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Vägvisare till stödverktyg i innovationsarbetet! 

Det finns idag ett stort utbud av digitala verktyg som kan vara till nytta i 

innovationsarbetets olika delar. Här kan du ta del av en översiktlig guide med ett urval 

sammanställda stödverktyg. Syftet med guiden är att göra det lättare för dig som 

tjänsteperson i kommunal verksamhet att hitta rätt utifrån aktuella behov. Verktygen är alla 

riktade till verksamheter inom offentlig sektor och avser att främja verksamhetsförnyelse 

och innovativa samarbeten för samhällsnytta. ”Verktygskompassen” revideras halvårsvis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovationsguiden.se 

Ett innovationsstöd som ges från SKR. Här ges 

metodstöd i form av en steg-för-steg guide. Det 

finns handfasta tips till såväl ledare som 

arbetsgrupper. Dessutom filmklipp och 

exempelbeskrivningar för inspiration kring 

arbete med tjänstedesign och innovation i 

offentliga organisationer. 

Innovationstestet.se 

Genom detta digitala frågeverktyg från SKR kan 

du få ett underlag kring innovationsförmågan i 

din verksamhet. Det är även möjlighet att ta del 

av sammanställda resultat från andra offentliga 

organisationer.   

Deladigitalt.se 

Delningsplattform som driftas av SKR. Här är det 

möjligt för personal i regioner och kommuner att 

utbyta erfarenheter kring olika 

utvecklingsarbeten, delge varandra tips och 

lärdomar, söka samarbeten osv. 

https://innovationsguiden.se/
https://innovationstestet.se/#/
https://www.deladigitalt.se/loggain?redirect=%2Fdelameddig
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Spridningsguiden.se 

Processorienterat verktyg som utvecklats med 

stöd av Vinnova, i samarbete med 

innovationsforskare. Verktyget är utvecklat för 

organisationer inom offentlig sektor och ger 

guidning och råd i att införliva innovationer i 

verksamheten utifrån en modell med tre 

användbara grundsteg. 

Innovationsveckan.nu 

Samlingssida för den årligt återkommande 

nationella innovationsveckan som SKR, Vinnova, 

DIGG och Upphandlingsmyndigheten står 

bakom. Här kan du enkelt sprida innovativa 

aktiviteter som du står bakom den aktuella 

veckan, men även ta del av aktiviteter som 

anordnas av andra runtom i landet.    

Tusentips.se 

Plattform för kunskapsspridning kring 

innovationsprocesser, kreativitet och ledarskap. 

Tar utgångspunkt i ett organisationspsykologiskt 

perspektiv och fokuserar på 

innovationsledarskap. Plattformen har utvecklats 

med Vinnovastöd och dagliga uppdateringar 

erbjuds. Finns även som mobilapp. 

https://www.spridningsguiden.se/
http://tusentips.se/
https://innovationsveckan.nu/
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https://chef.se/innovation-offentlig-sektor/ 

Guide och exempelsamling riktad till chefer inom 

offentlig sektor. Guiden lyfter viktiga 

förutsättningar för innovationsarbete och 

verksamhetsexempel från kommuner och statlig 

verksamhet. Guiden har tagits fram av tidningen 

Chef i samarbete med Vinnova.  

Framtidsformande.se 

Konceptet har utvecklats i samverkan mellan 

akademi, näringsliv och samhälle inom ramen för 

ett Vinnovafinansierat projekt. Arbetet har letts 

av Luleå tekniska universitet i samarbete med 

flera aktörer. Här finns vägvisare till 

samhällsnyttiga samarbeten, förslag till ramverk 

för förnyelsearbete samt metodexempel. 

Thejointway.se 

Verktygslåda för främjare av social innovation 

och innovatörer, t ex Science Parks och 

innovationskontor. Här finns stödverktyg för 

strategi och styrning, stödjande insatser osv. 

Plattformen och verktygslådan har utvecklats i 

samarbete mellan inkubatorer, noder och 

innovationsforskare. 

Socialinnovation.se 

Webbplattform för noden Mötesplats Social 

innovation (MSI) som drivs i samarbete mellan 

fem lärosäten, däribland Luleå Tekniska 

Universitet. MSI har som mål att vara en 

plattform för kunskapsspridning och samverkan 

kring nya samhällsnyttiga lösningar. På nodens 

webb finns ny forskning, tips kring 

samverkansmodeller och metoder, information 

kring olika aktiviteter osv. 

http://framtidsformande.se/
https://www.thejointway.se/
https://socialinnovation.se/

