Formulera Rikta Avancera mot Mål
FRAM är en workshop för forskarteam med syfte att formulera mål, strategi och handlingsplan för att
utveckla gruppens forskning. Vid workshopen presenteras och diskuteras möjligheter att stärka gruppens
resurser på både kort och lång sikt. FRAM faciliteras av rådgivare från Grants and Innovation Office som
tillsammans med gruppen identifierar befintliga tillgångar såsom nätverk, kunskaper och drivkrafter samt
definierar utmaningar och formulerar målsättningar.

VEM PASSAR FRAM FÖR?

RESULTAT

Forskarteam om 2-6 personer som
• har arbetat och/eller vill arbeta tillsammans med
forskning
• i huvudsak består av disputerade forskare som är
behöriga att söka forskningsfinansiering
• har en ambition att ”ta nästa steg”, bygga upp något
eller vidareutvecklas

Självkännedom: Efter workshopen ska gruppen ha god
kännedom om sina gemensamma styrkor och bättre insikt
i gruppens samlade kunskaper, ambitioner och visioner.

FORMAT

FRAM är fördelad på två mötestillfällen à två timmar. Det
är viktigt att hela gruppen kan delta vid samtliga tillfällena. Första träffen bygger på att formulera tillgångar och
mål och utfallet ligger till grund för en analys. Vid den
andra träffen presenteras analysen, som sedan utvecklas
i dialog med gruppen. Rådgivare finns tillgängliga som
stödpartner och bollplank under gruppens användning av
handlingsplanen som verktyg i sitt fortsatta forskningsarbete. Hela gruppen bokas in för uppföljning efter ca 4-6
månader.

Dokumentation: Att sätta saker på pränt synliggör såväl
styrkor som luckor som kan behöva fyllas. Vid workshopen dokumenteras nätverk, resurser, målsättningar.
Plan: En handlingsplan utvecklas, med konkreta förslag
på hur gruppen kan nå sina mål. Planen innehåller utvecklingsbehov och lämplig finansiering och strategier för
hur forskningens förutsättningar kan stärkas.
Support: Erfarna forsknings- och innovationsrådgivare
ger råd och stöd och finns med under planering och
implementering.

VARFÖR?
En genomtänkt strategi med proaktiva insatser kan göra
forskningen mer konkurrenskraftig och hållbar över tid.

Tider och intresseanmälan hittar du på:
hb.se/gio/fram

