
Utmaningar kring 
kollaborativ innovation

Detta verktyg framtaget i projektet KIVI är tänkt att vara ett stöd till 
intermediärorganisationer som leder eller deltar i kollaborativa 

innovationsprocesser. För beskrivning av verktyget, se dokumentet 
”Introduktion till intermediärverktyget”



Ett verktyg för 
intermediären

Vad är en intermediär?

• Katalysator

• Mäklare

• ”Mellanhand”

Men också

• Förändringsagent

• Pådrivare



Scouting

• Nätverkande, entusiasmerande, sökande, kartläggning, sondering, omvärldsanalys, 
trendspaning

• Öppenhet, inbjudande, lyssnande, utvärderande, fördomsfria
• Tvärdisciplinärt, tvärsektoriellt (akademi, näringsliv, stad/region, civilsamhälle)

Formering

• Mål och förväntningar, Mäkla, hitta gemensamma intressen, större syften, konkretisera
• Budget, tidplan, finansiering, rollfördelning, kompromissa, förutse konflikter

Uppstart • Värdskap, kulturbyggande, relationsbyggande, överlämna ägarskap, ansvar.

Fortvarighet

• Kommunicera externt, berätta historien externt och internt
• Konfliktlösande, pådrivande, öppna för nya tankar, vidareutveckla, spinoffs, förmedla ny 

kunskap 

Avslut
• Lägg grund till fortsättning, underhåll nätverk och relationer, berätta historien 



Jag skapar
förutsättningar för
vidareutveckling

Jag är i färd med att
starta en process

Jag driver en process

Jag letar efter nya
möjligheter

Har jag ett
attraktivt

erbjudande?

Hur
engagerar
jag andra?

Hur
engagerar
jag andra?

Har jag ett
attraktivt

erbjudande?

Hur kan jag 
bygga tillit
och kultur?

Hur kan jag 
medla mellan

olika
intressen?

Hur håller jag 
fast vid min 

strategi?

Hur
engagerar
jag andra?

Har jag ett
attraktivt

erbjudande?

Hur håller jag 
fast vid min 

strategi?

Klicka på en utmaning i en 
grön ellips



Scouting - Skapa förankring och engagemang

• Har vi rätt nätverk?
• Har vi tillräckligt stort nätverk?
• Har vi rätt befattningar i nätverket?
• Har vi representanter från alla relevanta delar av samhället?

• Hur kommunicerar vi visionen tydligt?
• Hur är vi mottagliga för nya tankar och idéer?
• Hur ser vi till att skapa största möjliga transparens?
• Hur kan vi kommunicera en vision som ligger bortom de 

omedelbara resultaten för att skapa entusiasm och 
engagemang?

Till tabellen



Scouting - Ha ett attraktivt erbjudande

• Har vi rätt nätverk?
• Har vi tillräckligt stort nätverk?
• Har vi rätt befattningar i nätverket?
• Har vi representanter från alla relevanta delar av samhället?

• Hur kommunicerar vi visionen tydligt?
• Hur är vi mottagliga för nya tankar och idéer?
• Hur påvisar vi nyttan av oss som intermediär?
• Hur kan vi tydliggöra vårt erbjudande i respektive fall?
• Hur tar vi reda på vad aktörerna förväntar sig från en intermediär?
• Hur behöver vi förändra vårt erbjudande för att vara fortsatt 

attraktivt under arbetets gång? 
Till tabellen

Exempel: Vid tidiga kontakter med potentiella 
deltagare i en förstudie var vi mycket tydliga 
med att VGR stod bakom förstudien och att 
den syftade till att på sikt etablera en större 
verksamhet där deltagarna kunde bli delaktiga



Formering - Skapa förankring och engagemang

• Hur säkerställer vi fortsatt engagemang?
• Hur tydliggör vi rollerna?
• Hur kan vi tydliggöra målbilden?
• Hur får vi fram förväntningarna?
• Hur kan vi förutse intressekonflikter?
• Hur får vi fram gemensamma intressen som förenar deltagarna?
• Hur ser vi till att skapa största möjliga transparens?
• Hur kan vi kommunicera en vision som ligger bortom de omedelbara 

resultaten för att skapa entusiasm och engagemang?
Till tabellen

Exempel: Inför första mötet fick alla deltagare 
ange 1) vad de förväntar sig av samarbetet 2) 
Vad de främst kommer att bidra med i 
arbetet. Detta sammanställdes och 
visades/diskuterades vid mötet

