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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. ta fram analyser och underlag som stärker universitetets centrala beslutsfattande inom 
forskning, utbildning och samverkan  

2. säkra avtalshanteringen, särskilt avseende forskningssamarbeten med externa parter  
3. stärka och kvalitetssäkra nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap 
4. 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.  
 
Forsknings- och innovationskontoret består av fyra grupper inom forskningsfinansiering, affärsjuridik, 
analys & utvärdering och innovation & nyttiggörande. De fyra 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.  
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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 uppnå våra mål. 
 
 
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. Det ska 
alltid vara tydligt vilket stöd vi kan ge, och vilket stöd vi inte kan ge. Vi är närvarande så att våra 
målgrupper i verksamheten inte bara ska känna till oss, utan känna oss. De ska inte bara veta om att vi 
finns utan också veta att och när de behöver oss.  
 
I fokus 2015: 

• utveckling och implementering av kommunikationsplan så att alla berörda grupper har 
kännedom om vilket administrativt stöd som vi erbjuder 

 
Aktiviteter 2015: 

• målgruppsanpassad begreppsapparat och "materialpaket" 
• utveckling av hemsidan 
• "baspaket" och mallar: enhetsgemensamt och anpassat trycksaksmaterial och digitalt 

presentationsmaterial 
• för ökad kvalitetssäkring undersöka möjligheten för ett enhetsgemensamt it-baserat 

stödsystem för hantering av ansökningar, avtal, projekt m.m.  
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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.  
 
I fokus 2015: 

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

 
Aktiviteter 2015: 

• alla grupper, inkl. ledningsgrupp, genomgår en GDQ-kartläggning (bedömning av gruppernas 
utvecklingsfaser)  

• kurs för gruppledare i utvecklingssamtal/coaching 
• 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 de kompletta akademiska miljöerna 
• utveckla möjligheterna för framtida karriärvägar inom och utom enheten 

 
 
 
Ekonomi 
Intäkterna till Forsknings- och innovationskontoret består under 2015 utav fyra delar. 42 % av de 
totala intäkterna är från basanslaget (”overhead”), 24 % som direkta anslag från regeringen för deras 
satsning på innovationskontor, 31 % är externa projektbidrag och 3 % intäkter från fakturering. Utöver 
det så ansvarar vi för transferering av medel från universitetet till GU Holding via det ägardirektiv som 
upprättats. Den totala budgeten är på 48 mnkr varav stora delar är transferering till GU Holding och 
till institutioner via gemensamma externfinansierade projekt samt utbetalning av planeringsbidrag 
(H2020-ansökningar).  
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ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR - 
PRIORITERING, FOKUS OCH AKTIVITETER  
Med ett professionellt, effektivt och kvalitativt verksamhetsstöd bidra till att… 
 
MÅL 1 
… ta fram analyser och underlag som stärker universitetets 
centrala beslutsfattande inom forskning, utbildning och 
samverkan 
 
Prioriteringar: 

• stöd till universitetsledning och centrala berednings- och beslutsorgan 
• analyser och underlag som gäller forskning, utbildning och samverkan 
• kvalificerat arbete som omfattar delaktighet i hela processen från planering till analys 
• stora och återkommande arbeten 

 
I fokus 2015: 

• förtydliga och fördjupa vår roll som kvalificerat utredningsstöd till universitetsledning och 
centrala berednings- och beslutsorgan  

• utveckla beställarfunktionen mot betalning 
 
Aktiviteter 2015: 

• vidareutveckla mötesstrukturer med universitetsledningen och vicerektorer 
• vidareutveckla former och inriktningar för vår löpande omvärldsbevakning och analys  

o utveckling av arbetet med vår omvärldsrapport 
o utveckling av ny omvärldsrapport inriktad mot utbildningsfrågor 

• medverka i uppföljning av GU-förnyas genom underlag till seminarieverksamhet 
• ge kvalitativt utredningsstöd till Utbildningsnämnden och Utskottet för forskarutbildning 
• aktivt delta i utveckling av nationellt nätverk för personer som arbetar med 

omvärldsbevakning/-analys inom högskola och universitet 
• fortsatt nationell samverkan kring forskningsopinion  
• stödja universitetets arbete med rankingfrågor  
• för rektor genomföra riktade mindre utredningar av aktuella frågor  
• ta fram underlag till arbetsgruppen för breddad rekrytering  
• verka som systemförvaltare av Datalagret 
• genomföra uppdrag mot betalning:  

o analyser i samband med lärarutbildningens utbyggnadsarbete  
o uppföljning av synen på Sahlgrenska akademins institutionsindelning  
o användningen av Humanistiska fakultetens kurser  
o analyser i samband med utveckling av övningsförskolor  
o analys och kvalitetssäkring av utbildningsdata 

