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Hur man etablerar ett nätverk för innovationsrådgivning  
– Inspiration och guidelines 
 

Introduktion 
För dig som är intresserad av att starta ett samverkande nätverk för innovations-
rådgivande organisationer (nätverk) med syftet att effektivisera rådgivningen till 
idébärare och företagare, beskrivs i detta material en arbetsordning med innehåll, 
och till viss del även förslag på tidsomfång. Materialet bygger på praktiska erfaren-
heter från bildandet av Nätverket för Innovationsrådgivning. 

Det här materialet är ämnat att fungera som inspiration, och innehåller guidelines 
med aspekter som är viktiga att arbeta med för att erhålla ett framgångsrikt 
samarbete mellan innovationsaktörer. 

Information och material som du kan ha nytta av i samband med bildandet av ett 
nätverk finns på valfardochhalsa.se. På sidorna som följer och i presentationen 
hänvisas det emellanåt till material som utvecklats av Välfärd och Hälsa, och det är 
då denna webbplats som avses. 

Behovsdriven innovation 
Behovsdriven innovation är nyckelordet i ett nätverk för innovationsrådgivning. Med 
det menar vi att behovet av produkten/tjänsten är verifierat av marknaden, inklusive 
kunder och brukare/slutkunder. 

Genom att tillämpa en strukturerad innovationsrådgivningsprocess hjälper det 
idébäraren att fokusera på rätt sak i rätt tid. Förutom själva utvecklingen av 
produkten/tjänsten, även fokus på till exempel regulatoriska krav, upphandling och 
finansiering. 

Effekten är att innovationssystemet kan agera mer effektivt, tillsammans. Fler idéer 
kan således nå marknaden, inte nödvändigtvis att fler innovationsprojekt initieras. 

Innan ett arbete att etablera ett nätverk för innovationsrådgivning initieras, bör du 
som är huvudman för en organisation i innovationssystemet fundera över ett par 
frågor: 

• Upplever jag att de olika innovationsstödjande organisationerna samarbetar 
optimalt? 

• Hur mäter och följer vi upp det? 

https://valfardochhalsa.se/natverket-for-innovationsradgivning/
https://valfardochhalsa.se/
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• Vill jag att samarbetet ska fungera optimalt, varför och vad är jag beredd att göra 
för att det ska bli så? 

• Eventuellt fler frågor? 

För att skapa rätt förutsättningar för att bli lyckosam i arbetet med att skapa en 
effektiv samverkansmodell, är det centralt att förändringsarbetet är väl förankrat hos 
innovationssystemets huvudmän. 

Arbetsordning och tidsåtgång 
Arbetsordningen och tidsåtgången som beskrivs på de kommande sidorna kan 
givetvis variera något beroende på de faktiska förhållandena som uppstår, där 
arbetspunkter i viss mån kan flyttas fram och tillbaka. Tiden kan bli längre eller 
kortare beroende på antal medverkande aktörer och personer. 

Och, en del av arbetsmomenten kan redan vara mer eller mindre utförda, vilket 
också påverkar arbetsgången. Anpassa därför arbetet efter era förutsättningar. 

Har ni frågor – hör gärna av er till någon inom Nätverket för Innovationsrådgivning.  
Vi finns tillgängliga!  

Förberedelser inför bildandet av ett nätverk för 
innovationsrådgivning 
1. Identifiera vilka organisationer (organisationerna) som är kärnan i det nätverk av 

innovationsrådgivning (nätverket) som avses att skapas. 

2. Förankra med organisationernas ledningspersoner att medverkan i nätverket är 
prioriterat och att tillräckliga resurser för medverkan kommer att tillsättas. 

3. Varje organisation utser en person som… 

• …är klar över varför de deltar i arbetet och vad det är som ska skapas. 

• …har rätt kompetens och förstår fördelarna med att samarbeta, och också 
har förmåga att omsätta den förståelsen i praktisk handling. 

• …brinner för att utveckla rådgivningsprocessen, med målet att erhålla en 
större effekt av innovationsstödsystemets insatser. 

• …är stolt över både den egna organisationens och nätverkets arbete, och 
gärna delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och egna nätverk. 

• …har mandat och tid från sin ledning att ta initiativ och uppdrag till nytta för 
nätverkets utveckling. 
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Etablering och utveckling 
Vi rekommenderar att man startar etableringen av ett nätverk för innovations-
rådgivning genom att antal workshops; planera för fem, eventuellt sex. Arbetet kan, 
som nyss nämndes, gå fortare eller kräva fler workshops. De tre första workshoparna 
ägnas till förtroende och samarbete, för att sedan övergå till nätverkets fortsatta 
verksamhet och utveckling. 

Utse/rekrytera en processledare för etableringen. Det kan vara en person från någon 
av organisationerna eller en extern person. Det viktiga är att hen har kompetens 
inom såväl grupputveckling som innovationsrådgivning och gärna erfarenheter från 
praktiskt innovationsarbete. 

