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BEHOVSDRIVEN SAMVERKANSDAG 
— UTVECKLING I SAMVERKAN
EN PLAN FÖR HUR EN BEHOVSDRIVEN SAMVERKANSDAG 
PLANERAS, GENOMFÖRS OCH FÖLJS UPP

Denna folder ger en överblick av en arbetsprocess i fem delar som syftar till att 
öka möjligheterna att uppnå önskade mål med en behovsdriven samverkansdag. 
Dokumentet föreslår en struktur och en plan för hur aktiviteter ska planeras, 
genomföras och följas upp.

Det finns även en mer detaljerad guideline, där vart och ett av områdena som 
beskrivs här finns återgivna. Använd gärna denna guideline för inspiration 
och vägledning, men tänk också på att justera den efter era specifika krav och 
önskemål.

Lycka till med din samverkansdag!

ARBETSPROCESSENS 
FEM DELAR

GROVPLANERING
DETALJPLANERING

MARKNADSFÖRING
FÖRBEREDELSE
UPPFÖLJNING
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DISKUSSIONSUNDERLAG
Diskutera lämpligt behov som kan engagera aktörer inom 
avsett området, där näringsliv, akademi och allmänna 
intressen kan samverka (Trippel Helix). Om behovet avser 
fokus på medborgare bör även medborgarrepresentanter 
involveras (Kvadrupel Helix).

• Vem/vilka har behovet/problemen som 
samverkansdagen ska finna lösningar åt?

• Kan de vara intresserade av att samverka kring en 
samverkansdag? Varför? Vad kan de få ut av sitt 
deltagande? 

• Varför kan näringslivet vara intresserade av att delta? 
Vad kan dom få ut av sitt deltagande? Inom vilka 
branscher?

• Varför kan akademin vara intresserade av att delta? 
Vad kan dom få ut av sitt deltagande? Inom vilka 
akademier? Vilka kommande utlysningar finns?

• Har vi tillräckligt med information, alt. vilken 
information behöver vi för att kunna svara på 
ovanstående? Om inte, bestäm aktiviteter för att 
skaffa informationen. Bestäm vem som gör vad.

INNAN BESLUT OM ATT GENOMFÖRA EN 
SAMVERKANSDAG

OM GO

ANVÄND GÄRNA ARBETSGÅNGEN 
PÅ FÖLJANDE SIDOR SOM INSPIRATION 

OCH SOM GUIDELINE. 

TÄNK PÅ ATT DET ÄR ETT ITERATIVT ARBETE  
DÄR RESULTATEN I VISSA FALL STEGVIST VÄXER FRAM  

GENOM PARALLELLA AKTIVITETER. 

TITTA IGENOM HELA GUIDELINEN FÖR ATT FÅ 
ÖVERGRIPANDE FÖRSTÅELSE FÖR HELHETEN, OCH  

SÄTT SEDAN IGÅNG, MEN KOM OCKSÅ IHÅG ATT JUSTERA 
GUIDELINEN EFTER ERA KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR  

MED SAMVERKANSDAGEN.

• Kort diskussion om syfte och mål med 
samverkansdagen samt upplägg för dagen med förslag 
på deltagare, talare, facilitator, genomförandemodell, 
etc.

• Preliminärt datum för samverkansdagen bestäms. 

Denna folder är uppdelad i de olika delarna i arbets
processen, med fördjupningar, tips och förslag på detaljnivå. 
På sida 7 finns en schematisk bild av hur de olika delarna 
överlappar varandra i ett tänkt tidsperspektiv, vilket 
sträcker sig en bit efter en genomförd samverkansdag.



6 7BEVHOVSDRIVEN SAMVERKANSDAG — UTVECKLING I SAMVERKAN BEHOVSDRIVEN SAMVERKANSDAG — UTVECKLING I SAMVERKAN

GROVPLANERING DETALJPLANERING MARKNADSFÖRING FÖRBEREDELSE UPPFÖLJNING

ARBETSPROCESSEN

Behov

Syfte

Mål

Tema & Namn

Projektägare

Samverkans grupp

Dokumentansvar

Datum för 
samverkansdag

Avstämningar

Deadlines

Metoder för 
genomförande

Budget

Program

Körschema

Engagemang

Lokal & Teknik

Projektplan

Sponsorer

Savethedate

Kalendarium

Inbjudan mejl

Personliga 
inbjudningar

Nyhetsspridning

Genomgång

Facilitator

Talare

Gruppsamordnare

Teknik/Lokal

Deltagare

Dokumentera 
samverkansdag

Förtäring

Planering / Feedback

Måluppfyllnad

Tack för deltagande

Kommunikation 
till projektägare, 
sponsorer/finansiärer

Support till initiativ/
projekt

Uppföljning Initiativ/
projekt
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ARBETSGÅNGEN I FYRA ÖVERGRIPANDE STEG
1. Tillsätt en samverkansgrupp. Vilka bör vara med i 

gruppen?

