viktiga delar av bland annat de 
humanistiska ämnenas publikationer, där monografier 
utgör en betydande andel, utesluts. 

Ordf och sekr sammanställer nämndens synpunkter och 
vidarebefordrar remissvaret till Forskningsservice. 

Höstens internat 24-25/11 äger rum i Falsterbo. 

Innehåll och möjliga diskussionspunkter: 

Stöd till forskningsansökningar 
Utvärdering av forskning och samverkan 
Samspel undervisning och forskning 
Forskarkategorin och integrationsproblematiken 

Sekr och ordf informerar om den förstudie som genomförts 
under vårterminen 2016. För en fullskalig undersökning av 
kohorterna krävs dock ett mer systematiskt och metodiskt 
arbete. Underlag och material finns men arbetet behöver 
utföras av timanställd assistent eller student. 

Diskussion. 

Nämnden rekommenderar fakulteterna att färdigställa studien. 
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611 Stipendienämnden. 

612 Stöd till forskningsansökningar - f.d. 
forskningsterminer. 

Vid protokollet 

Justeras 

Johannes Persson 

Jakob Green Werkmäster utses till doktorandrepresentant i 
höstterminens stipendienämnd. 

Hur ska det förväntade nya stödet till forskningsansökningar 
struktureras? När ska det utlysas? 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att stödet preliminärt ska delas upp i två 
potter: en riktad mot ERC Consolidator Grants (jan 2017), en 
riktad mot VR- och RJ-ansökningar (våren 2017). 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forsknings nämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 
Jonas Granfeldt 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-10-19 
Kl. 9.15-11.50 

Jakob Green Werkmäster 

docent 
professor 
doktorand 

Övriga närvarande 

§ Aren de 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Martin Malmström doktorand 
Johannes Persson 
Malin Svensson Lundmark 

Martin Degrell 
Fredrik Ekengren 
Isabella Grujoska 

Beslut 

professor,prodekanus 
doktorand 

fakultetssekreterare 
lektor 
fakultetssekreterare 

ordförande 

sekreterare 
§ 615 
§ 615 

613 Utseende av justeringsperson. Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

614 Fastställande av dagordning. 

615 Besök. 
Diskussionsunderlag, bilaga § 615 

Dagordningen fastställs. 

Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren besöker nämnden och 
informerar om fakulteternas arbete med jämlikhet, 
likabehandling och mångfald. De framför också önskemål om 
ett mer aktivt arbete med JLM-frågor i nämnden. 

Nämnden ställer frågor. Diskussion. 

Ordf påpekar att externa finansiärer ofta arbetar aktivt med 
jämställdhet i ansökningsprocesser, men att institutioner och 
fakulteter ibland upptäcker detta i efterhand. 

Nämnden konstaterar att fortsatta institutionsbesök kan 
användas för att uppmärksamma JLM-relaterade frågor på 
institutionsnivå. 

Nämnden anser att JLM-medel borde kunna sökas för 
seminarier och workshops om exempelvis W AF utifrån ett 
JLM-perspektiv. 

616 Meddelanden. Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
Föregående mötes protokoll 2016-09-
12, bilaga§ 616 
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617 
 
 
 
 
 
 
 
 
618 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
619 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
620 
 
 
 
 
 
 
 
621 
 
 
 
 

Nomineringar från HT till KAW. 
Underlag från FS/Wallenberg, bilaga 
§ 617a 
Letter of Intent från Balkenius (et al), 
bilaga § 617b 
 
 
 
 
Nomineringar från HT till WAF. 
Underlag från FS/Wallenberg, bilaga 
§ 618a 
Ansökningshandlingar från Osvath, 
Wikander och Östling, bilaga § 618b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryckningsbidrag från Westrins 
stiftelse. 
Utlysningstext, bilaga § 619a 
Ansökningar från Larsson, Linjamaa, 
Simonsen, Sjödin och Stenbeck, 
bilaga § 619b 
 
 
 
 
Etikgrupp vid HT. 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd till tvärfakultär forskning på 
temat migration. 
 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att detta är ett starkt gränsöverskridande 
projekt som involverar tre fakulteter i sin strävan att förstå den 
mänskliga hjärnan. Nämnen beslutar att HT-fakulteterna ska 
nominera projektförslaget från Balkenius (et al). 
 
Ordf skriver stödbrev. 
 
Nämnden konstaterar att HT-institutionerna har fört fram tre 
ansökningar till forskningsnämnden. Då samtliga föreslagna 
WAF är män nu verksamma vid LU (dvs interna kandidater), 
innebär detta, enligt instruktioner från rektor, att endast en 
person kan nomineras av HT-fakulteterna. 
 
