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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 
Forsknings- och innovationskontoret är en enhet under Området för verksamhetsstöd inom 
Gemensamma Förvaltningen. Våra övergripande målsättningar är att med ett professionellt, effektivt 
och kvalitativt verksamhetsstöd bidra till att: 
 

1. säkra avtalshanteringen, särskilt avseende forskningssamarbeten med externa parter  
2. skapa bättre förutsättningar för ett mer effektivt nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap 
3. öka universitetets externa forskningsmedel och implementera universitetsledningens särskilda 

satsningar på forskning.  
 
Med ett professionellt och effektivt verksamhetsstöd avses att vi har hög specialistkompetens och 
skapar förtroende genom att vara pålästa inför möten, intresserade och engagerade samt bemöter alla 
med respekt. Vi är tillgängliga och ger snabb återkoppling via telefon, mail eller fysiska möten och vi 
är tydliga med vilket stöd vi ger och hur vi prioriterar ärenden. Det kvalitativa stödet bedöms genom 
att följa upp nöjdheten på det stöd vi erbjuder samt om och hur vi nått den övergripande 
målsättningen. För att utveckla det kvalitativa stödet arbetar vi bl.a. med enhetsinternt lärande, 
benchmarking med andra lärosätens motsvarande organisationer och enhetsaudits inom Gemensamma 
Förvaltningen. Vi strävar alltid efter att förbättra vårt stöd så att vi gör en skillnad, på riktigt. Vi är 
professionella experter som man med självklarhet vänder sig till och vi är ett föredöme och en 
inspirationskälla för andra verksamheter. Vi är stolta över det vi gör men aldrig nöjda. 
 
Forsknings- och innovationskontoret består av tre grupper inom forskningsfinansiering, affärsjuridik, 
och innovation & nyttiggörande. De tre grupperna leds av varsin gruppledare som tillsammans med 
kommunikatören utgör enhetens ledningsgrupp.  
 

 
 
Arbetet sker även integrerat genom att medarbetare med olika expertis samarbetar i team för att ge 
varje vetenskapsområde och fakultet ett anpassat stöd. Dessa fungerar även som kontaktpersoner 
genom att arbeta med att bygga upp och förvalta förtroendet hos verksamheten.  
  



 

3 (10) 

 

 
Kommunikation, arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet genomsyrar hela enhetens arbete och 
relaterar till policys och handlingsplaner på olika nivåer inom universitetet. Vi beskriver därför dessa 
inledningsvis tillsammans med enhetens ekonomiska förutsättningar innan vi mer utförligt går igenom 
hur vi planerar att arbeta för att sträva mot våra övergripande målsättningar. 
 
 
Målgrupper 
Forsknings- och innovationskontoret vänder sig till stora delar av universitetets personal: forskare, 
lärare, prefekter, administratörer, administrativa chefer och universitetsledningen (se prioritering i 
bilaga). Enheten gör prioriteringar när det gäller direkt stödverksamhet, men målet är att hela 
verksamheten ska kunna tillgodogöra sig enhetens kompetens. Detta sker på två sätt: 

• direkt, personligt stöd till prioriterade ansökningar, nyttiggörandeprojekt och juridiska ärenden 
• stöd via guider, instruktioner, nyhetsbrev och webbinformation till övriga inom målgrupperna. 

 

Kommunikation 
Forsknings- och innovationskontorets kommunikation bygger på synlighet, tydlighet och närvaro. Vi 
ska synas där våra intressenter finns och det ska finnas information genom relevanta kanaler. (se 
bilaga) 
 
Delmål 2017: 

• fortsatt arbete enligt uppdaterad kommunikationsplan (se bilaga) 
• använda the Knack som projekthanteringsverktyg för hela FIK 

 
Aktiviteter 2017: 

• fortsatt utveckling av hemsidan, med särskilt fokus på guider och instruktioner 
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• utveckla nyhetsbrevet med fler temanummer (vi når circka 1200 prenumeranter) där vi bland 
annat nämner vilket stöd vi ger i processen 

• utveckla ett introducerande mail till nyanställda forskare där vi ger info om vårt stöd 
 

Arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet 
Enhetens ambition är att vara en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje, respekt och 
förtroende för varandras kompetenser samt engagerade och ansvarstagande medarbetare och ledare. Vi 
söker och ger feedback till varandra, är lyhörda och har ett öppet samtalsklimat där vi säger vad vi 
tycker.  
 