2. Dela upp ansvarsområden i samverkansgruppen, utse 
ansvarig för genomförandet och arbeta tillsammans.

3. Kontroll: Har vi gjort det vi borde för att nå uppsatta 
mål?

4. Uppföljning av genomförd samverkansdag.

Första samverkansgruppsträffen
• Gör en tidplan för viktiga deadlines fram till 

samverkansdag och efterföljande uppföljning. Gå 
baklänges för att se rimligheten i att genomföra 
samverkansdagen.

 – Datum för samverkansdag.

 – Datum för utskick inbjudan, samt påminnelser.

 – Datum när lokal ska vara bokad.

 – Datum när talare ska vara bokade.

 – Datum när facilitator ska vara bokad.

 – Datum för uppföljning av samverkansdag.

 – Något mer?

• Bestäm nästkommande möten fram till 
samverkansdagen.

 – Boka upp ett antal samverkansgruppsmöten 
som motsvarar omfånget av arbetet och tiden 
till Samverkansdag, men lämpligtvis 4–5 stycken 
avstämningsmöten om 2 timmar med löpande arbete 
och kommunikation däremellan.

GROVPLANERING
 – Bestäm hur kommunikationen ska gå till.

 – Bestäm hur ni samlar och delger varandra dokument/
information.

 – Bestäm vem som kallar till möten.

• Utse ansvariga för respektive aktivitet i tidplanen. Ingen 
uppgift får lämnas utan ägare som känner ansvar.

• Bestäm Syfte och Mål med samverkansdagen. 
Dokumentera.

• Sammanfatta till ToDo:s med ägaransvar.

Allmänt om samverkansgruppsmöten
Håll mötena korta. Dela upp mötena i två delar; Nuläge och 
framåt. Diskussionerna ska överlag vara framåtriktade mot 
samverkansdagen. Avsluta varje möte i tid. Hinner man inte 
klart, boka nytt möte.

• Följ upp arbetet runt respektive området.

• Rapportera framförallt avvikelser och åtgärder för att nå 
givna tidpunkter.

• Reflektion: Är problemet identifierat? Är det förankrat? 
Vem har intresse av att lösa det, och varför? Hur 
kommunicera problemet för att skapa intresse för 
respektive deltagare (What’s in it for me?)? Arbetar vi 
mot uppsatt syfte och mål?

• Saknas det kompentens till samverkansgruppen?

• Behöver någon hjälp med något?

• Summera dagens möte och ansvarsfördela aktiviteter 
framåt.

• Beröm varandra för bra arbete.

Ur behovsperspektiv är det bra att avgränsa sig, men att 
samtidigt lämna lite höjd och samla olika problemområden 
inom samma grupp av behov, det ger både djup och 
bredd, samt utrymme för samarbeten mellan närliggande 
områden. 

När behovet väl är identifierat är det mest tidskrävande 
arbetet att hitta lämpliga talare och att engagerade dessa 
till samverkansdagen. Det ska vara talare som kan förmedla 
innehållet i problemområdet ur olika perspektiv (Samhälle, 

individ och affärsmässigt) och som kan  föreslå utmaningar 
som genom bra lösningar kan förbättra den beskrivna 
problemsituationen. Det är inte ovanligt att talare behöver 
övertalas, och att de eventuellt vill ha ersättning om det 
inte kan antas att medverkan inte ingår i deras tjänst. 
När man har några tilltänkta personer bör alltså varje 
medverkade person speciellt granskas ur ett ”What’s in it 
for me?”, så att intresse skapas och kanske välja talare som 
kan ställa upp av eget intresse. Det betyder att ett utkast av 
programmet behöver göras i ett tidigt skede för att syfte, 
mål och genomförande ska kunna kommuniceras i grova 
drag.