Ingående diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att det är tre starka kandidater, med bra 
projektidéer, som samtliga, efter ytterligare arbete med 
projektansökningarna, skulle ha kunnat nomineras från LU i 
januari 2017. Givet det underlag som nämnden har att ta 
ställning till har Johan Östling emellertid ett försteg framför 
de två andra. Nämnden beslutar att nominera Johan Östling till 
Wallenberg Academy Fellows. 
 
Marie Cronqvist deltar inte i beslutet pga jäv. 
 
Ordf skriver stödbrev. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att Linjamaas och Sjödins ansökningar 
faller bort då de inte uppfyller kravprofilen i utlysningen (ej 
humanistisk institution respektive ej översättning från 
romanska språk till engelska). 
 
Nämnden beslutar att tilldela Larsson, Simonsen och Stenbeck 
28 000 kr var. 
 
Ordf rapporterar om en kommande lathund om etikfrågor, som 
tas fram av Ulf Görman efter vårterminens etikseminarium.  
 
Fakultetsledningen vill även inrätta en etikgrupp på HT. Ordf 
föreslår att stommen i denna grupp kan utgöras av HT-
representanterna i LU:s etikråd: Björn Petersson, Jayne 
Svenungsson och Lena Halldenius. Nämnden instämmer. 
 
Ordf informerar om stort intresse för förslaget i 
budgetpropositionen om forskningssatsningar på temat 
migration. Ordf har skickat ut frågan om att samlas kring ett 
större, gränsöverskridande forskningsprojekt till 
institutionerna, och har redan kontaktats av flera intresserade 
forskare. 
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Nämnden beslutar att diskutera frågan under internatet. 

Vid protokollet 

~·~ 
Martin Deg~ 

Justeras 

~ers[-



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskn ingsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 
Jonas Granfeldt 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-11-25 
Kl. 9.00-11.30 

docent 
professor 

Jakob Green Werkmäster doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Martin Malmström doktorand 
Johannes Persson professor,prodekanus ordförande 
Malin Svensson Lundmark doktorand 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 

§ 

622 

623 

624 

625 

Arende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Föregående mötes protokoll 2016-10-
19, bilaga§ 624 

Stöd till forskningsansökningar (f d 
forskningsterminer). 

626 Uppdrag till HT:s etikråd. 

Beslut 

Martin Malmström utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 628). 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

Sedan tidigare har nämnden beslutat att de forskningsmedel 
för begränsade forskningsinsatser (sk forskningsterminer) 
som tidigare utlysts framöver kommer att utlysas som medel 
för forskningsprojekt och -programansökan, för att stödja och 
stimulera ansökningar av externa medel, frän exempelvis VR, 
RJ, ERC eller någon av Wallenbergfonderna. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att medel för forskningsprojekt- och 
programansökan ska utlysas i början av december, med 
deadline 31 januari 2017. Medel kan sökas för 1 eller 2 
månaders arbete, beroende på om ansökan gäller en projekt
eller programansökan. Ansökningarna behandlas preliminärt 
på nämndens sammanträde i februari 201 7. 

Nämnden utarbetar en utlysningstext, som sedan fastställs av 
ordf och sekr. 

Nämnden har fått i uppdrag att lämna underlag till AU 
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Beslut om inrättande av LU:s etikråd, angående inrättandet av ett etikråd vid HT. 
bilaga§ 626 

627 Tvärfakultär forskning på temat 
migration. 

628 Framtidskonferens. 

Nämnden utgår ifrån LU:s etikråds uppdragstext i utformandet 
av uppdragstext till HT:s etikråd. 

Inrättandet av etikrådet syftar till att öka den etiska 
medvetenheten inom HT-fakulteterna för att säkerställa hög 
kvalitet och konkurrenskraft inom HT:s verksamhet, forskning 
och undervisning. En hög grad av etisk medvetenhet är också 
viktig för att säkerställa en bra arbetsmiljö, för att undvika 
oredlighet samt för att undvika händelser och skeenden som 
kan skada tilliten till fakulteterna. 

Nämnden identifierar följande nyckelområden för HT
fakulteternas etikräd att arbeta med: studentarbeten, 
samverkan i ett nytt medielandskap, fördelningsnycklar, 
uppdragsforskning, uppdragsutbildning, forskargrupper och 
sampublicering. 

Ordf och sekr fastställer dokumentet och vidarebefordrar det 
till AU. 