Delmål 2017: 

• vidareutveckla gruppernas förmåga att samarbeta, skapa gemensamma förutsättningar och nå 
resultat 

• utveckla ett introduktionsprogram, inkluderande mentorskap för nyanställda 
 
Aktiviteter 2017: 

• stärka alla medarbetares möjlighet för kontinuerlig kompetensutveckling genom att delta i 
kurser inom universitetet och medverka i konferenser/kurser/nätverk nationellt & 
internationellt 

• säkerställa att handlingsplaner för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling följs 
• utveckla teamens integrerade arbetssätt för stöd till kompletta akademiska miljöer 
• utveckla möjligheter för framtida karriärvägar inom och utom enheten 

 
 
 
Ekonomi 
Intäkterna till Forsknings- och innovationskontorets verksamhet består under 2017 utav två stora delar. 
51 % av de totala intäkterna är från basanslaget (”overhead”), 49 % är externa projektbidrag (varar  
merparten är innovationskontorsmedel). Utöver det så ansvarar vi för transferering av medel från 
universitetet till GU Ventures (universitetets holdingbolag) via det ägardirektiv som upprättats. Den 
totala budgeten är på 36 mnkr varav stora delar är transferering till GU Ventures och till institutioner 
via gemensamma externfinansierade projekt samt utbetalning av planeringsbidrag (H2020-
ansökningar).   
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ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR - 
PRIORITERING, DELMÅL OCH AKTIVITETER  
Med ett professionellt, effektivt och kvalitativt verksamhetsstöd bidra till att… 
 
MÅL 1  
… säkra avtalshanteringen, särskilt avseende 
forskningssamarbeten med externa parter 
 
Prioriteringar:  

• juridiska frågor kopplade till för universitetet stora och strategiskt viktiga forsknings- och 
utbildningssamarbeten. 

• stöd till universitetsledning och linjechefer 
• affärsjuridisk rådgivning kring forskningsresultat och kunskapstillgångar till forskare/lärare 

som privatperson  
• om kolliderande intressen mellan universitetet och forskare/lärare som privatpersoner – 

universitetets intressen i första hand. 

 Delmål 2017: 
• vidareutveckla den löpande juridiska ärendehanteringen 
• fortsatt arbete med nya styrdokument kring nyttiggörande, samverkan och innovation 
• genomföra förstudie kring förutsättningar för framtida universitetsövergripande 

kontraktshanteringsprojekt 
• utveckla den förvaltningsjuridiska funktionen vid universitetet genom det 

arbetsledningsansvar som tillkommit 

Aktiviteter 2017:  
• vidareutveckla den löpande juridiska ärendehanteringen 

• uppdatering av avtalsmallar fortsätter 
• bidra till enhetens arbete kring frågan om enhetsgemensamt ärendehanteringssystem 
• kvalitetssäkringsarbete, diskutera möjliga flödestal kring juridiska ärendehanteringen  

• förstudie kring förutsättning för framtida universitetsövergripande kontraktshanteringsprojekt 
med utgångspunkt i de olika avtal som reglerar forsknings- och utbildningssamarbeten 

• dialog med verksamhetsföreträdare för att skapa bild av nulägessituation och behov 
• studiebesök till Århus univ. för erfarenhetsutbyte  

• fortsätta arbetet med styrdokument kring nyttiggörande, samverkan och innovation 
• slutföra intern diskussion och förankring 
• slutföra policyförslag för ledningens bedömning och beslut 
• implementeringsarbete och informationsinsatser 

• vidareutveckla det interna samarbetet mellan olika juristfunktioner vid gemensamma 
förvaltningen, särskilt med förvaltningsjuristerna  

