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Syfte:  Syftet är att analysera intermediärens funktion i en svensk kontext för 
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varför de existerar. Syftet är vidare att analysera huruvida ett 
förtroende gentemot intermediären förelåg och vad detta förtroende 
baserades på. Detta för att skapa ett bidrag till befintlig forskning och 
öka kunskapen kring förtroendeskapande gentemot intermediärer.   

Metod:  Fallstudie av Stiftelsen Flemingsberg Science och dess projekt 
Kraftcentrum Flemingsberg. Semi-strukturerade intervjuer med 
respondenter vilka varit involverade i projekt drivna av Kraftcentrum 
Flemingsberg.  

Teori  Transaktionskostnadsteori, strukturella hål, kunskapsöverföring, 
medling och förtroende.                                  

Slutsatser Intermediärerna fyllde en funktion utöver de traditionella ”brokering” 
och ”knowledge brokering” funktionerna genom att de även fungerade 
som operativa projektledare och stöd. Förtroende existerade i ett tidigt 
stadie och baserades på intermediärens kompetens och meriter.  Vidare 
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Thesis purpose The purpose of this thesis is to analyse the intermediaries role in a 
Swedish context to develop the understanding for what roles an 
intermediary can fulfil and why they exist. The purpose is furthermore 
to analyse if trust towards the intermediary existed and what the basis 
of this trust was. This is done in order to contribute to the existing 
knowledge around trust creation regarding intermediaries.  

Methodology A Case study of “Stiftelsen Flemingsberg Science” and its project 
“Kraftcentrum Flemingsberg”. Semi-structured interviews with 
respondents involved in the projects driven by “Kraftcentrum 
Flemingsberg”.  

Theoretical   Transaction cost theory, structural holes, knowledge transfer, 
perspective  brokering and trust.  
 
Conclusion The intermediaries functioned as brokers and knowledge brokers in the 

traditional sense, furthermore they also played an important role as 
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trust was also based on the organization that the intermediary 
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BEGREPPSGENOMGÅNG	  
 
Affärsarkitekt- Individ med företagsmässig kompetens vilken utgör ett stöd samt en länk 

mellan individ på klinik och övriga aktörer. Affärsarkitekt är vidare studieobjektets 

benämning för vad som i denna studie kallas intermediär.  

Innovation- Skapandet av nya produkter, tjänster, marknader eller system.  

Inkubator- En organisation vilken arbetar för att främja innovation och nyföretagande.  

Intermediär- En medlare och länk mellan olika annars icke-sammankopplade parter samt en 

förmedlare av kunskap och information mellan olika parter. 

Behovsbärare- En individ verksam inom klinik eller akademi med en idé eller ett behov att 

utveckla en produkt eller tjänst.   

Skalfördelar- Genom storskalig produktion minskar tillverkningskostnaden per producerad 

enhet och en fördel uppnås gentemot övriga aktörer.  

Vertikal integration- Innebär att företag integrerar delar av produktion vilket tidigare 

hanterats av andra utomstående leverantörer/aktörer.    

Öppen innovation- Innovation vilken sker i samverkan mellan aktörer.  

 

 

 

 



 

FÖRORD	  
	  

I samband med denna uppsats vill jag tacka Stiftelsen Flemingsberg Science och alla som 

ställt upp som respondenter för möjligheten att samla in nödvändig data.  
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Gawell vilka bidragit med värdefull kunskap och kritik.  
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1.	  BAKGRUND	  
 

1.1	  Inledning	  	  
 
Schumpeter (1934) definierade innovation som skapandet och implementeringen av nya 

kombinationer, i form av nya produkter, tjänster, arbetsprocesser, marknader eller system. 