När samverkansgruppen träffas, rapportera kort om era 
framsteg för att känna att ni är på väg. Lösningsorienterade 
diskussioner kring eventuella avvikelser hjälper också till 
att skapa en känsla av driv. Beröm varandra. Vid problem 
hos någon som inte lyckats leverera i tid, ska gruppen 
fokusera på att lösa problemet tillsammans. Fokus ska 
alltså ligga på samverkansdagen, inte på att kritisera på 
individnivå.

Deltagare, till exempel företagare och forskare, som 
önskas komma bör identifieras och personligen bjudas 
in, förutom de sedvanliga massutskicken. När idén om 
vad som ska uppnås börjat landa, ring upp de företag och 
forskare som ni speciellt vill ska komma och förklara 
vad samverkansdagen handlar om, varför det är speciellt 
intressant för denne och vad utkomsten förhoppningsvis 
ska bli, samt hur samverkansdagen är upplagd för att nå 
dit.  Bra deltagande på en samverkansdag händer inte av sig 
självt.
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BEHOV
Identifiera behovet som utgör temat för samverkansdagen. 
Gör avgränsningar och diskutera varför intressenter kan 
engagera sig i detta. Förankra behovet med fakta så att 
deltagarna enkelt förstår värdet av att skapa nya lösningar. 
Dokumentera problemet tydligt och visuellt. Visa gärna 
befintliga lösningar som används, men som uppenbart inte 
fungerar.

SYFTE
Bestäm vad syftet med samverkansdagen är. När man kan 
förklara för vems skull samverkansdagen genomförs, är 
man nära. Det kan finnas flera syften; sortera och redogör 
så att alla förstår.

MÅL
Bestäm konkreta effektmål med vad samverkansdagen ska 
leda till och som går att följa upp. Det är lätt att vara för 
ambitiös i sina förväntade mål; var realistisk. Om effektmål 
är att starta nya initiativ/projekt, se över vilka möjliga 
stimulanspengar/utlysningar eller andra projektmedel som 
finns tillgängliga framöver.

TEMA & NAMN PÅ SAMVERKANSDAGEN
Diskutera vad samverkansdagen ska handla om och 
sammanfatta detta i några enkla meningar. Ge samverkans
dagen ett namn, eller åtminstone ett arbetsnamn för att 
underlätta kommunikationen.

PROJEKTÄGARE
Projektägaren är den som är avsändaren för evenemanget. 
Fyll i funktionen för varje person med epost och 
telefonnummer. Signaturen som anges i tabellen används 
i samtliga kommande tabeller för att markera ett 
ansvarområde.

SAMVERKANSGRUPP
Samverkansgruppen är de personer som är med och 
planerar samverkansdagen och ser till att det genomförs 
som planerat. En representant från varje organisation bör 
ingå i projektägargruppen samt personer som har speciellt 
viktig kompetens för samverkansdagen. Uppdatera listan 
löpande med alla förändringar.

DOKUMENTANSVARIG
Den dokumentansvariga ser till att alla dokument som 
beskriver samverkansdagen är uppdaterade och distribueras 
enligt en sändlista. Nya dokument som genereras skickas 
till dokumentansvarig.

DATUM FÖR SAMVERKANSDAG
Bestäm dag för när samverkansdagen ska genomföras, 
förslagsvis i februari och oktober. Se om det finns 
konkurrerande evenemang och undvik skollov som stör 
deltagande på samverkansdagen.

Kan det samarrangeras med något annat event och med en 
partner för att bli ännu mer framgångsrikt?

AVSTÄMNINGSMÖTEN
Bestäm när och hur samverkansgruppen ska träffas för 
avstämning fram till samverkansdagen samt uppföljning av 
genomförd samverkansdag. Förslagsvis planeras ett antal 
dagar in redan vid det första mötet och kompletteras sedan 
vid behov.

DEADLINES
Gör en enkel tidplan som stöd för att bestämma när 
vissa speciellt viktiga aktiviteter måste vara slutförda. En 
fördröjning av dessa kan medföra att andra aktiviteter 
också förskjuts. Använd detta som ett första steg på en mer 
fördjupad projektplan.
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METOD FÖR GENOMFÖRANDE
Metoder för genomförandet beskriver det som händer på 
samverkansdagen, alltså aktiviteterna som ska utföras av 
deltagarna som är där. Olika aktiviteter ger olika resultat. 
Tänk tillbaka till målet med samverkansdagen och välj 
arbetsmetoder som bäst lämpar sig för det. 