Temat migration är identifierat som forskningsområde av VR, 
och utlysningar kring temat väntas under 2018. Ett tiotal HT
forskare har hittills anmält intresse för att driva projekt med 
tema migration och att söka medel för dessa projekt. Hur kan 
fakulteterna uppmuntra och stimulera dylika ansökningar? 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att göra en inventering av aktuella 
forskningsprojekt på HT med koppling till temat och kontakta 
relevanta forskare, om de inte redan anmält intresse. Därefter 
ska ett seminarium anordnas där potentiella samarbeten 
identifieras. De forskare som i samband med detta möte hittar 
en eventuell samarbetspartner får sedan besöka nämnden och 
informera om projektet. Därifrån kan sedan nämnden anpassa 
sitt stöd till respektive projekt. 

Under 201 7 ska nämnden arbeta med framtidens forskning, i 
syfte att identifiera ett antal teman för framtidens 
forskningsprogram på HT. Målet är att HT-fakulteterna 
arrangerar en konferens med titeln/temat "Var är vi om tio 
är?" i slutet av LU:s jubileumsår (januari 2018). 
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Vid protokollet 

Martin Malmström 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teolog i ska fakulteterna 

F orskn ingsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 
Jonas Granf eldt 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2016-12-15 
Kl. 13.15-15.30 

docent 
professor 

Jakob Green Werkmäster doktorand 
Johannes Persson professor, prodekanus ordförande 
Malin Svensson Lundmark doktorand 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 
Lars Berggren professor § 631 
Katarina Bernhardsson projektledare § 632 
Louice Cardell Hepp kommunikatör § 632 

Frånvarande Johanna Gustafsson Lundberg docent andra åtaganden 
Martin Malmström doktorand andra åtaganden 

§ Åren de Beslut 

629 Utseende av justeringsperson. Malin Svensson Lundmark utses. 

630 Fastställande av dagordning. 

631 Besök. 

632 Besök. 
Diskussionsunderlag, bilaga § 632 

Dagordningen fastställs. Punkten 9 i kallelsen stryks. 

Lars Berggren besöker nämnden och berättar om Centrum för 
arbetarhistoria i Landskrona, dess historik och verksamhet. 

Nämnden ställer frågor. Särskilt uppmärksammas centrumets 
samverkan med det omgivande samhället. Med anledning av 
att Lars går i pension om två år diskuteras även centrumets 
framtida inriktning. 

Nämnden önskar årsrapporter om centrumets verksamhet, 
närmast i december 201 7. 

Katarina Bernhardsson och Louice Cardell Hepp besöker 
nämnden med anledning av HT:s skriftserier. Katarina och 
Louice har tagit fram ett underlag för en remiss som rör 
situationen med böcker i skriftserier som inte är tillgängliga 
för normal försäljning pga copyright eller andra skäl (t ex i 
vissa fall med sammanläggningsavhandlingar). 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att gå ut med en remiss som riktar sig till 
institutioner, HTDR och redaktörerna för skriftserierna. 
Remissen utgår från det underlag som Katarina och Louice har 
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633 Meddelanden. 
Föregående mötes protokoll 2016-11-
25, bilaga § 633 

634 Postdoktorala anställningar 2018. 
Utkast av utlysning, bilaga §634 

635 Medel för ansökan av 
forskningsprojekt och 
forskningsprogram. 
Utlysning, bilaga § 635 

636 Tvärfakultär forskning på temat 
migration. 

637 Vårterminens sammanträden. 

63 8 Avtackning. 

Vid protokollet 

tagit fram, och fastställs i samarbete med sekr. 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att utlysning om 2-åriga postdoktorala 
anställningar 2018 har gått ut till institutionerna. Deadline för 
förslag är 20 februari 2017. Beslut fattas av nämnden i mars 
2017. 

Ordf meddelar att utlysning om medel för ansökan av 
forskningsprojekt och forskningsprogram har gått ut till alla 
berörda individer vid HT. Deadline för ansökningar är 31 
januari 2017. Beslut fattas av nämnden i februari 2017. 

Ordf rapporterar att en enklare inventering av forskare med 
koppling till projekt med migrationstema har gjorts med hjälp 
av IT-enheten och HT-biblioteken. Dessa namn läggs till 
listan av forskare som redan anmält intresse av att deltaga i 
projekt med tema migration. Pufendorfinstitutet har också 
visat intresse av att deltaga i processen. 

Nästa steg blir att samla de intresserade forskarna och försöka 
hitta samarbetsmöjligheter. 

Med anledning av att två ledamöter är frånvarande från 
sammanträdet bestäms frågan om vårterminens 
sammanträdestider via e-post. 

Jonas Granfeldt lämnar nämnden efter sju år. Ordf tackar 
Jonas för ett ypperligt arbete. 

Malin Svensson Lundmark 
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