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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. universitetet tillämpar det högskolerättsliga regelverket på ett rättssäkert sätt,   
3. öka och effektivisera nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap,  
4. öka universitetets externa forskningsmedel och implementera universitetsledningens särskilda 

satsningar på forskning.  
 
Vi arbetar utifrån universitetets Policy för verksamhetsstöd genom att a) utforma vårt stöd utifrån 
utbildningens och forskningen förutsättningar, drivkrafter och behov; b) vara professionella; c) 
utmärkas av kvalitetsmedvetenhet och kostnadseffektivitet. Ett professionellt och effektivt 
verksamhetsstöd betyder att vi har hög specialistkompetens och skapar förtroende genom att vara 
pålästa, är 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 och benchmarking med andra lärosätens motsvarande 
organisationer. 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, juridik, och 
innovation & nyttiggörande. De tre grupperna leds av varsin gruppledare som tillsammans med 
kommunikatör och enhetschef utgör enhetens ledningsgrupp.  
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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.  
  
 

 
 
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) 
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Delmål 2018: 
• arbete enligt uppdaterad aktivitetslista (se bilaga) 
• implementera ”the Knack” som ett gemensamt projekthanteringsverktyg för FIK  

 
Aktiviteter 2018: 

• Se aktivitetslista för kommunikation 
 

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 2018: 

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

• integrera den förvaltningsjuridiska funktionen inom enheten 
 
Aktiviteter 2018: 

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

• säkerställa att de områdesgemensamma handlingsplanerna 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 2018 utav två stora delar. 
20 mnkr 53 % av de totala intäkterna är direkt från basanslaget (”overhead”), 47 % är andra externa 
bidrag (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 38 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 
• Om kolliderande intressen mellan universitetet och forskare/lärare som privatpersoner - 

universitetets intressen i första hand. 

 Delmål 2018: 
• Bidra till att förtydliga gränssnitt och ansvarsfördelning inom forskning och nyttiggörande 

mellan GU/SA och VGR/SU genom dialog med VGR/SU/Gothia Forum  
• Plan för revidering/nya styrdokument kring nyttiggörande, samverkan och innovation 
• Kvalitetssäkringsarbete, ta fram möjliga kvalitetsindikatorer kopplat till den juridiska 

ärendehanteringen 

Aktiviteter 2018:  
Uppsökande verksamhet för att informera om vårt stöd och relevanta styrdokument och policys 

• målmedvetet boka möten utanför kontoret 
• fokus på institutionsnivån – prefekter, avdelningschefer och administrativa chefer 
• samordna aktiviteter med övriga enhetsgrupper  

 
Dialog med VGR/SU/Innovationsplattformen om ramar och gränssnitt mellan GU och VGR kring 
nyttiggörande av forskningsresultat inom kombinationsanställningar 

• bjuda in Gothia Forum och sjukvårdsjuristerna inom VGR till en workshop om parternas 
samarbeten inom kliniska studier som ett första steg i utökad och ev. mer formaliserad 
samverkan 
 

Vidareutveckla den löpande juridiska ärendehanteringen 
• ökad proaktivitet genom uppsökande verksamhet 
• kvalitetssäkringsarbete, ta fram möjliga kvalitetsindikatorer kopplat till den juridiska 

ärendehanteringen  
• fokusera på granskningsunderlag för beslutsfattare i avtalsförhandlingar 
• bidra till enhetens arbete kring enhetsgemensamt ärendehanteringssystem 

 
Dialog och samordning med förvaltningsjuridikgruppen kring det gemensamma gränssnittet 

• särskilt kring utbildningssamarbetsavtalen, uppdragsutbildning och beställd utbildnin, dubbel 
och gemensam examen (i samarbete med Int. Centre och Utb. enheten). 

 
Återuppta arbetet med styrdokument & it-stöd kring nyttiggörande, samverkan och innovation 

• upprätta plan för vilka typer av styrdokument, i vilken ordning de ska tas fram samt hur 
förslag till nya styrdokument ska förankras mot ledningen och i verksamheten. 