Generellt sett så är det ofta lönsamt att samarbeta med en 
professionell facilitator som har förmågan att koppla ihop 
olika deltagares intressen för att till exempel skapa nya 
utvecklings eller samverkansprojekt. Den här delen av 
arbetet har stor inverkan på programmet i sin helhet, så 
välj med omsorg olika aktiviteter i ett flöde som engagerar 
deltagarna.

BUDGET
Förtydliga vem som bekostar vad under samverkansdagen. 
Notera sådant som dyker upp redan på första projektmötet. 
Justera efter hand som det eventuellt förändras. Om det 
är aktuellt att engagera sponsorer är det oftast lättare när 
bilden för olika kostnader klarnat något, så att ni vet vad ni 
ska be om.

PROGRAM
Programmet är en snygg sammanfattning av samverkans
dagens olika aktiviteter, med hålltider för talare, fika, 
lunch samt aktiviteter som ska genomföras under dagen. 
Programmet är främst till för deltagare och andra med 
direkt anknytning till evenemanget, samt till eventuella 
finansiärer av samverkansdagen. 

Poängtera gärna att det är viktigt att man som deltagare 
kommer i tid för registrering för att inte missa viktig 
information i början av samverkansdagen. 

Kom ihåg att  engagerade organisationer ska finnas 
representerade med logotyper.

KÖRSCHEMA
Körschema är ett dokument som i detalj inte bara 
beskriver programmet, utan också vad som ska göras 
innan samverkansdagen börjar, mellan varje moment 
på programmet och efteråt. Dokumentet beskriver i 
detalj med tidsangivelser för till exempel introduktion 
av talare, tid för byte av talare, tid för förflyttning mellan 
eventuellt olika aktiviteter. Ett körschema innehåller lite 
luft så att facilitatorn/moderatorn har möjlighet att sluta 
samverkansdagen i tid utan att det känns forcerat. Det 
här dokumentet är främst till för den/de person/er som 
faciliterar/modererar samverkansdagen. 

En av de viktigaste punkterna är att sammanfatta vad som 
genererats och ge feedback till deltagarna, samt att avsluta 
arbetet i tid. 

Det rekommenderas att programmet innehåller inslag där 
deltagarna på samverkansdagen får tid att ge feedback på 
nyss genomförda moment. 

ENGAGEMANG
Skapa bra förutsättningar till måluppfyllnad genom att 
tillsätta resurser som kan hjälpa till med till exempel 
ansökningar, rådgivning, coachning efter genomförd 
samverkansdag.

LOKAL & TEKNIK
Boka lokalen i god tid och försäkra er om att den inte är 
dubbelbokad. Ta reda på vilken teknik som finns i lokalen 
och om det behöver kompletteras med något.

Finns det sponsorer som gagnar samverkansdagens syfte?

PROJEKTPLAN
Gör en samlad projektplan med aktiviteter och 
underaktiviteter som täcker grovplanering, detaljplanering, 
marknadsföring, förberedelse, samverkansdagens 
genomförande samt uppföljning.

SPONSORER/FINANSIÄRER
Kom ihåg att nämna de olika projektägarnas sponsorer/
finansiärer, samt att engagera nya för olika delar av
samverkansdagens kostnader.

DETALJPLANERINGDETALJPLANERING
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SAVE-THE-DATE
Formulera ett Savethedate med ett kortfattat innehåll om 
vad samverkansdagen ska handla om. Skicka ut ett mejl i 
de nätverk som kan tänkas vara lämpliga i mycket god tid 
innan datum för samverkansdagen. Påminn vid minst ett 
tillfälle.

KALENDARIUM
Uppdatera kalendariet hos alla projektägare så snart datum 
för samverkansdagen är bestämt.

INBJUDAN
Inbjudan är programmet översatt till ett kommunicerbart 
dokument som beskriver allt som är av vikt för att 
intressera målgruppen för samverkansdagen, visualiserat på 
ett attraktivt sätt. Här beskrivs fokus för samverkansdagen 
och det som engagerar målgruppen att komma. 

I inbjudan finns uppgifter om intressanta organisationer/
personer som talar, eventuellt namn på personer om de kan 
uppfattas som dragplåster, och att innehållet är beskrivet 
på ett säljande sätt och överensstämmande med syfte och 
mål. Det finns information som förklararar att deltagare 
genom sin anmälan godkänner att samverkansdagen 
fotodokumenteras och publiceras i diverse media. Det finns 
även information om hur samverkansdagen förhåller sig till 
eventuell IPR som diskuteras och växer fram under dagen, 
vilket man som deltagare också accepterar genom sin 
anmälan. 