Innovation skapar vidare värde inte enbart för den egna verksamheten utan även för dess 

intressenter och samhället i stort. Innovation är den drivkraft vilken skapar kontinuerlig 

förändring av sociala, institutionella och ekonomiska strukturer. En viktig distinktion att göra 

är mellan innovation och invention, där det förstnämnda handlar om nya idéer och det 

sistnämnda om implementeringen av dessa i praktiken. Entreprenören lyfts fram som en 

central kraft då det är denna individ som överkommer en svårföränderlig omgivning och 

lyckas genomdriva innovationen (Ibid, 1934). Innovation är vidare inte en rutinmässig 

förändring utan uppkommer snarare då något nytt skapas eller sätts samman i ett nytt 

sammanhang (Zaltman et al, 1973). Viktigt att betona är även att innovation och 

entreprenörskap är högst förenat med risk och osäkerhet, detta då entreprenören i förväg ej 

kan veta huruvida marknaden kommer acceptera detta eller ej (Schumpeter, 2008).  

 
Sedan slutet av 1900-talet har forskningen kring innovation ökat (Freeman, 1987; Lundvall, 

1992, Nelson, 1993, Freeman, 1991; Callon, 1994; Coombs et al., 2003; Chatterjee, 1996; 

Howells, 1999a), vilket har lett till en kategorisering av innovation med avseende på 

innovationsprocessen. Ett högst aktuellt begrepp är det som kallas för öppen innovation, 

vilket innebär en process i vilken externa partners inkluderas i innovationsprocessen och 

ledningen av denna (Chesbrough et al., 2009). Detta leder till att företag inte enbart behöver 

förlita sig på den egna forskningen för att vara konkurrenskraftiga utan istället kan ta del av 

den kunskap och de idéer som finns på marknaden för att sedan kommersialisera på dessa 

(Chesbrough, 2003). Öppen innovation möjliggör för företag att nyttja ett globalt nätverk av 

experter och världsledande teknologileverantörer, samt ta del av deras kunskap och idéer för 

att lösa problem, förbättra processer och utveckla produkter (Chesbrough & Appleyard 

2007). Vidare kan företag genom att nyttja marknaden för kunskapstillförsel och expertis 

enbart betala för faktiska resultat snarare än intern forskning och nyrekryteringar vilka 

riskerar att bli olönsamma investeringar (Arora et al, 2001).  
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Forskningen kring innovation som en öppen process i vilken nätverk, samverkan och 

outsourcing är vanligt förekommande har lett fram till ett ökat intresse att studera de punkter 

och länkar vilka knyter samman processen (Howells, 2006). Inom detta komplexa område har 

en uppsättning aktörer vuxit fram vilka enligt terminologin kallas för ”intermediaries” eller 

översatt till det svenska språket mellanhänder eller förmedlare. Funktionen dessa 

mellanhänder fyller i innovation och teknologisk utveckling har sitt ursprung i det som då 

benämndes ”mellanmän”, vilka fungerade som förmedlare av kunskap kring teknologiska 

förbättringar för jordbruks-, ull- och textilindustrierna på 1600-talet (Howells, 2006). Dessa 

mellanhänder har under åren tillskrivits olika roller och funktioner, som ”third parties” 

(Mantel & Rosegger, 1987), ”intermediary firms” (Stankiewicz, 1995), ”bridgers” (Bessant 

& Rush, 1995; McEvily & Zaheer, 1999), ”brokers” (Hargadon & Sutton, 1997), 

”information intermediaries” (Popp, 2000) och ”superstructure organizations” (Lynn, et al, 

1996).   

 

Nära relaterat till mellanhänder är inkubatorer, vilket är organisationer som skapar 

förutsättningar för företag att utveckla sin marknads-, teknologiska- och entreprenöriella 

förmåga (Lindelöf, 2002). Inkubatorerna introducerades på 1950-talet i Stanford, USA. 

Inkubatorns roll betraktades då som en ”kuvös” inom vilken forskningsidéer med stor 

kommersiell potential utvecklades till nya företag (Lindholm & Dahlstrand, 2004). 

Inkubatorer fungerar som viktiga katalysatorer i framväxten av entreprenöriella kluster, detta 

då de utgör en viktig länk och underlättar kunskapsöverföringen mellan olika 

socioekonomiska- och kulturella gränser. De ökar tillgängligheten, medvetenheten och 

överkomligheten av finansiellt-, humant-, intellektuellt- och även socialt kapital, vilka är 

essentiella faktorer för entreprenöriell framgång (Carayannis & von Zedtwitz, 2005).  