Exempel: Vi höll förmöten med tilltänkta 
partners för att undersöka deras 
drivkrafter, önskemål och förutsättningar 
inför projektstarten



Formering - Medla mellan olika intressen

• Hur säkerställer vi fortsatt engagemang?
• Hur tydliggör vi rollerna?
• Hur kan vi tydliggöra målbilden?
• Hur får vi fram förväntningarna?
• Hur kan vi förutse intressekonflikter?
• Hur får vi fram gemensamma intressen som förenar deltagarna?
• Hur kan vi identifiera och använda varje aktörs egenintresse?

Till tabellen
Exempel: I projekt där aktörer från olika håll mötts (som t ex 
akademin och offentlig förvaltning) har J SP kunna vara neutral 
part och tack vare att vi haft en fot i vardera lägret kunnat bidra 
till att partnerna förstod varandra bättre



Formering - Bygga tillit och kultur

• Hur säkerställer vi fortsatt engagemang?
• Hur tydliggör vi rollerna?
• Hur kan vi tydliggöra målbilden?
• Hur får vi fram förväntningarna?
• Hur kan vi förutse intressekonflikter?
• Hur får vi fram gemensamma intressen som förenar deltagarna?
• Hur säkerställer vi att vi har tydliga och effektiva avtal som reglerar förhållandet mellan 

aktörerna?
• Hur kan vi se till att alla partner kommer till tals och blir lyssnade på?
• Hur använder vi vår bakgrundskunskap om aktörerna för att skapa nya kopplingar och 

perspektiv?
• Hur kan vi tolka och förmedla information/kunskap från olika områden så att den blir 

användbar för alla aktörer? Till tabellen

Exempel: I projekt där stora företag ska samarbeta med 
små är det viktigt att skapa en jämlik situation trots 
skillnaden. Detta gör vi dels med avtalsskrivning (IP, 
sekretess mm) men framför allt genom att låta personer 
mötas i sammanhang som är prestigelösa och icke-
hotfulla.



Formering - Ha ett attraktivt erbjudande

• Hur säkerställer vi fortsatt engagemang?
• Hur tydliggör vi rollerna?
• Hur kan vi tydliggöra målbilden?
• Hur får vi fram förväntningarna?
• Hur kan vi förutse intressekonflikter?
• Hur får vi fram gemensamma intressen som förenar deltagarna?
• Hur påvisar vi nyttan av oss som intermediär?
• Hur kan vi tydliggöra vårt erbjudande i respektive fall?
• Hur tar vi reda på vad aktörerna förväntar sig från en intermediär?
• Hur behöver vi förändra vårt erbjudande för att vara fortsatt attraktivt 

under arbetets gång? Till tabellen

Exempel: Som intermediär tar vi ofta på oss 
projektledande eller praktiska (lokaler mm) 
uppgifter som avlastar andra deltagare.



Formering - Hålla fast vid egen strategi

• Hur säkerställer vi fortsatt engagemang?
• Hur tydliggör vi rollerna?
• Hur kan vi tydliggöra målbilden?
• Hur får vi fram förväntningarna?
• Hur kan vi förutse intressekonflikter?
• Hur får vi fram gemensamma intressen som förenar deltagarna?
• Hur undviker vi att hamna i sammanhang som inte rimmar med vår strategi 

och vår värdegrund?
• Hur kan vi mäta och analysera nyttan för oss som intermediär av att delta i 

en viss innovationsprocess
Till tabellen



Uppstart - Medla mellan olika intressen

• Hur skapar vi rätt förutsättningar för framgång (struktur, organisation, 
lokaler, kommunikation osv)?

• Hur kan vi bidra till att skapa en känsla av entusiasm och förväntan 
inför arbetet?

• Hur arbetar vi för att skapa goda relationer mellan deltagarna?
• Hur kan vi identifiera informella ledare i gruppen?
• Hur agerar vi för att bygga en ansvarstagande kultur i gruppen?
• Hur skapar vi ett öppet klimat?
• Hur kan vi identifiera och använda varje aktörs egenintresse?