• dialog och samordning kring det gemensamma gränssnittet 
• temporär fysisk samlokalisering 

• uppsökande verksamhet för att informera om vårt stöd och relevanta styrdokument och policys  
• målmedvetet boka möten utanför kontoret 
• fokus på institutionsnivån – prefekter och administrativa chefer 
• samordna aktiviteter med övriga enhetsgrupper 
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MÅL 2 
… öka och effektivisera nyttiggörande av 
forskningsbaserade kunskap  
Prioriteringar:  

• anpassa stöd till forskningsmiljöer som utsetts av rektor/dekan/prefekt   
• anpassa stöd till forskare/lärare och studenter för att öka och effektivisera nyttiggörande av 

forskningsbaserad kunskap   
• jobba mer aktivt med samverkan i forskningsmiljöer, med särskilt fokus på samarbeten med 

näringsliv, offentligt sektor och ideella organisationer  
 

Delmål 2017:   
• testa och utvärdera identifierade nyckeltal för stödinsatserna samt rapporteringssystemet i ett 

uppföljnings- och kvalitetssäkringsarbete 
• fortsätt att öka antalet kommersiella och sociala idéer från 198 totalt år 2016 (146 år 2015) och 

identifiera fler projekt/idéer, på fler fakulteter och institutioner  
• öka antalet projekt/idéer som utvecklas och paketeras för fortsatt utveckling utanför 

innovationskontoret från 17 idéer totalt som gick vidare år 2016   
• bli mer tidseffektiva i att överföra projekt/idéer för fortsatt utveckling utanför 

innovationskontoret 
 

Aktiviteter 2017:   
• testa och utvärdera identifierade nyckeltal för stödinsatserna samt rapporteringssystemet i ett 

uppföljnings- och kvalitetssäkringsarbete genom att: 
o utvärdera identifierade kvantitativa nyckeltal (t.ex. antal projekt/idéer av olika typer 

och utfall av olika former) och kvalitativa (undersökning av nöjdheten och behov) 
o föra en diskussion och ha ett utbyte med andra innovationskontor samt nationella och 

internationella organisationer om användningen av relevanta flödestal och nyckeltal 
för innovationsstödjande organisationer 

o utvärdera benchmarkingmöjligheter med andra aktörer både nationellt och 
internationellt    

o använda och utvärdera IT-verktyg för att stödja effektivisering och standardisering av 
stödprocesser 

• identifiera fler projekt/idéer, på fler fakulteter och institutioner på universitetet, och öka 
antalet stödinsatser genom att: 

o öka förståelsen inom universitetet och innovationssystemet för hur samverkan och 
nyttiggörande kan ge värde för såväl forskning som samhälle  

o delta i möten, konferenser m.m. där nyttiggörande och innovation diskuteras 
o presentera material som beskriver incitament, möjligheter och processer för 

samverkan och nyttiggörande, samt konkreta exempel på sådana 
o arrangera workshops, seminarier etc. inom samverkan, nyttiggörande och innovation  
o stärka nätverket med lokala personer inom fakulteter och institutioner som har ansvar 

för samverkans- och nyttiggörandeaktiviteter i forskningsmiljöer 
• öka antalet projekt/idéer som utvecklas och paketeras för fortsatt utveckling utanför 

innovationskontoret genom att: 
o bidra med anpassat stöd och vägledning runt användning av nyttiggörandeanalys som 

beslutsunderlag 
o utveckla samarbete med andra aktörer – bland annat Venture Cup, Connect Väst, 

Drivhuset och Framtidens Företag – för att bredda vår kommunikationskanal, 
kompetens och nätverk, med fokus på externa aktörer (t.ex. näringslivet, offentligt 
sektor och ideella organisationer) 

o stötta utveckling av samarbeten mellan forskare och externa aktörer 
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o engagera studenter i nyttiggörande- och innovationsprocesser för att utveckla eller 
paketera idéer 

o identifiera och söka externa medel för att öka resurser som stödjer tidiga 
innovationsprojekt 