 

Centralt för att generera innovation är kunskap vilket företag historiskt sett har gjort inom 

den egna organisationen. Cohen & Levinthal (1990) menar att företag måste se bortom den 

egna organisationen för att införskaffa relevant kunskap om marknaden. En mellanhand som 

därför kommit att spela en central roll i innovationsprocessen är så kallade ”knowledge 

brokers”, de överför komplex kunskap mellan olika icke relaterade parter som annars sällan 

interagerar (Hargadon & Sutton, 1997). Dessa ”brokers” kan således överkomma 

professionella, kulturella och socioekonomiska barriärer och de möjliggör upprätthållandet av 

starka nätverk samt en snabb och enkel kunskapsöverföring (Hargadon, 2002).  
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1.2	  Intermediärer	  och	  medling	  
 
Kunskapsdelning över professionella, kulturella och socioekonomiska gränser är viktigt men 

även högst problematiskt. Professionella grupper delar gärna kunskap inom det egna 

nätverket, viljan att dela detta med grupper utanför nätverket är däremot begränsad (Teigland 

& Wasko, 2003). En möjlig kanal för att överbrygga detta gap och föra kunskap mellan olika 

grupper är ”brokers” (Wenger, 1998). Genom att dessa ”brokers” har tillhörighet i flera 

samhällen och effektivt kan skapa kopplingar mellan dessa samhällen öppnar de upp för 

möjligheten till lärande och utbyte. De fungerar därav inte enkom som agenter eller 

förhandlare utan manipulerar kunskapen innan den förs från en kontext till en annan (Brown 

& Duguid, 1998).  

 

Enligt Carlile (2004) är ”brokerns” roll essentiellt att hjälpa andra aktörer att överföra, 

översätta eller förändra de tankar som uppkommit under gemensamma aktiviteter. Wenger 

(2004) beskriver detta som en komplex process vilken innebär översättning, koordinering och 

justering av perspektiv mellan olika grupper. Det krävs att ”brokern” besitter legitimitet och 

har ett förtroende från involverade aktörer för att denne lyckosamt skall kunna influera och 

sammanlänka olika yrkesgrupper. Denna sammanlänkning sker genom att transaktioner 

möjliggörs mellan olika grupper så att inslag från en yrkesgrupp kan tillvaratas av en annan 

(Wenger, 1998, p 109). 

 

Kimble et al. (2010) menar att en ”broker” översätter kunskap från en grupp till det språket 

den andra gruppen talar för att denna nya grupp skall kunna integrera den nya kunskapen i 

dess verksamhet. För att lyckas med detta krävs det att ”brokern” kan hantera relationer 

mellan individer såväl som att agera översättare. En nödvändighet för att ”brokern” skall vara 

effektiv är att denna har auktoritet i samtliga grupper denna tillhör, såväl som att kunna 

utvärdera den kunskap som produceras av olika grupper samt bygga upp ett förtroende och 

respekt hos de involverade parterna.  

 

Pawlowski & Robey (2004) belyser hur ”brokern” utför en översättningsprocess vilken 

innebär att omvandla grunddrag från en grupps synsätt till en annan grupps synsätt. Becky 

(2003) menar att denna process är en central funktion i ”knowledge brokering” för att lokal 

kunskap skall kunna förstås av olika grupper och detta särskilt i de kontexter vilka 

karaktäriseras av snabb teknologisk utveckling och marknadsförändringar. I denna kontext 
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blir skapandet, integrationen och re-konfigurationen av kunskap högst nödvändig för att 

upprätthålla centrala konkurrensfördelar (Teece et al. 1997). 

 

Sverrisson (2001) förklarar ”knowledge brokers” som individer eller organisationer vilka 

förenklar skapandet, delandet och användandet av kunskap. Deras uppgift är att etablera och 

upprätthålla en länk mellan forskare och dess åhörare genom att tydliggöra och översätta 

forskningsresultaten (Lomas, 1997).  ”Knowledge brokering” är ett forskningsområde vilket 

även fått ökad uppmärksamhet inom ingenjörsområdet (Johri, 2008), vetenskapliga 

akademier (Kissling-Naf, 2009), IT (Pawlowski et al., 2000) och nationer sägs även agera 

som ”knowledge brokers” (Oldham & McLean, 1997).   