Anmälningar besvaras med ett bekräftelsemejl.

PERSONLIGA INBJUDNINGAR
Gå igenom syfte och mål och välj ut personer från de 
organisationer som ni verkligen vill ska medverka på 
samverkansdagen. Ring upp dessa och bjud in dem 
personligen. 

Den som tar emot anmälan registrerar deltagare så att 
denne får sitt bekräftelsemejl.

NYHETSSPRIDNING
Marknadsföringen fortsätter även efter en genomförd 
samverkansdag. Alla projektägare ansvarar för att 
kommunicera samverkansdagen i sina kanaler, nätverk 
och sociala medier, samt för att uppdatera sina respektive 
hemsidor.

MARKNADSFÖRING
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GENOMGÅNG
Alla inblandade behöver en noggrann genomgång.

Facilitator
Facilitatorn är den person (eventuellt fler personer) som 
praktiskt håller ihop samverkansdagen och som ser till att 
tidplanen följs. Det ligger också på facilitatorn att knyta 
ihop samverkansdagen, ställa frågor till talare, hålla igång 
en eventuell paneldiskussion, dra slutsatser och föreslå nya 
aktiviteter.

Talare
Talare är de personer som genom olika perspektiv förklarar 
behovet och problemet för deltagarna. Det är av vikt att 
alla talare är väl informerade om samverkansdagens syfte 
och mål så att deras olika presentationer återspeglar dessa. 
Tillsammans ger presentationerna en samlad bild som 
sedermera är början på olika kommande utvecklings eller 
samverkansprojekt.

Den del i programmet som handlar om att beskriva och 
klargöra behovet, görs förslagsvis som en diskussion i 
panelform med olika personer som har insikt i problemet 
ur olika perspektiv. Samproducera gärna bilderna som ska 
visas och gå igenom upplägget tillsammans. 

Om man istället väljer att låta talarna prata var och 
en för sig är det lämpligt att ställa krav på att få se 
bilder i förväg så att det inte uppkommer oönskade 
överraskningsmoment. 

Det är inte ovanligt att talare använder samma 
presentationer om och om igen, vilket inte behöver vara 
fel. Försäkra er emellertid om att innehållet motsvarar 
uppdraget som getts. 

Bestäm hur många talare som är lämpligt och hur länge de 
ska tala. Vid tidsplaneringen som följer är det lämpligt att 
lämna några minuter mellan varje talare så att de kommer 
på plats och får kontroll över situationen, samt att de blir 
introducerade av facilitatorn/moderatorn.

Gruppsamordnare
Om det ska göras arbete i grupp är det lämpligt att begränsa 
antalet gruppmedlemmar till max 6–7 personer. Det bör 
också finnas gruppsamordnare utsedda som kan hjälpa 
till. En gruppsamordnare är en person som finns med i 
grupparbeten och som ser till att samtalet hålls till ämnet, 
som hjälper till att hålla tiderna så att uppgifter blir färdiga, 
och som antecknar och hjälper till att fördela ordet i 
grupperna. 

Gruppsamordnaren behöver vara väl insatt i arbets
uppgifterna som facilitatorn delar ut, eftersom det ofta 
finns personer som inte hört eller förstått vad som ska 
göras. Då hjälper gruppsamordnaren till och förklarar.  

Om det ska redovisas vad grupperna kommit så bör helst 
någon i gruppen presentera arbetet. Om det av någon 
anledning inte fungerar, tar gruppsamordnaren den 
uppgiften så att inte programmet störs i onödan. 

FÖRBEREDELSE
Med en gruppsamordnare brukar arbetet generellt sett 
komma igång genom att den personen snabbt kan samla 
ihop gruppen och inleda arbetet. När arbetet väl startat 
låter gruppsamordnaren gruppmedlemmarna ta sina roller 
vartefter de utvecklas.

Gruppsamordnaren blir ofta en brygga mellan olika 
org/företag/akademi och utvecklingsprojekt, och 
kan ha en uttalad funktion att initiera samarbeten 
mellan organisationer, som till exempel att stötta i en 
projektansökningsprocess.

Teknik/Lokal
Lägg in alla powerpoints i en gemensam dator och testa.

DELTAGARE
Deltagarna är de som bjuds in till samverkansdagen från 
näringslivet, samhället och akademin och som har ett 
intresse av att engagera sig i behovet som identifierats. En 
bred mix är att föredra och gärna en blandning av kända 
och nya aktörer. Talesättet ”folk drar folk” kan man tänka 
på. Det blir alltså lättare att engagera folk att komma om 
det finns andra intressanta deltagare som kommer. 