Tre huvudsakliga områden är viktiga att behandla i samband med att nätverket 
bildas och det gemensamma arbetet utvecklas, och görs i nämnd ordning. I det 
praktiska arbetet kommer dessa områden att överlappa varandra. 

1. Skapa förtroende 
2. Etablera samarbete 
3. Fortsatt utvecklingsarbete 
 

Allmänna tips 
• Dokumentera workshoparna! 

• Ha tålamod – rusa inte förbi de steg som kan tyckas vara uppenbara. 

• Ge medlemmarna utrymme att hitta sina roller. 

• Nätverket ska vara en säker plats. Hjälp den som av någon anledning har fått för 
stor arbetsbörda på annat håll. 

• Ny medlem = nytt nätverk. Bjud in och involvera hen i gemenskapen. 
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Förberedelser inför Workshop 1 

 

Hemarbete för deltagarna 
I förberedelserna inför Workshop 1 ingår ett hemarbete för deltagarna. Uppgiften 
kommuniceras lämpligen via mejl och tar ca. 30 minuter att genomföra: 

1. Personlig presentation. 

• Kort presentation av dig själv.  
• Beskriv dina förväntningar på det blivande nätverket. 
• Beskriv hur du kommer att bidra till nätverket och dess utveckling. 

2. Benchmarking/genomgång av de olika verktyg och arbetsmetoder som 
Nätverket för Innovationsrådgivning har tagit fram, till exempel 
kompetenskartläggning, innovationsprocess och sekretessavtal. 

• Vad är användbart i ert kommande nätverk? 

• Vad saknas/måste justeras? 

Alla medlemmar i det blivande nätverket skickar sina reflektioner till processledaren i 
god tid innan Workshop 1. Uppgiften är individuell. 

Processledaren planerar workshopen 

Tid  
Halvdag, ca. 3h inkl. fika och korta pauser. 

Syfte 
Skapa förtroende. Lära känna varandra, på riktigt. 

Mål 

• Etablera positiv känsla för att nätverket kommer leda till något bra och 
värdeskapande. 

• Etablera en målbild för den sista workshopen i workshopserien.  

https://valfardochhalsa.se/wp-content/uploads/2021/01/Verktyg_Innovationsprocess-for-vard-och-omsorg.pdf
https://valfardochhalsa.se/wp-content/uploads/2020/09/Verktyg_Sekretessavtal_Innovationsnatverk.pdf
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Förberedelser inför Workshop 2 

 

Hemarbete för deltagarna 
• Kompetenskartläggning. Vad erbjuder vi i vår organisation och vad erbjuder de 

andra i nätverket till idébäraren i innovationsprocessen? Gör en enkel 
skiss/punktlista och skicka till processledaren. 

• Benchmarking/genomgång av de olika verktyg och sekretessavtal som 
Nätverket för Innovationsrådgivning har tagit fram. Vad är användbart i ert 
nätverk? Vad saknas/måste justeras? 

• Alla medlemmar i det blivande nätverket skickar sina reflektioner till process-
ledaren i god tid innan Workshop 2. Är man flera personer från samma 
organisation i nätverket går det bra att göra hemuppgifterna tillsammans. 

Processledaren sammanställer 
• Utkast på mötesagenda, sammanställ anteckningar. 

• Utkast på förhållningsregler, sammanställ anteckningar. 

• Jämför medlemmarnas kompetenskartläggning och jämför med 
kompetenskartläggningen för Nätverket för Innovationsrådgivning.  
Förbered tolkning. 

• Återkoppling till huvudmän. 

Processledaren planerar workshopen 

Tid 
Halvdag, ca. 3h inkl. fika och korta pauser. 

Syfte 
Skapa förtroende, etablera samarbete. 

Mål 

• Fastställ mötesagenda. 

• Fastställ förhållningsregler. 

• Första utkast på kompetenskartläggningen. 

• Första utkast på mål och vision med nätverket. 

https://valfardochhalsa.se/wp-content/uploads/2021/01/Verktyg_Innovationsprocess-for-vard-och-omsorg.pdf
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Förberedelser inför Workshop 3 

 

Hemarbete för deltagarna 
• Vilka frågor är viktiga att ställa i respektive fas i innovationsprocessen, utifrån 

din organisations perspektiv? 

• Om inte sekretessavtalet redan är påskrivet, stäm av med ledning eventuella nya 
invändningar mot avtalet. Ta med krav på justeringar/förbered att meddela att ni 
är OK med avtalet till nästkommande workshop. 

• Alla medlemmar i det blivande nätverket skickar sina reflektioner till 
processledaren i god tid innan Workshop 3. Är man flera personer från samma 
organisation i nätverket går det bra att göra hemuppgifterna tillsammans. 

