
 

 

Intervjuguide 

20 min per person 

Totalt ca 60 min 

 

 

 

 

 

TEMA: 

”Framgångsrik utveckling genom bransch- 

och verksamhetsöverskridande 

samarbete” 

  

UTVECKLINGSFÖRSLAG  

FRAMGÅNGSFAKTORER OCH DELA 

ATT UPPTÄCKA  



 

Introduktion 

Denna intervjuguide har temat ”Framgångsrik utveckling genom bransch- och 

verksamhetsöverskridande samarbete”. Det innebär att fokus ligger på att upptäcka och 

fånga upp era personliga erfarenheter och utvecklingsförslag kring hur vi bäst möjliggör och 

åstadkommer framgångsrika utvecklingsprojekt och -insatser inom programmet. Temat för 

intervjuguiden är valt med omsorg utifrån BioInnovations aktuella utvecklingsbehov och 

möjligheter. 

 

Praktiskt genomförande 

Intervjun genomförs i par inom vilka ni intervjuar varandra med stöd av nedan givna 

intervjuguide. Intervjun kan med fördel genomföras genom ett fysiskt möte eller videomöte 

(ex. Skype). Om det inte är möjligt kan också ett telefonmöte fungera. Boka in ett möte på 

ca 60 minuter tillsammans för genomförandet av era två intervjuer.    

Under mötet börjar ni rent praktiskt med att en av er tar rollen som intervjuare och 

intervjuar den andra utifrån frågorna i intervjuguiden nedan. Som intervjuare är det smidigt 

att ha en utskrift av intervjuguiden och en penna till hands så att du kan fånga upp det som 

berättas löpande. Det viktigaste är dock att du lyssnar lyhört och hjälper den du intervjuar 

genom att ställa nyfikna följdfrågor kring det du hör. Målet är att få en så rik bild som möjligt 

av de händelser och situationer som efterfrågas. Genomförandet av en intervju tar cirka 20 

minuter. Direkt efter att intervjun är slut rapporterar ni in de framgångsfaktorer och 

önskningar som ni identifierat via den länk som ses i det avslutande steget i intervjuguiden 

nedan. Därefter byter ni roller och genomför den andra intervjun på samma sätt. 

 

 

- Lycka till med era intervjuer! 

  



 

När du reflekterar över dina erfarenheter av utveckling så har det naturligtvis funnits såväl 

höjdpunkter som lågvattenmärken, framgångar som motgångar. Nu vill vi dock att du minns 

och berättar om när just du varit med om att utveckla något bra, eller rent av fantastiskt, 

tillsammans med personer från andra branscher eller verksamheter. En situation eller händelse 

som ”sticker ut” för dig. Det kan ha varit utveckling i det stora eller lilla där samarbetet 

möjliggjorde er framgång och ni uppnådde mer än vad ni kunnat göra ”själva”. Kanske lyckades 

ni tack vare samarbetet hitta ett nytt sätt att arbeta på, en ny process, ett bättre sätt att 

tillverka en befintlig produkt, eller en helt ny produkt eller tjänst? Lyft gärna exempel från din 

nuvarande arbetsplats, men om du hellre vill lyfta en situation eller händelse från en tidigare 

arbetsplats eller din fritid så går det också bra.   

Intervjuguide Anteckningsstöd 
1 a) En upplevelse av 

samarbete som fungerat 

riktigt bra 

Beskriv en händelse eller 

situation när du varit delaktig 

i någon form av framgångsrik 

utveckling som uppnåtts 

genom bransch- och/eller 

verksamhetsöverskridande 

samarbete. 

 

När var det?  

Vart var det? 

Vilka var med? 

I vilket sammanhang?  

Vilken upplevelse var 

det?/Hur kändes det?/Hur 

upplevde du det? 

 

 

 

 

Varför är det en 

”höjdpunktsupplevelse” för 

dig?/Vad var det som gjorde 
att det var en 

”höjdpunktsupplevelse” för 

dig? 

Vad gav det dig och/eller 

andra? 

 

(Upplevelsen) 

Upplevelsen var…  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Värde) 

Det var en ”höjdpunkt” för att...  

 

+ 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

  



 

Intervjuguide  Anteckningsstöd 

1 b) Framgångsfaktorer  

VAD möjliggjorde denna 

upplevelse? 

VAD hos andra? 

VAD i omgivningen? 

VAD hos dig? 

 

VILKA 3 till 5 framgångs-

faktorer från din berättelse 

anser du var mest 

betydelsefulla? Som gjorde er 

framgångsrika? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Trollstaven och tre 

uppfyllda önskningar  

Vilka tre önskningar har du, 

som när de blir förverkligade, 

kan göra BioInnovation till 

Sveriges mest intressanta och 

givande sammanhang för att 

samarbeta kring och 

möjliggöra nya 

”BioInnovationer”? 

(Det som möjliggjorde upplevelsen) 

 

 

 

 

 

 

(Framgångsfaktorer)  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

(Önskningar) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

  

 

3) Dela med er av identifierade framgångsfaktorer och önskningar.  

Gå in på länken nedan och skriv in de 3-5 framgångsfaktorer samt de 3 önskningar som ni 

identifierat under denna intervju. Det samlade resultatet sammanställs och kommuniceras av 

kommunikationsfunktionen inom BioInnovation. 

http://goo.gl/forms/jKKj72Ob1a  

 

 

– Tack för er medverkan! 

http://goo.gl/forms/jKKj72Ob1a