Arbetet handlar om att aktivt bjuda in deltagare som 
passar samverkansdagen ifråga, påminna och återigen 
påminna. Den här delen av arbetet är ofta mer tids och 
energikrävande än väntat. Det finns så många evenemang 
att gå på att man måste arbeta hårt för att synas och höras i 
mängden erbjudanden som florerar.

DOKUMENTERA SAMVERKANSDAG
Utse en person som har i uppdrag att dokumentera 
samverkansdagen med kamera och som samlar korta 
uttalande från deltagare och olika talare samt arbetande 
personal. Om möjligt undvik en kamera med tydligt 
klickljud eftersom det kan störa deltagarna, men undvik 
också kameror som inte ger en bildkvalitet som klarar 
publicering i lite större format. 

Be deltagarna att själva dokumentera och dela i medier som 
till exempel Twitter, Facebook och Instagram.

FÖRTÄRING
Mat och fika är gemenskap och är alltid välkommet på en 
samverkansdag. Man umgås och pratar till exempel om de 
intryck man fått av samverkansdagens talare eller av det 
arbete som pågår/genomförs. Att bjuda på förtäringen vid 
en samverkansdag är uppskattat, men det är också OK att ta 
ut en avgift om deltagare uteblir eller om avanmälan sker 
efter ett bestämt datum. 

Det är enklast att servera samma till alla; välj med fördel 
mat och fika som är vegetariskt, mjölk och glutenfritt. 
Oavsett vad som väljs, säkerställ att ingen blir sjuk eller 
utan mat/fika. 

Välj helst leverantörer som kan garantera miljömässighet. 
Då kan samverkansdagen visa upp detta med symboler 
och skyltar, vilket också visar att samverkansdagen i sig tar 
miljöansvar. 



18 19BEVHOVSDRIVEN SAMVERKANSDAG — UTVECKLING I SAMVERKAN BEHOVSDRIVEN SAMVERKANSDAG — UTVECKLING I SAMVERKAN

PLANERING FEEDBACK
Gör en enkät för att följa upp deltagarnas nöjdhet 
med de olika programpunkterna och möjliggör förslag 
till förbättringar. Gör pauser i dagsprogrammet 
för deluppföljning av till exempel introduktionen, 
beskrivningen av problemet, workshopen och så vidare. 
Avsluta samverkansdagen med några enkla frågor som en 
del av programmet. 

Fördelen med att göra detta som inslag i programmet, är att 
intrycken som samlas in är färska och inte upplevs som ett 
onödigt måste efter genomförd samverkansdag.

MÅLUPPFYLLNAD
Nåddes syftet och målet/målen med samverkansdagen? 
Sammanställ resultaten från enkäterna och grupp
samordnarna. Följ även upp med stödfunktionerna som 
engagerats.

TACK FÖR DELTAGANDE
Skicka ut ett ”tack för ditt deltagande” och informera om 
eventuella kommande aktiviteter.

KOMMUNIKATION 
Sammanställ samverkansdagen som en enkel rapport till 
projektägare, sponsorer och finansiärer på ca. en sida om 
dagens genomförande, antal deltagare och med exempel på 
medverkande organisationer samt måluppfyllandsgrad.

UPPFÖLJNING
SUPPORT TILL NYA INITIATIV/PROJEKT
Säkerställ att det finns stödfunktioner till nya initiativ/
projekt under en begränsad tid, så att dessa kommer igång 
ordentligt utan att tappa fart. 

Stödfunktioner kan handla om rådgivning, tips om 
projektansökningar, NDAavtal, IPRrådgivning eller annat 
som stämmer överens med temat och med förväntade 
effektmål. 

Förslagsvis erbjuds de nya initiativen/projekten 2–3 tillfällen 
att träffa lämplig expert utan kostnad.

UPPFÖLJNING AV NYA INITIATIV/PROJEKT
Följ upp utvecklingen av nya initiativ/projekt genom 
direktkontakt för att visa intresse. Fånga upp behov som 
kan lösas direkt eller som kan vidareförmedlas via olika 
nätverk. Förslagsvis görs uppföljningen först löpande 
via stödfunktionen som erbjudits, sedan någon månad 
efter avslutat stöd. Därefter ytterligare 3 gånger med 3–4 
månaders mellanrum.
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