Till tabellen

Exempel: I starten av större projekt försöker vi ha ett 
uppstartsmöte, gärna i form av internat, där vi genomför olika 
övningar för att skapa gott arbetsklimat och  tydliggöra vilka 
uppgifter och vilket ansvar respektive part har



Uppstart - Bygga tillit och kultur

• Hur skapar vi rätt förutsättningar för framgång (struktur, organisation, lokaler, kommunikation 
osv)?

• Hur kan vi bidra till att skapa en känsla av entusiasm och förväntan inför arbetet?
• Hur arbetar vi för att skapa goda relationer mellan deltagarna?
• Hur kan vi identifiera informella ledare i gruppen?
• Hur agerar vi för att bygga en ansvarstagande kultur i gruppen?
• Hur skapar vi ett öppet klimat?
• Hur säkerställer vi att vi har tydliga och effektiva avtal som reglerar förhållandet mellan 

aktörerna?
• Hur kan vi se till att alla partner kommer till tals och blir lyssnade på?
• Hur använder vi vår bakgrundskunskap om aktörerna för att skapa nya kopplingar och perspektiv?
• Hur kan vi tolka och förmedla information/kunskap från olika områden så att den blir användbar 

för alla aktörer?
Till tabellenExempel: I starten av större projekt har vi ett uppstartsmöte, gärna i form av 

internat, där vi genomför olika övningar för att skapa gott arbetsklimat och  
tydliggöra vilka uppgifter och vilket ansvar respektive part har



Uppstart - Hålla fast vid egen strategi

• Hur skapar vi rätt förutsättningar för framgång (struktur, organisation, 
lokaler, kommunikation osv)?

• Hur kan vi bidra till att skapa en känsla av entusiasm och förväntan inför 
arbetet?

• Hur arbetar vi för att skapa goda relationer mellan deltagarna?
• Hur kan vi identifiera informella ledare i gruppen?
• Hur agerar vi för att bygga en ansvarstagande kultur i gruppen?
• Hur skapar vi ett öppet klimat?
• Hur undviker vi att hamna i sammanhang som inte rimmar med vår strategi 

och vår värdegrund?
• Hur kan vi mäta och analysera nyttan för oss som intermediär av att delta i 

en viss innovationsprocess? Till tabellen



Fortvarighet - Medla mellan olika intressen

• Hur kan vi identifiera potentiella konflikter på ett tidigt stadium?
• Hur kommunicerar vi arbetets fortskridande så att det genererar externt och 

internt intresse och ökar gruppens anseende?
• Hur bibehåller vi öppenhet för nya idéer och tankar som kan gagna arbetet?
• Hur ser vi till att det är balans mellan de olika aktörerna?
• Hur undviker vi att tappa fokus på vår egen strategi?
• Hur ser vi till att arbetet inte tappar fart eller stagnerar?
• Hur kan vi identifiera och använda varje aktörs egenintresse?

Till tabellen

Exempel: Vi lägger stor vikt vid kommunikationen i projekten, kommunicerar 
kontinuerligt framgångar och framhäver deltagarnas prestationer. Detta 
skapar ett positivt klimat och ökar engagemanget i projektgruppen

Exempel: I starten av större 
projekt försöker vi ha ett 
uppstartsmöte, gärna i form av 
internat, där vi genomför olika 
övningar för att skapa gott 
arbetsklimat och  tydliggöra 
vilka uppgifter och vilket 
ansvar respektive part har



Fortvarighet - Bygga tillit och kultur

• Hur kan vi identifiera potentiella konflikter på ett tidigt stadium?
• Hur kommunicerar vi arbetets fortskridande så att det genererar externt och internt intresse och 

ökar gruppens anseende?
• Hur bibehåller vi öppenhet för nya idéer och tankar som kan gagna arbetet?
• Hur ser vi till att det är balans mellan de olika aktörerna?
• Hur undviker vi att tappa fokus på vår egen strategi?
• Hur ser vi till att arbetet inte tappar fart eller stagnerar?
• Hur säkerställer vi att vi har tydliga och effektiva avtal som reglerar förhållandet mellan 

aktörerna?
• Hur kan vi se till att alla partner kommer till tals och blir lyssnade på?
• Hur använder vi vår bakgrundskunskap om aktörerna för att skapa nya kopplingar och perspektiv?
• Hur kan vi tolka och förmedla information/kunskap från olika områden så att den blir användbar 

för alla aktörer?
Till tabellenExempel: Vi har i flera sammanhang lyckats koppla aktörer som tidigare inte 

samarbetat genom att vi identifierat ett sammanhang där de tillsammans 
kan skapa värde (Bussbatterierna i Viva)



Fortvarighet - Ha ett attraktivt erbjudande

• Hur kan vi identifiera potentiella konflikter på ett tidigt stadium?
• Hur kommunicerar vi arbetets fortskridande så att det genererar externt och internt intresse och 

ökar gruppens anseende?