• blir mer tidseffektivt i att överföra projekt/idéer för fortsatt utveckling utanför 
innovationskontoret genom att: 

o utföra projektarbeten och analysarbete som underlag för beslut, utveckling och/eller 
paketering av idéer  

o utveckla standardiserade processer och verktyg för att jobba med nyttiggörande 
o testa och verifiera idéer på ett mer effektivt sätt för att snabbare kunna identifiera 

utvecklingsmöjligheter eller för att kunna avsluta idéer i ett tidigt skede 
 
MÅL 3  
… öka universitetets externa forskningsmedel och 
implementera universitetsledningens särskilda satsningar 
på forskning 
 
Prioriteringar: 

• stora och strategiskt viktiga nationella ansökningar (såsom KAW-projekt, Wallenberg 
Academy Fellows, Wallenberg Clinical Scholors, RJ program & Pro Futura, FORTE-centra, 
Vinnovas kompetenscentrum, SSF- framtidens forskningsledare, VR rådsprofessur) 

• stöd för forskningsansökningar & ekonomisk redovisning på EU-nivå (FP7, H2020) 
• övriga internationella ansökningar (främst NIH) 
• särskilda forskningssatsningar från universitetsledningen, såsom UGOT Challenges, the 

Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine (WCMTM), universitetets 
arbete med flyktingsituationen 

 
Delmål 2017: 

• bidra till utvecklingen av UGOT Challenges och ge stöd till de som beviljades medel, samt de 
som gick vidare till steg 2 

• bidra till att fler söker medel från Vinnova 
• proaktivt arbeta med de större forskningssatsningar och policyförändringar som aviserats i 

forskningspropositionen Kunskap i Samverkan 
• implementering av ny centrumbildningspolicy 
• bidra med inspel till kommande Europeiska ramprogram för forskning 
• genomföra utbildning av kontaktpersoner på institutioner för bättre ekonomisk hantering av 

EU-bidrag 
• hitta långsiktig administrativ lösning för verksamhetsstöd för universitetets arbete med 

flyktingsituationen  
 
Aktiviteter 2017: 

• genom att vara kanslifunktion ge fortsatt stöd till the Wallenberg Centre for Molecular and 
Translational Medicine at the University of Gothenburg (WCMTM), bl.a. rekrytering av 
forskare, kommunikation, ekonomisk hantering och nationell samordning  

• stöd för fortsatt kartläggning och synliggörande av forskningsinfrastrukturen vid Göteborgs 
universitet 

• hantera och följa upp rektors strategiska samfinansiering samt statistik för nationella och 
europeiska forskningsprojekt 

• bidra till att genomföra förstudie och förslag till beslut för utvärdering av forskning 
• vidareutveckla det administrativa stödet för forskare vid koordinering och utformning av 

forskningsansökningar 
o implementera projekthanteringssytemet ”the Knack” 
o vidareutveckla gemensamma verktyg såsom utlysningskalender, checklistor etc. 
o stöd till ansökningar via PRISMA 
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o utveckla samarbete med stödpersonal på institution och fakultetsnivå 
o fortsatt ge kurser i hur man skriver en konkurrenskraftig ansökan om externa 

forskningsmedel, bl.a. som egna generella kurser , specifika för ex ERC, delkurser i 
forskarskolor 

o skapa fler och uppdatera guidelines för ansökningar/utlysningar  
o vidareutveckla vårt nyhetsbrev om forskningsfinansiering, bl.a. genom riktade utskick 
o med enkäter och diskussioner följa upp våra stödinsatser (ex. KAW-projekt, WAF, 

ERC) och kurser (ERC, ansökningskurs, REAL, introkurser m.fl.). På frågan om 
kursen rekommenderas till kollegor på en skala från 1-7 fick ERC-kursen betyg 6.8 
och ansökningskursen betyg 7 under 2016. 

• uppsökande verksamhet för att stimulera forskargrupper att söka externa medel 
o särskilt H2020, strukturfonder och Vinnova, även ”outnyttjade” finansiärer beroende 

på forskningsfält 
o använda analys av kunskapstillgångar som ett sätt att identifiera utgångspunkter för ny 

forskningsfinansiering 
o bidra till universitetets introduktionskurs (på engelska) för anställda och doktorander 
o utveckla ett introdukutionsmail till nyanställda forskare där vi ger info om vårt stöd.  