• påbörja arbete enligt plan, först ut handläggningsordning för avtal externfinansierad 
verksamhet/avtal inom forskningssamarbeten 
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• undersöka möjligheter att återuppta arbetet med förstudie kring förutsättningar för framtida 
universitetsövergripande kontraktshanteringsprojekt genom GUSSP-projektet objekt 
forskningsstöd, samt genom deltagande i Vinnova-stödda IMP-projektet 
 

MÅL 2 
… universitetet tillämpar det högskolerättsliga regelverket 
på ett rättssäkert sätt  
 
Prioriteringar:  

• Handläggning remisser, överklagande- & tillsynsärenden 
• Stöd till universitetsledning och linjechefer 
• ”Helpdesk”-verksamheten, att finnas tillgängliga för frågor via telefon och epost 

 
Delmål 2018:    

• Öka kunskapen i verksamheten kring ”högskolerätten” genom utbildningsinsatser 
• Bidra till en säker implementering av ny dataskyddsförordning genom dataskyddsprojektet 
• Effektiv och rättssäker disciplinärendeprocess genom fortsatta förbättringsåtgärder  
• Tydlig hantering av utlämnande av allmänna handlingar genom fastställande av riktlinjer samt 

utvecklad information, bl.a. på webben. 
 
Aktiviteter 2018:    
Löpande arbete med beredning av remisser, överklaganden samt tillsynsärenden 
 
Löpande arbete med rådgivning kring inkommande frågor inom högskolerättens område 

• ”helpdesk-funktion” (mejl/telefon, enskilda jurister eller ”universitetsjuristernamejlen”) 
 

Löpande arbete sekreterarfunktioner 
• Disciplinnämnden 
• Oredlighetsrådet 
• Personalansvarsnämnden 

 
Revidera/skapa nya styrdokument 

• riktlinjer hantering begäran om utlämnande av allmänna offentliga handlingar 
• riktlinjer avgifter vid utlämnande av allmänna offentliga handlingar 
• policy/riktlinjer dataskyddsfrågor 

 
Arbete med juridisk information på webben 

• lathund, hantering begäran om utlämnande av allmänna offentliga handlingar 
• vidareutveckla informationssidor om hantering disciplinärenden 
• skapa informationssidor rörande utredning av misstänkt oredlighet i forskning 

 
Arbete med implementering av ny dataskyddsförordning genom dataskyddsprojektet 

• ny organisation, inventering status hantering personuppgifter, nya styrdokument, information 
och utbildning 
 

Vidareutveckla samarbetet med ekonomienheten kring hantering av mottagande av donationer 
• implementering av ny handläggningsordning 

 
Utbildnings-/informationsinsatser 

• internutbildningar, bl.a. om högskolelag/högskoleförordning 
• deltagande nätverksträffar studievägledarnätverket (samarbete utbildningsenheten) 
• vidareutveckla utbildningsformer för förebyggande av oredlighet i forskning (samarbete 

oredlighetsrådet och säkerhetsfunktionen) 
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MÅL 3 
… öka och effektivisera nyttiggörandet av 
forskningsbaserad kunskap  
Prioriteringar:  

• Stöd till forskningsmiljöer som är prioriterade av ledningen (ex. UGOT Challenges, 
WCMTM, SFO).  

• Anpassat stöd till forskare/lärare/studenter för att öka och effektivisera nyttiggörande av 
forskningsbaserad kunskap.  

• Arbeta mer aktivt med samverkan i forskningsmiljöer, fokus på samarbeten med näringsliv, 
offentligt sektor och ideella organisationer.  

• Utveckla team kring idéer med entreprenöriell kompetens.   
 