 
 



 

6 (9) 

MÅL 2  
… säkra avtalshanteringen, särskilt avseende 
forskningssamarbeten med externa parter 
 
Prioriteringar: 

• stöd till universitetsledning och linjechefer 
• affärsjuridiska frågor kopplade till för universitetet stora och strategiskt viktiga forsknings- 

och utbildningssamarbeten 
• 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. 
  
I fokus 2015: 

• utarbeta förslag till nya styrdokument kring nyttiggörande, samverkan och innovation 
• vidareutveckla den löpande juridiska ärendehanteringen 
• utreda former för universitetsövergripande kontraktshanteringsprojekt med utgångspunkt i de 

olika avtal som reglerar forsknings- och utbildningssamarbeten  
 
Aktiviteter 2015: 

• vidareutveckla den löpande juridiska ärendehanteringen 
o uppdatera avtalsmallar och checklistor 
o revidera alternativt skapa ny intern ärendelogg för att möjliggöra bättre struktur och 

uppföljning/statistik 
o uppdatera mappstrukturen på den gemensamma servern 

• utarbeta förslag till styrdokument kring nyttiggörande, samverkan och innovation  
o samverka särskilt med LiU och även driva frågan nationellt inom ramen för SUHFs 

expertgrupp för forskningsadministrativa frågor 
• vidareutveckla den affärsjuridiska informationen på webben  

o samarbeta med ekonomienheten kring samordning av innehåll på våra respektive 
webbsidor (gäller framförallt uppdragsverksamhet)  

• uppsökande verksamhet för att informera om vårt stöd och relevanta styrdokument och policys 
o fokus på institutionsnivån – prefekter och administrativa chefer 

• samarbete med kommunikationsenheten kring universitetets varumärkeshantering 
• utreda former för universitetsövergripande kontraktshanteringsprojekt med utgångspunkt i de 

olika avtal som reglerar forsknings- och utbildningssamarbeten 
o samarbete med Institutet för innovation och samhällsförändring 
o utreda möjligheter att skapa ett universitetsgemensamt projekt hos Projektkontoret, 

vid Området för administrativt stöd 
o utreda möjligheter till extern finansiering för utvecklingsprojekt kring 

kontraktshantering 
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MÅL 3  
… skapa bättre förutsättningar för mer effektivt 
nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap   
 
Prioriteringar: 

• stöd till forskningsmiljöer som utsetts av rektor/dekan/prefekt som särskilt intressanta 
• stöd till forskningsmiljöer som erhållit stora externa forskningsanslag med fokus på 

innovation och nyttiggörande   
 
I fokus 2015: 

• effektivisering och implementering av arbetssätt och metodik för kunskapsdrivet 
nyttiggörande  

• stöd för fortsatt tydliggörande samt utveckling av arbetssätt och metodik för utmaningsdrivet 
nyttiggörande 

• vidareutveckla samverkansformer mellan Forsknings- och innovationskontoret och GU 
Holding samt med externa innovationsaktörer 

• utveckla verksamheten vad gäller stöd till studenters idéer för nyttiggörande av 
forskningsbaserad kunskap 

 
Aktiviteter 2015: 

• öka förståelsen för hur samverkan och nyttiggörande kan ge värde för såväl forskning som 
samhälle genom att: 

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 projekt  
o arrangera workshop, seminarier etc. inom samverkan, nyttiggörande och innovation  

• stärka kunskapen om hur man kan använda sig av nyttiggörandeanalys som beslutsunderlag 
och i andra sammanhang (ex. ansökan om externa forskningsmedel, forsknings- och 
nyttiggörandestrategier) genom att: 

o utföra projektarbeten och analyser som involverar institutions- och fakultetsledning  
o engagera studenter i nyttiggörande- och innovationsprocesser  
o utföra analysarbete, ex. IA-, IP- och forskningsträd/extern analys, av möjligheter för 

nyttiggörande 
• stärka nätverket med lokala personer inom fakulteter och institutioner som har ansvar för 

samverkans- och nyttiggörandeaktiviteter i forskningsmiljöer  
• använda IT-verktyg för att stödja implementering och standardisering av nyttiggörande och 

innovationsprocesser inom enheten såväl som för forskargrupper, institutioner och chefer 
• stöd till idéer och projekt, såsom rådgivning, verifieringsaktiviteter, särskilt stöd för sociala 

innovationer, externa samarbeten (matchmaking) 
• utveckla samarbete med andra aktörer för att bredda vår kommunikationskanal och 

kompetens, främst via Connect Väst, Drivhuset, Framtidens Företag och Venture Cup 
• identifiera relevanta nyckeltal för uppföljning av regeringens satsning på innovationskontor 

