
Stärka arbetsprocesser – UU Innovations caset 
 
Process 
Två affärsrådgivare från UU Innovation deltog i utbildningen inom teamutvecklingsprogrammet STEP. 
Utbildningen tillhandahölls av SISP (Swedish Incubators and Science Parks) och omfattade 
genomgång av programmets olika moduler och praktiska tips för genomförande. Individuellt stöd 
erhölls från kursledarna. 
 
Resultat 
Två affärsrådgivare har nu verktyg och kunskaper för att utbilda och vägleda team i deras utveckling 
framåt. Utbildningen har också lett till ökat utbyte om teamutveckling mellan UU Innovation och 
andra Science Parks och Inkubatorer i landet. Dessutom har affärsrådgivarna fortsatt tillgång till stöd 
från kursledarna i arbetet med att stödja teamutveckling för forskare i deras entreprenörsresa. 
 
Effekter 
UU Innovation har förbättrat det stöd som erbjuds forskar- och studentteam och kan nu således 
erbjuda ett anpassat och förbättrat stöd med hjälp av nya verktyg för att lösa olika utmaningar i team. 
 
De affärsrådgivare som utbildats under programmet kommer under hösten börja praktisera 
verktygslådan på team som får stöd från UU Innovation. Förhoppningen är att det långsiktigt ska leda 
till att fler starka team byggs kring idéer med ursprung i Uppsala universitet och att det i 
förlängningen leder till större nytta för samhället. 
 
 
Lärdomar 
En viktig insikt var att det går att arbeta systematiskt med en mjuka frågor så som teamfrågor, men 
att vi också kan anpassa processen med hjälp av de verktyg som vi nu behärskar beroende på teamets 
sammansättning och utvecklingsfas. 
 
Vi rekommenderar att fler har möjlighet att kunna erbjuda teamutvecklingsprogrammet STEP till 
forskare. Det var av stort värde att utbilda mer än en person från arbetsplatsen eftersom vi hade bra 
utbyte mellan varandra och kunde bolla olika frågeställningar under utbildningens gång. Dessutom 
bättre för en organisatoriskt minne. Kursledarna var väldigt kunniga och rekommenderar att ta 
kontakt vid minsta fundering. 
 
Spridning 
Vi kommer att fortsatt arbeta aktivt för teamfrämjande aktiviteter. I o m nya verktyg även ha detta i 
fokus i samband med våra regelbundna avstämningar med företagsinkubatorn UIC. 
Fortsatt arrangemang av aktiviteten TeamUp 
Utvärdera möjligheten att arbeta mer aktivt projekt och bolag som vill få hjälp med annonsering av 
teamkomplettering 
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