Delmål 2018:    
• Tydliggöra erbjudanden och utveckla vår kommunikation för att få kontakt med flera inom 

universitetet för att få in en större bredd av idéer. 
• Använd ett utvecklat IT-verktyg i uppföljnings- och kvalitetssäkrandearbete för att utvärdera 

kvalité av idéer och stöd till projekten. 
• Utveckla och effektivisera vår arbetsprocess för att öka antalet idéer som går igenom 

verifiering med minst 20 %. 
• Utveckla ett sätt att engagera studenter och entreprenörer i utveckling och validering av idéer 

för att öka kapaciteten att driva och utveckla idéer i projektform. 
• Utveckla samverkan kring idéer och samarbeta med andra aktörer för att ge bättre 

förutsättningar att driva projekt vidare till nyttiggörande. 
 

Aktiviteter 2018:    
Tydliggöra erbjudanden och utveckla vår kommunikation för få kontakt med flera inom universitetet 
för att få in en större bredd av idéer genom att: 

• arbeta proaktivt och nå ut till alla fakulteter och institutioner,  
• formulera en enkla, tydliga och målgruppsanpassade erbjudanden kring den rådgivning och 

finansiering vi kan erbjuda till verifiering och utveckling av idéer samt samverkansaktiviteter, 
• använda webben bättre och använda oss av flera typer av kommunikationskanaler såsom 

sociala medier, nyhetsbrev och event för att nå flera personer inom universitetet.   
 

Använd ett utvecklat IT-verktyg i uppföljnings- och kvalitetssäkrandearbete för att utvärdera kvalité 
av idéer och stöd till projekten genom att hantera information om: 

• kvantitativa mätetal om antal (och typ av) projekt/idé, aktiviteter, kontakter,  
• kvalitativ information om genomslag av projekten som har fått stöd, och 
• stöd som ges från flera delar inom FIK. 
 

Utveckla och effektivisera vår arbetsprocess för att öka antalet idéer som går igenom verifiering med 
minst 20 % genom att: 

• utveckla ett standardiserat sätt för att selektera idéer till VFT (eller andra processer),  
• utveckla ett standardiserat sätt för att följa utvecklingen av VFT-idéer 
• utveckla processer för att bygga team runt idéer och utveckla kompetens inom teamen, och  
• utveckla processer för att kunna arbeta med fler vägar mot nyttiggörande inom VFT-processen 

än via kommersialisering. 
 

Utveckla ett sätt att under våren engagera studenter och entreprenörer i utveckling och validering av 
tidiga idéer för att öka kapaciteten att driva och utveckla idéer i projektform: 

• utveckla en plattform för att matcha studenter och/eller entreprenörer med idéer, 
• utveckla en process för att möjliggöra studenter eller entreprenörer att driva projekt kopplade 

till idéer,  
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• öka kompetens inom rådgivning till denna typ av projektteam som arbeta med idéer i ett tidigt 
skede 

• utifrån vårens erfarenheter skala upp aktiviteter under hösten. 
 

Utveckla samverkan kring idéer och samarbeta med andra aktörer för att ge bättre förutsättningar att 
driva projekt vidare till nyttiggörande 

• projektleda och samordna Vinnovafinansierade samverkansprojekten, bl.a. IMP och SKÖN 
(Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet) 

• identifiera kunskapsluckor i projekten för att tillsätta rätt kompetens 
• utveckla ett sätt att hitta samverkanspartners till ansökningar (t ex Vinnova eller H2020 m.fl.), 

för kommersiella- och sociala innovationsprojekt 
• skapa förutsättningar som möjliggör för forskare och studenter att träffa andra aktörer. 

 
MÅL 4  
… öka universitetets externa forskningsmedel och 
implementera universitetsledningens särskilda 
forskningssatsningar  
 
Prioriteringar: 

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

• Ge stöd vid forskningsansökningar & ekonomisk redovisning på EU-nivå (FP7, 
H2020) samt övriga internationella ansökningar (främst NIH). 

• Ge stöd för och följa upp särskilda forskningssatsningar (UGOT, WCMTM, 
forskningsinfrastrukturer, centrumbildningar m.m.) från universitetsledningen. 

