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Kommunikationsplan för 
forskningsutvärdering 2021-2022  
 
Bakgrund 
I samband med forskningsutvärderingen ARC13 utvärderades all forskning vid 

Mittuniversitetet. Som en del i det kommande kvalitetssystemet för forskning ska nu 

en förnyad lärosätesövergripande forskningsutvärdering genomföras enligt 

rektorsbeslut, MIUN 2020/438.  

Syfte 

Kommunikationsplanen beskriver de kommunikationsinsatser som ska genomföras 

med anledning av forskningsutvärderingen. Planerad kommunikation ska bidra till 

att utvärderingen kan genomföras på ett bra sätt och med god delaktighet från 

forskarna samt bidra till att ge bästa möjliga förutsättningar för de externa 

utvärderarna att genomföra sitt uppdrag. 

Framgångsfaktorer i kommunikationen 
 Arbetsgruppens engagemang och att de leder genomförandet av utvärderingen 

på ett strukturerat och väl kommunicerat sätt. 

 Tydlig och kommunicerad målbild, ansvarsfördelning och tidsplan. 

 Att ämnesföreträdare och centrumledare ges förutsättningar att fungera som 

informationsbärare i arbetet med utvärderingen.  

 Att berörda forskare/doktorander är delaktiga i att ta fram och reflektera över 

uppgifter om sin egen verksamhet samt att feedback och möjligheter till 

diskussion ges över utfall inom olika områden. 

 Proaktivitet vad gäller att förbereda material på engelska. 

 Skapa digital arbetsyta/mötesplats för utvärderingen och de externa utvärderarna. 

Kommunikationsmål 
Mål för kommunikationen inom Mittuniversitetet 

Det övergripande målet för de interna kommunikationsinsatserna är att underlätta 

utvärderingens genomförande, ge möjlighet för dialog och delaktighet.  

Målet är att ämnesföreträdare och centrumledare 

 ska tycka att de har tillräckligt stöd för att kunna fungera som informationsbärare 

i processen och genomföra självvärdering och möten om utvärderingen inom sin 

verksamhet  

Målet är att medarbetarna  
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 ska veta att utvärderingen genomförs  

 ska ha kännedom om varför utvärderingen genomförs 

Målet är att forskarna 

 ska tycka att utvärderingens genomförande och resultat har hög legitimitet 

 ska vilja medverka till att utvärderingen kan genomföras så bra som möjligt och 

vilja bidra till att de externa experterna får bästa möjliga förutsättningar för sitt 

uppdrag 

Mål för kommunikationen med de externa utvärderarna 

Det övergripande målet för kommunikationen med de externa utvärderarna är att de 

 ska få ett gott intryck av Miun som lärosäte, känna sig välkomna och på bästa sätt 

kunna bidra med sin expertkompetens  

Mål för kommunikation med samarbetspartners och externa intressenter 

Det övergripande målet för kommunikationen med samarbetspartners och externa 

intressenter att de 

 ska få kännedom om styrkorna i Mittuniversitetets forskning med hjälp av 

utvärderingens resultat 

Uppföljning/återkoppling  
Återkoppling av den interna kommunikationen sker via linjeorganisationen samt i 

ämneskollegierna och avstämningar av processen görs löpande vid arbetsgruppens 

möten. 

Muntlig feedback från de externa expertpanelerna i samband med att de möter 

ledningen. Möjlighet att genomföra en uppföljning av utvärderingen med 

externa/interna parter för att identifiera vad som kan förbättras inför kommande 

utvärderingar. 

Uppföljning av medieaktiviteter med koppling till utvärderingen. 

Kommunikationsansvar 
Forskningsrådet utgör styrgrupp för forskningsutvärderingen. Forskningsrådet fattar

erforderliga beslut avseende utvärderingens planering och genomförande.  

 

En arbetsgrupp ansvarar för den lärosätesövergripande planeringen och 

genomförandet av utvärderingen. Arbetsgruppen består av prorektor för forskning 

Håkan Wiklund tillika ordförande, kanslichef och projektledare Karin Olsson 

för fakulteten för humanvetenskap, kanslichef och projektledare Maria Torstensson 

för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier samt samordnare Anna 

Haeggström, Universitetsledningens stab. Arbetsgruppen driver, samordnar och 

förankrar arbetet.  
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Projektledarna leder och samordnar det fakultetsinterna arbetet, inklusive arbetet 

med rapporterna, i samverkan med samordnare, ämnesföreträdare och centrum 

ledare och för information vidare från arbetsgruppen till berörda.   

Kommunikationsavdelningen ger råd och stöd i kommunikationsfrågor kopplade till 

utvärderingen, upprättar kommunikationsplan och har ansvar för att övergripande 

uppdaterad skriftlig information på svenska och engelska om utvärderingen finns 

tillgängligt för medarbetarna via webben.  

Målgrupper 
Inom Mittuniversitetet 

Ämnesföreträdare och centrumledare 

Forskarna/doktoranderna 

Medarbetarna generellt 

Externt 

Externa utvärderare 

Samarbetspartner i forskningen 

Övergripande budskap 
De övergripande budskapen nedan är en sammanfattning av den information som 

används i framför allt den interna kommunikationen om utvärderingen. Budskap till 

de externa utvärderarna tas fram i samråd med arbetsgruppen. Externa budskap 

formuleras i utvärderingens slutskede. 