• arbeta proaktivt med forskningsfinansiärers framtida utlysningar 
o stöd till påverkan av framtida utlysningar inom H2020, i samarbete med 

Brysselkontoren (VGR, GBG Stad och Vinnova) och vissa nationella (ex. FORMAS, 
VINNOVA, Energimyndigheten). 

o delta i nationella referensgrupper för H2020 
• tillsammans med Personalenheten genomföra och utveckla Research Leader Initiative 3 - kurs 

för yngre framstående forskningsledare 
• vidareutveckla struktur och process för att säkerställa att universitetet uppfyller regler och 

villkor för att ta emot bidrag från EU och NIH 
o ta fram gemensamma checklistor för kontraktsförhandlingar, synligöra 

kontraktsprocess på webben (H2020) 
• fortsatt utveckla och implementera stöd för ekonomisk redovisning 

o utbildningar för institutionsekonomer med ex. nya mallar (uträkningsfil, 
kostnadsberäkningsmall, uppföljningsverktyg etc.) hantering av Participant Portal, 
nyheter kring H2020 

• stöd och hantering av centrumbildningar (inkl. UGOT Challenges) 
o ansökningar om att bilda centrum  
o stöd vid avtalsreglering 
o vidareutveckla ett proaktivt och teambaserat stöd till UGOT Challengescentra 

• diverse administrativa uppgifter 
o remissvar ang. extern forskningsfinansiering 
o sekreterare i Rektors Forskarråd 
o verkställande ledamot i SUHFs expertgrupp för forskningsadministrativa frågor 
o delta i samordningsgrupp för GF:s internationaliseringsstöd 
o ansvara för texten till forskningskapitlet i universitetets årsredovisning 
o sprida information om Research Professional 

 
 

SÅ FÖLJER VI UPP OCH ÅTERKOPPLAR 
Uppföljning av verksamhetsplanen görs av enhetschef via ledningsgruppen. Det sker två gånger per år, 
i juni och november, vilket ger oss möjlighet till ett gemensamt ansvarstagande för att säkerställa att 
aktiviteter och utvecklingsarbetet är tydligt relaterat till de enhetsgemensamma målsättningarna. Vid 
uppföljning fokuserar vi på vilket sätt de övergripande målsättningarna uppnåtts och hur enhetens 
respektive grupper arbetat professionellt, effektivt och kvalitativt. Uppföljningen i november ger oss 
dessutom ett underlag inför årsrapportering av regeringens särskilda satsning på innovationskontor 
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Bilaga:  
Kommunikationsplan - Aktiviteter  
Målgrupp Funktion/ 

grupp 
Aktivitet/kanal Syfte/budskap/mål Ansvarig Datum 

Forskare, 
prefekter, 
administratörer 
(sekundär) 

 

Innovations-
stöd 

Affärsjuridik 

Målgruppsanpassa
d begreppsapparat 
och 
"materialpaket" 

Information om vårt stöd för 
nyttiggörande och innovation. 
Målgruppsanpassat.  

hela enheten. Pågående 

All personal Samtliga Utveckling av FIK-
webb 

Vilket stöd ger vi och vilket stöd kan ges 
direkt på webbsidorna? 

Komm.gruppen Pågående 

Webbredaktörer/k
ommunikatörer/in
formatörer/forskn
ingsrådgivare på 
GF/fakulteter/inst
itutioner 

Samtliga Spridning av FIK-
webb i andra 
kanaler "där 
målgrupperna 
finns" (intranät, 
puffar i 
medarbetarportale
n, nyhetsbrev) 

Öka kännedom och synlighet för FIK:s 
webbsidor på 
Portalen/fakulteter/institutioner. 

Komm.gruppen  Pågående 

Forskare (primär) 
prefekter, 
administratörer 
(sekundär) 

 

Forskningsfin
ansiering 

Utveckling av 
nyhetsbrev 

Utlysningar, workshops, seminarier, och 
andra aktiviteter som Forsknings- och 
innovationskontoret genomför. Särskida 
temanummer tas fram 

Skickas 10 ggr/år under 2017. 