 

Fenomenet med ”knowledge brokering” finns numera inom de flesta områden och dess 

betydelse är stor och av ökande intresse (Bielak, et al., 2008). Majoriteten av den forskning 

vilken skett kring ”brokering” och ”knowledge brokering” har främst fokuserat på den 

funktion och roll vilken ”brokern” och ”knowledge brokern” har fyllt samt i vilka kontext 

denna förekommer. Tidigare forskning har även lyft fram hur förtroende är centralt för att en 

medlande process skall lyckas men inte hur detta förtroende skapas eller vad det baseras på. 

Det används vidare ett flertal olika begrepp för att beskriva dessa mellanhänder som brokers, 

knowledge brokers, intermediaries och inkubatorer. Då tidigare forskning såvitt jag vet ej 

studerat dessa mellanhänders roll och funktion i en svensk kontext är detta högst intressant. 

För att underlätta och tydliggöra kommer dessa olika begrepp avseende mellanhänder fortsatt 

inordnas under beteckningen intermediärer.  

 

1.3	  Innovation	  inom	  hälso-‐	  &	  sjukvård	  	  	  
 
Den svenska hälso- och sjukvården är en av de mest framstående bland de industrialiserade 

länderna, där kostnaderna ligger på en lägre nivå än genomsnittet för OECD-länderna. De 

parametrar Sverige står sig särskilt bra inom är förväntad livslängd, spädbarnsdödlighet och 

överlevnad i cancer.  Den svenska sjukvården möter utmaningar i och med en svag 

produktionsutveckling samt en ökande mängd vårdkrävande befolkning(McKinsey, 2012). 

En stor utmaning är därför att tillgodose en högkvalitativ och tillgänglig vård. För att möta 

denna utmaning är det inte tillräckligt att enbart spendera resurser på vården utan fokus måste 

ligga på att främja ett innovationsklimat vilket möjliggör bättre förvaltning av dessa resurser 

samt en högre kvalitet (Sanandaji, 2012).  Möjligheterna för innovation inom vården är 
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liksom i andra branscher varierande och omfattande, där en stor svaghet är den begränsade 

kunskapen. Sanandaji (2012) menar att detta beror på samhällsklimat vilket präglas av ett 

snävt perspektiv där innovationer till stor del skall ske inom tillverkningsindustrin. 

Forskningen pekar på att innovationskraften inom tjänstesektorn och inte minst inom vården 

spelar en allt viktigare roll för utvecklingen.  

 

Sveriges tidigare framstående ställning inom medicinteknik och produktutveckling av 

medicintekniska produkter har kommit att försvagas. Svenska företag utvecklar inte längre 

innovationer i samma utsträckning som tidigare där svenska företag tidigare utvecklat 

betydande innovationer som pacemakern, ventilatorn och dialysapparaten (McKinsey, 2007). 

Möjligheterna för svenska innovationer att kommersialiseras på marknaden har även minskat 

kraftigt i och med upphandlingsförfaranden i vilka låga upphandlingskostnader prioriteras 

framför investeringar i innovativa tekniker och behandlingsmetoder (Bergström & Gergils, 

2007). En anledning till Sveriges försvagade position inom medicinteknik och 

produktutveckling av medicintekniska produkter anses vara ett bristande innovationsklimat i 

den svenska sjukvården där det saknas ett förutsägbart ersättningssystem för innovativa 

produkter. Det framgår även att det föreligger ett bristande intresse för klinisk utveckling 

inom sjukvården då detta inte anses vara en del av uppdraget, det finns även inom sjukvården 

en motvilja att delta i kliniska prövningar.  Små och medelstora företag upplever vidare 

problem med finansiering och ett betydande problemområde är vidare att det föreligger stora 

barriärer mellan den medicintekniska industrin och sjukvården på samtliga nivåer vilket 

försvårar kommunikation och samverkan (Källman, 2013).   