 
Delmål 2018: 

• Anpassa ansökningsstöd och uppföljning för prioriterade områden. 
• Ge ledningsstöd, följ upp forskningssatsningar och utvärdera prioriterade områden. 
• Fortsatt kompetensutvecklas och säkerställa att vår kompetens överensstämmer med 

verksamhetens behov och önskemål. 
• Synliggöra vår verksamhet internt vid GU. 

 
Aktiviteter 2018: 
Anpassa ansökningsstöd och uppföljning för prioriterade områden genom att:  

• implementera projekthanteringssystemet ”the Knack” 
• vidareutveckla gemensamma verktyg såsom utlysningskalender och checklistor  
• uppdatera guidelines för ansökningar/utlysningar 
• vidareutveckla struktur och process för att säkerställa att universitetet uppfyller 

regler och villkor för att ta emot bidrag från EU och NIH 
• fortsatt utveckla och implementera stöd för ekonomisk redovisning 
• följa upp våra stödinsatser genom enkäter  
• se över möjligheter att genomföra benchmarking med Aurora-nätverket gällande 

EU-stöd 
• ge stöd, koordinera och i förekommande fall leda arbetspaket för beviljade 

ansökningar från Vinnovas samverkanskapacitetsprogram. 
 

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

• förbereda för treårsutvärdering av UGOT-Challenges centra 
• följa upp policyer för infrastruktur och centrum  
• ge stöd i framtagande av handlingsplan/policy för hantering av forskningsdata inom GU 
• implementera utvärderingen Red19    
• implementera kommunikationsplan för Red19 
• vara beredningsstöd och handläggare för forskningsnämnden  
• ta fram underlag till årsredovisningens forskningskapitel 
• utveckla en kurs tillsammans med Personalenheten för institutioners ledningsgrupper 

som stöd för att ta fram handlingsplaner efter rekommendationer från RED19  
• delta i projekt att ta fram EU charter & code of conduct tillsammans med bl.a. 

Personalenheten och International Centre.  
• ge stöd i implementeringen av Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet vad 

gäller forskningens villkor 
• tillsammans med Personalenheten genomföra och utveckla Research Leader Initiative 4 

– kurs för yngre framstående forskningsledare. 
 

Fortsatt kompetensutvecklas och säkerställa att vår kompetens överensstämmer med 
verksamhetens behov och önskemål genom att  

• delta i nationella och internationella nätverk  
• anordna träff med NIH-nätverk i Göteborg och planera en nordisk studieresa till 

Washington för att besöka NIH i samband med NCURA konferens   
• delta i nationella referensgrupper för H2020 
• i samråd med universitetsledningen föreslå strategier och inspel/åtgärder inför 

kommande europeiska ramprogram för forskning och innovation.  
• i samarbete med Brysselkontoren (VGR, GBG Stad och Vinnova) och vissa nationella 

(ex. FORMAS, VINNOVA, Energimyndigheten) ge stöd till påverkan av framtida 
utlysningar inom H2020 och FP9 

• utreda konsekvenser för Brexit för GU i samråd med International Centre  
• utreda förutsättningarna för att initiera en crowdfunding-verksamhet i samråd med 

Ekonomienheten 
• genomföra träff med fakultetskoordinatorer 1–2 gånger per termin 
• genomföra träff med ekonomiadministratörer 
• delta i samordningsgrupp för Gemensamma förvaltningens internationaliseringsstöd 
• delta i Societal impact & research for relevance inom ramen för nätverket Aurora. 

 
Synliggöra vår verksamhet genom att: 

• ta fram introduktionsmail till nyanställda forskare och lärare samt prefekter 
• ta fram statistik för nationella och europeiska forskningsprojekt på övergripande 

universitetsnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå  
• vidareutveckla vårt nyhetsbrev  
• delta i de engelskspråkiga introduktionsutbildningarna för nyanställda. 

