
Kontakta oss på  
FoUI Norrbotten när du:

- har en utvecklings- eller forskningsidé  
 som du vill bolla 

- vill ha hjälp med att utforma eller  
 genomföra ett utvecklingsprojekt  
 eller en utvärdering

- vill komma i kontakt med forskare  
 eller praktiskt verksamma inom ditt  
 intresseområde

- vill orientera dig eller fördjupa dig  
 inom något särskilt kunskapsområde 

- vill ha information om aktuella  
 föreläsningar, seminarier,  
 rapporter etc

Vi som arbetar vid  
FoUI Norrbotten
Ulf Hyvönen  
fil. dr, FoUI-chef och vetenskaplig ledare  
kommunövergripande frågor, styrning  
och ledning 
070-693 54 88  
ulf.hyvonen@bd.komforb.se

Benitha Eliasson  
fil. dr, vetenskaplig ledare socialtjänst  
070-693 14 98 
benitha.eliasson@bd.komforb.se 

Catarina Lundqvist  
fil. dr, vetenskaplig ledare skola/utbildning 
070-693 54 33  
catarina.lundqvist@bd.komforb.se

www.bd.komforb.se/fouinorrbotten

FoUI
Forskning och Utveckling/Innovation

Kommunförbundet 
Norrbotten



Synliggöra, möjliggöra  
och nyttiggöra

FoUI Norrbotten ska stärka samverkan 
mellan och inom kommunerna vad gäller 
kunskapsbildning inom socialtjänst, skola, 
kommunövergripande frågor, samt styrning 
och ledning. FoUI ska verka för att verksam-
heterna utvecklas med stöd av vetenskaplig 
kunskap och beprövad erfarenhet.

Ledord för vår verksamhet är att synliggöra, 
möjliggöra och nyttiggöra. 

Detta innebär bland annat att tillvarata befint-
liga erfarenheter och kunskaper men också att 
utveckla och sprida ny kunskap och att om-
sätta forsknings- och utvecklingsresultat som 
kan bidra till förbättringar i verksamheterna. 

FoUI:s aktiviteter och arbetssätt
• Lärande nätverk  

• Workshops

• Forskningscirklar

• Konsultation, handledning och metodstöd 

• FoUI-projekt, FoUI-stipendier

• Forskningsprojekt

• Föreläsnings- och seminarieserier

• Kontaktförmedling och nätverksbyggande

• Regional kunskapsbank

• Hemsida som plattform för dialog  
 och kunskapsspridning 

• Nyhetsbrev, rapporter

”Vi strävar efter att FoUI  
ska vara en öppen, levande  
och tillgänglig kunskapsmiljö  
som stimulerar nyfikenhet,  
kreativitet och en lust till  
lärande hos medarbetare  
i kommunerna.”

Byggstenarna för FoUI Norrbotten

FoUI:s arbete ska baseras på ett uttalat  
verksamhetsbehov.

FoUI:s arbete ska baseras på aktiv samver- 
kan och delaktighet mellan kommunerna  
och FoUI.

FoUI:s arbete ska bygga vidare på redan  
befintliga lokala resurser, kompetenser,  
aktiviteter och nätverk. 

FoUI:s arbete ska komma hela länet till del 
och fokusera på såväl generella som riktade 
aktiviteter.

FoUI ska stödja kunskapsbildning, kunskaps-
spridning och kunskapsanvändning.