 

Innovation har därav blivit ett viktigt medel för att hantera de utmaningar den svenska hälso- 

och sjukvården står inför. En effektiv metod vid utvecklandet av innovationer är det som 

kallas för UDI (user driven innovation), vilket innebär att produkter och tjänster utvecklas 

utifrån användarens behov. I denna process beaktas de slutliga användarna som en resurs i 

innovationsprocessen, framförallt i de fall då slutanvändare är involverade i utvecklingen av 

innovationer. Det är med anledning av detta centralt att beakta slutanvändares behov för att 

bibehålla en konkurrensfördel och lyckosamt implementera innovationer (Holmquist, 2004). 

Det finns vidare olika tillvägagångssätt för att bedriva UDI, ett av dessa är observation. 

Vilket innebär att behov identifieras utifrån intervjuer med individer eller grupper, 

experiment samt genom att skapa möten med individer och utgå från deras situation kan 

förståelse skapas för deras behov och kontexten (Kelly, 2001). Kristensson et al (2002) 



 6 

menar att innovationsidéer från användare är mer originella än de från professionella 

utvecklare, vilket Magnusson et al (2003) menar beror på att ett högre kundvärde 

introduceras när idéerna skapas utifrån diskussion med användare.  

 

Stiftelsen Flemingsberg Science bildades i januari år 2011 med syftet att attrahera företag och 

stärka det kunskapsbaserade nyföretagandet i Flemingsbergsområdet. Mot bakgrund av 

stiftelsen Flemingsberg Science initierades projektet Kraftcentrum Flemingsberg. Projektet 

syftar till att genom ett nära samarbete mellan akademi och klinik identifiera innovationer 

utifrån behov inom vården och lösningar inom akademierna (Tillväxtverket, 2011). 

Arbetssättet bygger på att individer s.k. ”affärsarkitekter” med kunskap och erfarenhet inom 

medicinteknik och projektledning aktivt identifierar möjligheter och behov inom vården. För 

att sedan tillsammans med forskare och klinik inhämta kunskapsresurser för att lösa behov 

och skapa innovationer.  Genom denna modell skapas nytta för vården, samhället och 

regionen Flemingsberg kan utveckla både affärer och företag (Kraftcentrum Flemingsberg, 

2014).  

Med anledning av de barriärer Källman (2013) beskriver föreligger mellan industri och 

sjukvården och hur den medicintekniska innovationen minskat på senare år finns det ett 

behov av att stärka innovationsutvecklingen utifrån användares behov. En affärsarkitekt med 

tillhörighet i flera grupper bör enligt Hargadon & Sutton (1997) således kunna överbrygga 

det beskrivna gapet mellan industrier och lyckosamt bidra till främjandet av innovationer. De 

innovationer vilka identifieras utifrån behov inom vården torde ha en större sannolikhet att 

vara lyckosamma. Den beskrivna affärsarkitekten kan således liknas vid en intermediär och 

det är därav intressant att studera dennes funktion samt hur förtroende skapas från de olika 

aktörerna gentemot intermediären (affärsarkitekten).   
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1.4	  Frågeställning	  
 
Sammanställningen av befintlig forskning avseende intermediärer bekräftade att det finns ett 

flertal begrepp och funktioner dessa tillskrivits. Sammanställningen bekräftade vidare ett 

kunskapsgap inom befintlig forskning vilket skulle förklara hur det centrala elementet 

förtroende skapas från intermediärens sida eller vad förtroendet baseras på. Fenomenet kring 

intermediärer har tidigare ej studerats i en svensk kontext med avseende på vilken funktion 

intermediären fyller och varför de existerar. Med utgångspunkt i detta kommer denna studie 

att studera, undersöka och förklara de funna resultaten i förhållande till detta ämne och det 

befintliga kunskaps-gapet. För att lyckas med detta har forskningsfrågor enligt följande 

utarbetats och formulerats.  

 

- Vilken funktion fyller intermediärer? Varför existerar de? 

- Hur skapas förtroende från intermediärens sida? Vad baseras förtroendet på? 