• Hur bibehåller vi öppenhet för nya idéer och tankar som kan gagna arbetet?
• Hur ser vi till att det är balans mellan de olika aktörerna?
• Hur undviker vi att tappa fokus på vår egen strategi?

• Hur ser vi till att arbetet inte tappar fart eller stagnerar?
• Hur påvisar vi nyttan av oss som intermediär?
• Hur kan vi tydliggöra vårt erbjudande i respektive fall?

• Hur tar vi reda på vad aktörerna förväntar sig från en intermediär?
• Hur behöver vi förändra vårt erbjudande för att vara fortsatt attraktivt under arbetets gång? 

Till tabellen

Exempel: Under ett projekt kunde vi identifiera en 
möjlighet att dra nytta av en ”biprodukt” från ett 
annat projekt där vi deltog, som kunde stärka 
innehållet i det första projektet.



Fortvarighet - Hålla fast vid egen strategi

• Hur kan vi identifiera potentiella konflikter på ett tidigt stadium?
• Hur kommunicerar vi arbetets fortskridande så att det genererar externt 

och internt intresse och ökar gruppens anseende?
• Hur bibehåller vi öppenhet för nya idéer och tankar som kan gagna 

arbetet?
• Hur ser vi till att det är balans mellan de olika aktörerna?
• Hur undviker vi att tappa fokus på vår egen strategi?
• Hur ser vi till att arbetet inte tappar fart eller stagnerar?
• Hur undviker vi att hamna i sammanhang som inte rimmar med vår strategi 

och vår värdegrund?
• Hur kan vi mäta och analysera nyttan för oss som intermediär av att delta i 

en viss innovationsprocess?
Till tabellen



Avslut - Skapa förankring och engagemang

• Hur berättar vi historien så att vår medverkan framgår tydligt?
• Finns grund för fortsättning? Hur kan vi gå vidare?
• Hur skapar vi rätt förväntningar på framtida engagemang?
• Hur kan vi underhålla nätverk och relationer efter avslut?
• Hur ser vi till att skapa största möjliga transparens?
• Hur kan vi kommunicera en vision som ligger bortom de omedelbara 

resultaten för att skapa entusiasm och engagemang?

Till tabellen

Exempel: De byggprojekt som varit på och runt campus och 
där J S P varit involverade. Vi har inte byggt, men berättar 
historien om tillkomsten, egenskaperna och framgångarna. 
Detta har i flera fall lett till nya projekt eftersom vi etablerat 
oss som en intressant partner i kraft av våra erfarenheter.



Avslut - Ha ett attraktivt erbjudande

• Hur berättar vi historien så att vår medverkan framgår tydligt?
• Finns grund för fortsättning? Hur kan vi gå vidare?
• Hur skapar vi rätt förväntningar på framtida engagemang?
• Hur kan vi underhålla nätverk och relationer efter avslut?

Till tabellen

Exempel: I vår projektprocess ingår att skapa ett ”Lessons learned”-
dokument vid avslut. Här går man bl a igenom förutsättningarna för ett 
fortsättnings- eller avknoppningsprojekt.



Avslut - Hålla fast vid egen strategi

• Hur berättar vi historien så att vår medverkan framgår tydligt?
• Finns grund för fortsättning? Hur kan vi gå vidare?
• Hur skapar vi rätt förväntningar på framtida engagemang?
• Hur kan vi underhålla nätverk och relationer efter avslut?
• Hur undviker vi att hamna i sammanhang som inte rimmar med vår 

strategi och vår värdegrund?
• Hur kan vi mäta och analysera nyttan för oss som intermediär av att 

delta i en viss innovationsprocess?
Till tabellen
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