(som visar att vi verkar för att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap och riktar oss till både 
forskare och andra anställda samt studenter) 

• bidra till att sammanställa slutrapporten för KMP-projektet 
• administrativt stöd för uppföljning av samverkans- och nyttiggörandearbete 
• externfinansierade projekt: uppstart av Achieving Collaborative Excellence (ACE), KLOSS 

AkUt (sektorsförankrad personrörlighet) och Värdehöjande medel samt slutförande av GoInn, 
IR Boost 2 och Lokal innovationsrådgivare 
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MÅL 4  
… öka universitetets externa forskningsmedel och 
implementera universitetsledningens särskilda satsningar 
på forskning 
 
Prioriteringar: 

• stora och strategiskt viktiga nationella ansökningar (ex. KAW, Rekrytering av framstående 
internationella forskare – VR, RJ program & Pro Futura, FORTE-centra) 

• stöd för forskningsansökningar & ekonomisk redovisning på EU-nivå (FP7, H2020) 
• övriga internationella ansökningar (ex. NIH) 
• forskningsinfrastruktur 
• särskilda forskningssatsningar från universitetsledningen 

 
I fokus 2015: 

• administrativ hantering av UGOT Challenges  
• administrativt stöd för implementering av the Wallenberg Centre of Molecular and 

Translational Medicine at the University of Gothenburg (WCMTM)  
• vidareutveckla det administrativa stödet för forskare vid koordinering och utformning av 

forskningsansökningar 
• implementering av policy för forskningsinfrastruktur 

 
Aktiviteter 2015: 

• evaluering av ansökningar för steg 1 och ansökningar och evaluering av steg 2 för UGOT 
Challenges 

• bidra till upprättande av kanslifunktion, organisation, rekrytering av föreståndare m.m. för 
WCMTM  

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

• stöd för utarbetande av plan för långsiktig finansiering inklusive medfinansiering av nationell 
och internationell forskningsinfrastruktur 

• vara delaktiga i utvärdering av Göteborgs universitets strategiska forskningsområden (SFO) 
• hantera och följa upp rektors strategiska samfinansiering 
• vidareutveckla det administrativa stödet för forskare vid koordinering och utformning av 

forskningsansökningar 
o integrera arbetet mellan forskningsrådgivare, innovationsrådgivare och affärsjurister 
o använda Connect Västs företagskontakter för förbättring av H2020-ansökningar 
o vidareutveckla gemensamma verktyg såsom utlysningskalender, checklistor etc. 
o stöd till ansökningar via PRISMA 
o utveckla samarbete med stödpersonal på institution och fakultetsnivå 
o ge kurser i hur man skriver en konkurrenskraftig ansökan om externa forskningsmedel 

• 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 

• arbeta proaktivt med forskningsfinansiärers framtida utlysningar 
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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 
o delta som evaluerare i Vinnovas program kring nationella påverkansplattformar 

• tillsammans med Personalenheten utarbeta en kurs för yngre 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) 
o tillsammans med Personalenheten och Utbildningsenheten ta fram rutiner för anställda 

inom Marie Curie-projekt 
• utveckla stöd för ekonomisk redovisning 

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

o samarbete med ekonomienheten, ex. kalkylmallar & samfinansiering 
(hanteringsordning, mallar) 

• stöd och hantering av centrumbildningar 
o ansökningar om att bilda centrum  
o administrera nätverk för centrumledare  
o stöd vid avtalsreglering 

• diverse administrativa uppgifter 
o handläggning av inkomna ansökningar till Adlerbertska forskningsstiftelsen 
o administrativt stöd för ”vårdforskningsinitiativet ” – ansvar överförs till inst.nivå  
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 handläggning, nominering av ledamöter i regionaletiska kommittén 

 
 
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. 
 


