Nätverkande som metod
UniLink-workshop – HSS 2019

Kort om UniLink
Drygt 20 år av kunskapsgenererande, erfarenhetsutbyte och nätverkande
• Ideell förening för samverkare
• Syfte: att utveckla och förnya
samverkan mellan akademin och
det omgivande samhället
• 21 medlemslärosäten
• Arbetande styrelse, inget kansli
Kunskapsutveckling
• ”Nationella projektet” 2006-09
• ”Formaliserad samverkan med
offentlig sektor” 2014-15
• Breddat erbjudande 2019

www.unilink.se

Kunskapsutbyten, nätverkande och kurser
• Arenaträffar 2 ggr/år
• Nätverk för uppdragsutbildning
• Lärprojekt

Internationella studieresor
• Storbritannien 2007
• Bryssel 2014
• Nederländerna 2018
• Destination unknown 2020

När nätverkande ger resultat
– exemplet UniLink
• Roterande arenaträffar
– hållbar modell för nätverkande och
kunskapsutbyte
• Personer återkommer år efter år
– kontinuerlig relevans

Framgångsfaktorer
• ”Rätt” event ger stor sannolikhet för att träffa relevanta
personer
• Personliga kontakter ger potential för samarbete och
lärande, även på nya områden
• Det förutsättningslösa mötet – öppet för olika typer av
samarbete
• Rullande schema för arenaträffar
• Ger delaktighet
• Få en bredd i i beskrivning av vad samverkan är och kan ge
• Ekonomiskt och resursmässigt hållbart

• UniLink blir bred men ändå spetsig organisation

Hur kan nätverkande bli ännu bättre?
• Diskutera gruppvis era bästa tips:
•
•
•
•
•
•

Framgångsfaktorer?
Hinder för nätverkande?
Hur kan man visa på nyttan med nätverkande? Mäta?
Har ni resurser för nätverkande på ert lärosäte?
Hur kan du få ut mer av nätverkande – spridning till kollegor mm?
Hur övertalar man sin chef att ”få åka”?

• Finns det andra hållbara mötesformer som ni vill dela med er av?
En lathund för
uppstyrt
nätverkande

Deltagarnas bästa tips och idéer:
Mäta/visa output av nätverkande?

Hinder för nätverkande

• Dela med sig av intryck/resultat

• Ont om tid

• Gör det lätt att sprida sammanfattad info, tex med en kort
film

• Upptagna människor jobbar i pauserna…

• Återkommande ”kortinfo” i 15 min hemma efter
konferenser o.dyl.

Få ut det mesta av ditt nätverkande
• Prata med andra än dem du känner

• Peka på att nätverkande är en förutsättning för jobbet

• Speed-dating kan vara ett bra isbrytar-format

• Visa på inspirerande exempel

• Kicka igång med givet samtalsämne i början

• Tid för reflektion, t ex med några kloka frågor – man
tvingas formulera värdet för sig själv

• Lyft aktuella utmaningar för att få input till lösningar

Framgångsfaktorer

• ”Ta hand” om nya medlemmar i nätverket – låt ingen stå
opratad!

• Som arrangör: gör plats i programmet för mingelprat

Tips på bra/hållbara mötesformer

• Studera andra o bygg vidare på erfarenheter,
kunskapsutveckling, etc.

• ”Bikupeavstämningar” 2 min
• Först plenum, sedan smågrupper med talarna
• Kunskapsseminarier under t.ex. en halvdag

Tack för att ni medverkade!

Frågor eller kommentarer? Kontakta oss!
info@unilink.se
petra.norling@su.se
jko@du.se
markus.klinton@oru.se