 

1.5	  Syfte	  
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har följande syfte formulerats vilket avser att 

belysas och uppfyllas genom denna studie. Syftet är att analysera intermediärens funktion i 

en svensk kontext för att öka kunskapen kring vilka roller en intermediär kan tillskrivas och 

varför de existerar. Syftet är vidare att analysera huruvida ett förtroende gentemot 

intermediären förelåg och vad detta förtroende baserades på. Detta för att skapa ett bidrag till 

befintlig forskning och öka kunskapen kring förtroendeskapande gentemot intermediärer.   

 

1.6	  Avgränsningar	  
 
Denna studie kommer främst att fokusera på intermediärens funktion samt hur förtroende 

skapas. Det är således förhållandet mellan intermediären och behovsbäraren som är fokus för 

studien och relationer mellan andra aktörer involverade i fallen kommer ej att beaktas. 

Innovationsprocessen och innovationerna kommer heller ej att studeras men däremot kommer 

viss bakgrund till hur idéerna växte fram att belysas. Detta för att skapa förståelse för i vilket 

stadie samarbetet mellan intermediären och behovsbäraren inleddes och vart respektive part 

befann sig. Vilket även underlättar förståelsen för vilken roll och funktion intermediären fyllt.   
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1.7	  Disposition	  	  
 
I detta första kapitel har bakgrunden till uppsatsen beskrivits ur en teoretisk synvinkel med 

särskild fokus på det befintliga gapet i forskningen kring intermediärer. Frågeställningen och 

syftet presenterades tillsammans med uppsatsens avgränsningar.  

 
I denna sektion presenteras uppsatsens fortsatta disposition, med viss argumentation för de 

val som gjorts i förhållande till upplägget på denna uppsats.  

 

Kapitel två beskriver uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt. Kapitlet ger en överblick 

gällande forskningsmetod, operationalisering, datainsamling samt dataanalys. De 

metodologiska valen vilka har gjorts argumenteras för tillsammans med en kritisk reflektion 

kring dessa, samt vidare vilka konsekvenser detta får för studien.  

 

Kapitel tre presenterar det teoretiska ramverket. Kapitlet inleds med en genomgång av teori 

kring strukturella hål, därefter transaktionskostnadsteori och bakgrunden till denna. Slutligen 

presenteras teori avseende kunskapsöverföring samt förtroende.   

 

Kapitel fyra utgör det inledande empiriska kapitlet, inom vilket en övergripande förståelse 

skapas för den studerade organisationen, dess ursprung och dess innovationsprocess.  

 

Kapitel fem presenterar den data vilken har insamlats genom intervjuer. Det insamlade 

materialet presenteras i en logisk följd där data insamlad genom intervjuer med intermediärer 

först presenteras och sedan det data vilken insamlats genom intervjuer med behovsbärare. 

 

Kapitel sex behandlar analysen av insamlad data. Frågeställningen och uppsatsens syfte sätts 

i förhållande till det teoretiska ramverket för att utarbeta en analys och leda fram till kapitel 

sju vilket utgör det sista och avslutande kapitlet. Slutsatser dras utifrån analysen och förslag 

till vidare forskning ges.  
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2.	  METOD	  
 

Metodologiskt sett är detta en fallstudie av Stiftelsen Flemingsberg Science och mer precist 

projektet vilket de driver under namnet Kraftcentrum Flemingsberg. Kraftcentrum 

Flemingsberg har med hjälp av intermediärer (affärsarkitekter) lyckosamt identifierat 

individer med behov och idéer inom akademi samt hälso- och sjukvården, för att sedan 

tillsammans med dessa individer drivit idéer och behov till lyckade innovationer. Totalt sju 

projekt valdes ut av 41 där semistrukturerade intervjuer skett med behovsbärare och 

intermediär. Tidsperioden för studien är från det år projektet initierades, år 2011 till och med 

år 2014. Vidare presenteras en mer utförlig diskussion kring de metodologiska val vilka har 

gjorts samt argument för dessa.  

 

2.1	  Litteraturgranskning	  
 
Ett av de första stegen i denna studie var att skapa en överblick av den nuvarande 

forskningsfronten med inriktning på ”brokering” och ”knowledge brokering”, med anledning 

av detta utfördes en litteraturgranskning. Detta ledde vidare fram till att ett gap i befintlig 

forskning kunde identifieras samt att en forskningsfråga kunde utformas såväl som avgränsas. 