En forskningsutvärdering genomförs vid Miun under 2021-22. (Bakgrund och syfte se 

ovan) 

Utvärderingen kommer att genomföras i två steg under år 2021‐2022 enligt följande:  

1. Under hösten 2021 genomförs en utvärdering av forskningen vid 

Mittuniversitetets forskningscentrum. Utvärderingen inkluderar 

ämnesforskningen inom dessa centrum. Utvärderingen genomförs som en 

kollegial granskning med internationellt sammansatta paneler. 

2. Under våren 2022 genomförs en utvärdering av all övrig ämnesforskning. 

Utvärderingen genomförs som en kollegial granskning med internationellt 

sammansatta paneler. 

Utvärderingen innebär att uppgifter/indikatorer tas fram för respektive UoA och att 

varje UoA författar en självvärdering. För steg 1 gäller åren 2014-2019 och för steg 2 

gäller åren 2015-2020. 



 

     

     

     
     
     
    4/5 
 

I forskningsutvärderingen inkluderas Mittuniversitetets KK‐miljö Transformative 

Technologies som utgörs av centrumen STC och FSCN. 

Utgångspunkten för Mittuniversitetets forskningsutvärdering är att 

utvärderingsprocessen i sig ska vara kvalitetsdrivande och ha betydelse för den dagliga 

verksamheten. För att uppnå detta ska forskarna vara delaktiga i att ta fram och 

reflektera över uppgifter om sin egen verksamhet. Det kommer att ges möjligheter till 

diskussion över utfall inom olika områden. Det är inte bara de senaste årens resultat 

som ska utvärderas utan också kraften och genomförbarheten i visioner och planer för 

kommande år. 

Kommunikationsaktiviteter  
 
Målgrupp Aktivitet/kanal Kommunikationsmål Ansvarig När 

Ämneskollegier/ 

forskargrupper 

 

Möten  1. Skapa delaktighet inkl 

att fånga upp frågor och 

återföra information 

2. Ta fram 

uppgifter/underlag och 

diskutera utfall 

Ämnes-

företrädare/ 

föreståndare 

forskningscentra 

Löpande under 

arbetets gång 

Alla medarbetare Medarbetarinfo 

samt särskilda 

sidor på webben 

miun.se/arc21 

Ge samstämmig 

information/ 

lägesrapport, bredda 

den interna kunskapen 

om Miuns forskning.  

Redaktör 

presskom i 

samråd med 

ordf arbetsgrupp 

Löpande under 

utvärderingens 

genomförande 

Alla medarbetare Ledningspodden Aktuell information KOM-chef i 

samråd med 

ordf arbetsgrupp 

Löpande under 

utvärderingens 

genomförande 

Forskarna (alla medarbetare) Medarbetarinfo 

samt särskilda 

sidor på webben 

miun.se/arc21 

Ge samstämmig 

information genom att 

tillgängliggöra 

dokument som berör 

utvärderingen 

Ordf 

arbetsgrupp, 

KOM och 

samordnare ULS 

Fylls på och 

uppdateras 

löpande under 

hela processen. 

Externa utvärderarna Översättning från 

svenska till 

engelska av 

prioriterade dok 

som ännu inte 

finns på engelska 

Ge möjlighet att ta del 

av strategisk info om 

Miun på engelska. 

Ordf 

arbetsgrupp, 

fakulteterna, 

KOM samt ev 

extern 

översättare 

Våren 2021 

samt våren 2022 

– utskick juni 

2021 resp maj 

2022 

Externa utvärderarna Introduktionspaket

- ta fram 

övergripande 

material på 

engelska som 

kortfattat 

Experterna ska känna 

sig välkomna och få en 

kort och bra intro om 

Miun 

Ordf 

arbetsgrupp och 

KOM samt ev 

extern 

översättare 

Våren 2021 

samt våren 2022 

– utskick juni 

2021 resp maj 

2022 
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introducerar Miun 

och regionen  

Externa utvärderarna 

 

Digital arbetsyta i 

Teams där 

självvärderingar, 

rapporter m.m. kan 

tillgängliggöras 

Underlätta utbytet av 

information för 

expertpanelerna 

Arbetsgrupp och 

fakulteterna 

Våren 2021 – 

uppdateras 

löpande 

 

Forskare 

 

Digital arbetsyta i 

Teams där 

självvärderingar, 

rapporter m.m. kan 

tillgängliggöras 

Underlätta utbytet av 

information 

Centrumledare, 

ämnesföreträdar

e 

Våren 2021 – 

uppdateras 

löpande 

 

Forskare/doktorander Seminarium för 

intern peer review 

Utbyta erfarenheter och 

lära av varandra 

Fakulteterna Våren 2021 

samt våren 2022 

Samarbetspartners i 

forskningen 

Webb 

Nyhetsbrev 

(centralt) 

Veta att utvärderingen 

genomförs och vad 

utfallet blir. 

Ordf 

arbetsgrupp i 

samråd med 

pressansvarig 

Löpande 

Samarbetspartners i 

forskningen 

Webb 

Centrumspecifika 

nyhetsbrev  

Veta att utvärderingen 

genomförs och vad 

utfallet blir. 

Centrumledare i 

samråd med 

kommunikatör 

Löpande 

Media Pressmeddelande Kommunicera 

utvärderingens resultat 

med fokus på styrkor 

Pressansvarig 

KOM i samråd 

med ordf 

arbetsgrupp o 

ledning 

December 2021, 

augusti 2022 

samt december 

2022 

Styrelsen  Styrelsemöte 

Nyhetsbrev 

Ge samstämmig 

information och aktuell 

lägesrapport 

Ordf 

arbetsgrupp och 

rektor 

Löpande 

 