Processledaren sammanställer 
• Utkast på eventuellt anpassad innovationsprocess utifrån medlemmarnas 

hemarbeten. 

• Återkoppling till huvudmän. 

Processledaren planerar workshopen 

Tid 
Halvdag, ca. 3h inkl. fika och korta pauser. 

Syfte 
Skapa förtroende, etablera samarbete, fortsatt utvecklingsarbete. 

Mål 

• Identifiera första sammankallande organisation. 

• Plan för det första caset att diskutera i förhållande till innovationsprocessen. 

• Fastställa kompetenskartläggning. 

• Fastställa nätverkets mål och vision. 

  

https://valfardochhalsa.se/innovationsprocess-for-vard-och-omsorg/
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Förberedelser inför Workshop 4 

 

Hemarbete för deltagarna 
• Välj ut ett eget case och analysera det utifrån innovationsprocessen, så som den 

är eller anpassad efter din verksamhet. Vad har idébäraren genomfört? Vad har 
din och de andra organisationerna bidragit med? Kartlägg det. Dokumentera ditt 
arbete och frågor som dyker upp. 

• Om inte sekretessavtalet redan är påskrivet, stäm av med ledning eventuella nya 
invändningar mot avtalet. Ta med krav på justeringar/förbered att meddela att ni 
är OK med avtalet till nästkommande workshop. 

• Alla medlemmar i det blivande nätverket skickar sina reflektioner till 
processledaren i god tid innan Workshop 4. Är man flera personer från samma 
organisation i nätverket går det bra att göra hemuppgifterna tillsammans. 

Processledaren sammanställer 
• Case från respektive organisation till ett dokument. 

• Studera arbetsprocessen, hindren och frågorna som genererats i arbetet. 

• Individuellt möte med sammankallande, för introduktion till rollen och beredskap 
på överlämning med start Workshop 5. 
o Den sammankallande förbereder kort introduktion om sin roll till nästa 

workshop. 

• Återkoppling från huvudmän. 

Processledaren planerar workshopen 

Tid 
Halvdag, ca. 3h inkl. fika och korta pauser. 

Syfte 
Etablera samarbete. Fortsatt utvecklingsarbete. 

Mål 

• Fastställa kommande nätverksträffar. 

• Fastställa sekretessavtalet. 

• Fördjupat arbete kring innovationsprocessen.  
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Förberedelser inför Workshop 5 

 

Hemarbete för deltagarna 
• Fortsatt arbete med case och kartläggning i innovationsprocessen. Välj ut 

ytterligare ett case och gör kartläggningen på nytt. Dokumentera arbetet och 
frågorna som dyker upp. 

• Dokumentera sekretessavtalet på avsedd plats. 

• Gör en punktlista med prioriterade aktiviteter när nätverket övergår till en 
verksamhet. 

• Sammankallande förbereder Workshop 5 tillsammans med processledaren. 

• Alla medlemmar i det blivande nätverket skickar sina reflektioner till process-
ledaren i god tid innan Workshop 5. Är man flera personer från samma 
organisation i nätverket går det bra att göra hemuppgifterna tillsammans. 

Processledaren sammanställer 
• Kallelse, agenda med sammankallande. 

• Sammanställ återkoppling till huvudmän. 

Processledaren planerar workshopen 

Tid 
Halvdag, ca. 3h inkl. fika och korta pauser. 

Syfte 
Fortsatt utvecklingsarbete. 

Mål 

• Förankra det fortsatta utvecklingsarbetet. 

• Uppföljning av workshopserien. 
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(Förberedelser inför Workshop 6) 
Innehållet är detsamma som i Workshop 5, förutom den sista punkten, Uppföljning 
av workshopserien. 

 

Hemarbete för deltagarna 
• Samtal med processledaren. 

• Processledaren sammanställer rapport till huvudmän. 

Processledaren planerar workshopen 

Tid 
Halvdag, ca. 3h inkl. fika och korta pauser. 

Syfte 
Fortsatt utvecklingsarbete. 

Mål 

• Förankra det fortsatta utvecklingsarbetet. 

• Uppföljning av workshopserien. 
 

 

 

 

 

  

Välfärd och Hälsa 
Effektiv samverkan mellan näringsliv, akademi och vård/ 
omsorg för att tekniska lösningar ska nå kommersiell 
framgång och leda till samhällsnytta. 

På vår webbplats valfardochhalsa.se hittar du mer information 
och fler verktyg som du kan ha användning av i ditt 
nyttoskapande arbete inom vård och omsorgsområdet. 

Kontakt 

Västerås Science Park AB  
Varmvalsvägen 11, 721 30 Västerås  

Pär Börell  
Samordnare Välfärd och Hälsa 
par.borell@vasterassciencepark.se  
+46 (0) 21 490 02 68 

  
 

http://valfardochhalsa.se/
mailto:par.borell@vasterassciencepark.se