Särskild utvärdering under 2017. 

Henrik L, i 
samråd med 
övriga team. 

Pågående. 

 

Forskare, 
prefekter, 
dekaner, 
univ.ledning 

Forskningsfin
ansiering 

Bjuda in de VR, 
Formas, Vinnova, 
Forte  

Diskussion om framtida nyckelfrågor 
kopplade till propositionen i ledningsråd, 
univ.ledningen och även för alla forskare 

Ludde, Sigridur Vår 2017 

Enhetsinternt Hela FIK Ärendedatabas, 
the Knack 

För att kunna följa projekt och aktiviteter 
vi arbetar med. Implementerat vid 
innovationsgruppen, jurisik, finansiering 
pterstår 

Separat 
arbetsgrupp 

Hösten 2017 

FIK 
internt/forskare 
på besök 

Hela FIK TV:n Nästa avgångar med lokaltrafik, aktuella 
stora beviljade anslag etc. 

Komm.gruppen Hösten 2017 



 

10 (10) 

Målgrupper 

 
 

 

 

Kanaler 
Kanaler Kanaler - enhetsinterna Önskat läge/rekommendationer 
• Personliga möten 
• Webbplatsen på Medarbetarportalen 
• Nyhetsbrev – Research funding news 
• Workshops och seminarier 
• Mejl till tidigare kontakter 
• Mejl inom olika nätverk 
• Roll-ups 
• Funktionsadresser 
• Informationsbesök på institutioner och 

fakulteter etc. 
• Fler ska in 

 

• Enhetsmöten varannan måndag 
• Grupp-/teammöten 
• Ledningsgruppsmöten 
• Mail – från enhetschef och internt på 

enheten 
• Gemensam filarea (för gemensam 

ärendehantering) 
• Funktionsmaillistor 
• E-postlista för hela gruppen/enheten 
• Funktionsadresser för respektive teams 

område. 
• Interna möten 

 

• Ärendedatabas – utveckling av 
gemensamma filarean 

• Uppsättning lättbegripliga broschyrer 
• En webbplats med mindre, men mer 

relevant innehåll. 
• Mallar och lathundar, FAQ:er 
• Arbeta med timing – rätt aktivitet vid 

rätt tidpunkt. 
• Målgruppsanpassade workshops och 

seminarier – ibland 
gruppöverskridande 

• Utveckling av nyhetsbrevsfunktionen 
• Tydligare ”väg in” för dem som ännu 

inte känner oss 
• Fungerande grundmaterial med ppt-

bilder som alla på FIK kan använda 
och strukturera om efter behov. 

 
Extern kommunikation: 
När det gäller kommunikation mot 
målgrupper utanför universitetet sker 
denna främst genom möten, konferenser 
och synlighet exempelvis på andras 
webbplatser. 
 
Stödverksamheten för analyser och 
utvärdering ska delvis finansieras via 
försäljning av tjänster. Därför behövs 
kommunikation via externa kanaler, 
exempelvis webb. 
 
Oklar status. 

 ”Tjänsteförmedling” på www.gu.se 
 

 

Stöd Forskare Lärare Studenter Inst.adm Dekaner Prefekter Univ. 
ledning 

Övriga 

Integrerat         
Finansiering        Komm. Och 

forskn.sekr på fak. 
Finansiärer. 

Innovation & 
nyttiggörande 

       ”Innovationssyste
met”, institut, 
kontaktpersoner 

Ekonomisk 
rådgivning 

   +ekonomer    EU-handl.nätverk, 
EU-kommisionen, 
ekonomienheten 

Affärsjuridik      + adm.chef  Nat. nätverk 
Analys & utvärdering  

 
 

      GF, LUN, 
centrumbild/enhete
r, externa aktörer 
etc. 

 Prioriterad målgrupp 
 Sekundär målgrupp 
 Eventuell målgrupp 
 Ej direkt målgrupp 