 
SÅ FÖLJER VI UPP OCH ÅTERKOPPLAR 
Uppföljning av verksamhetsplanen görs av enhetschef via ledningsgruppen. Det sker två gånger per år, 
i juni och december, 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 december 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 

Innovationsstöd Grundtexter, 
illustrationspaket, 
webbplats, formulär 

Lansera och sprida 
“nya VFT” 

Mattias 
(Rebecca), 
Camilla, Ana 

December 
17 - februari 
18. 
Sen 
löpande 

All personal Innovationsstöd Relansering av IR-
verksamheten, 
(utgångspunkt i VFT-
kommunikationen) 

Utveckla tonalitet och 
framtoning för att 
framställa stödet som 
mer lockande och 
mindre byråkratiskt. 

Mattias 
(Rebecca), 
Camilla, Ana 

Vår 2018 

All personal Samtliga Utveckling av FIK-webb - 
engelska 

Nå engelskspråkig 
personal i högre grad 

Rebecca (Mattias) Vår 2018 

All personal Samtliga Test av ny struktur för 
FIK:s ingångssida 

Enklare navigation 
utifrån roll/behov 

Mattias, Sigríður 
 

Höst 2018 

Forskare, 
fakultetskanslier, 
prefekter 

Forskningsservice Årshjul för utlysningar Enkel och tydlig 
översikt över 
”årscykeln för större 
forskningsutlysningar” 

Mattias, Henrik, 
Sigríður (Becca) 

December 
17/januari 
18. (Klart) 
Uppdatera 
kontinuerligt 

Prefekter Forskningsservice  ”Prefektmail”  Forskningsservice Vår 2018 

Nyanställda Forskningsservice 
(samtliga) 

Mail till alla nyanställda Det här stödet ger 
Forsknings- och 
innovationskontoret 

Forskningsservice, 
Rebecca, 
gruppledare 

2018 

Enhetsintern Forskningsservice 
(samtliga) 

Införande av The Knack 
som 
ärendehanteringssystem 

Intern struktur Forskningsservice 2018 

Enhetsintern Samtliga Testa slack som internt 
kompletterande 
kommunikationsverktyg 

Stärka enhetsintern 
kommunikation 

Gruppledare 2018 

Forskare Forskningsservice Kursmaterial Undersöka om det 
går att använda 
material från kurser 
som innehåll på vår 
webb.  

Rebecca, 
Forskningsservice 

Vår 2018 

Forskare, 
prefekter, 
administratörer 

Forskningsservice Utvärdera digitala 
tjänster för aggregerad 
information om 
forskningsfinansiering 
och utlysningar 

Undersöka  Rebecca Vår 2018 

Forskare, 
prefekter 
(övriga) 

Affärsjuridik Lansera tidigare 
framtagna webbsidor 

”Det här kan 
affärsjuristerna hjälpa 
till med” 

Mattias 
(Rebecca), Sara 

Vår 2018 

Forskare, 
prefekter, 
externt 

Förvaltningsjuridik Webbinformation om 
oredlighet i forskning på 
medarbetarportalen 
samt gu.se 

Beskrivning av 
process 

Mattias 
(Rebecca), Sara 

Våri 2018 

All personal Särskild satsning RED 19 Kommunikation enligt 
separat 
kommunikationsplan 

Rebecca Löpande 

Extern Forskningsservice www.gu.se Lyfta presentationen 
av centrumbildningar 
på webben. 

Mattias 
(Rebecca), Ulrika 

Vår 2018 

Forskare, 
prefekter 

Forskningsservice Medarbetarportalen Bygga ut FIK-sidorna 
med tydligare 
information och 
process för 
centrumbildningar 
och infrastrukturer. 

Mattias 
(Rebecca), Ulrika 

Vår 2018 
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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. 
 

• 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. 

  

 

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 
Förvaltningsjuridik          

 Prioriterad målgrupp 
 Sekundär målgrupp 
 Eventuell målgrupp 
 Ej direkt målgrupp 