Ett antal sökord användes för att identifiera relevant forskning inom området vilka var; 

innovation, broker, brokering, mediation, intermediaries, intermediation, knowledge 

brokering, knowledge transfer, diffusion of knowledge, strucutral gap. Dessa sökord 

användes både självständigt och i kombination med varandra. Sökorden kombinerades för att 

skapa en så bred sökning som möjligt men även begränsa resultaten av sökningen till det för 

studien relevanta området.    

 
Databaser vilka användes och var särskilt värdefulla var SöderScholar, Google Scholar, 

Emerald, JSTOR och Wiley Online library. Artiklar vilka hade ett signifikant teoretiskt 

bidrag har beaktats oavsett publikationsårtal, fokus har legat på att identifiera de senaste och 

mest värdefulla bidragen. 

 

Litteraturgranskningen gav en god överblick kring det teoretiska området och den nuvarande 

forskningsfronten, samt gjorde det vidare möjligt att precisera forskningsfrågan.  
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2.2	  Val	  av	  studieobjekt	  	  	  	  
    	  
Studieobjektet är Stiftelsen Flemingsberg Science och det projekt stiftelsen driver under 

namnet Kraftcentrum Flemingsberg. Valet av studieobjekt skedde mot bakgrund av att 

Kraftcentrum Flemingsberg bedriver en innovationsprocess i vilken intermediärer utgör en 

central roll, dessa kopplar samman individer från kliniker med nyckelaktörer inom akademi 

och näringsliv. Projektet Kraftcentrum Flemingsberg är vidare lämplig att studera då 

projektet varit aktivt en längre period och flera innovationer redan är genomförda och 

kommersialiserade. Kraftcentrum Flemingsberg är därför mot bakgrund av denna studies 

forskningsfråga ett mycket lämpligt studieobjekt.  

 

För att identifiera intressanta respondenter för studien kartlades de olika projekten vilka 

Kraftcentrum Flemingsberg drivit. Därefter diskuterades de olika projekten med involverade 

personer från Kraftcentrum Flemingsberg. Sju projekt valdes sedan ut av totalt 41 på basis av 

att fem skulle lett fram till företag/produkter och två skulle vara avbrutna. Projekten skulle 

vidare ha drivits under en tidsperiod på minimum två år och vara nära ett slutligt skede 

alternativt avslutade. Detta för att säkerställa att projekten inte befann sig i ett känsligt skede 

och för att nödvändigt underlag skulle existera.  

 

2.3	  Forskningsdesign	  	  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förtroende skapas och vilken funktion 

”knowledge brokern” fyllt. För att angripa detta område och uppfylla syftet lämpar sig 

kvalitativ metod särskilt väl. Orsaken till valet av den kvalitativa ansatsen är för att den 

möjliggör anskaffandet av detaljerad och djup data (Denscombe, 2009), vilket är nödvändig 

för att skapa den förståelse som krävs för att uppfylla syftet. Den kvalitativa ansatsen gör det 

vidare möjligt att se händelser och situationer utifrån ögonen hos de personer vilka studeras 

(Bryman & Bell, 2003, p.293), vilket är centralt när ett fenomen som förtroende skall belysas. 

Mätning av förtroende blir därför en högst subjektivt tolkning från respondentens sida och 

mäts genom dennes varseblivning av fenomenet. 

 

Då denna studie undersöker hur förtroende skapas är detta ett fenomen i en samtida situation 

och en fallstudie lämpar sig därför väl (Yin, 2003). Målet med en fallstudie är att belysa ett 

generellt fenomen genom att undersöka något specifikt (Eisenhardt, 1989). En fallstudie gör 
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det vidare möjligt att samla in data vilken möjliggör testandet av teori och genererandet av ny 

teori (Eisenhardt, 1989). Denna studie kan ses som semi-strukturerad då det fanns ett starkt 

fokus på ”brokering” och avgränsningar gjordes i ett tidigt stadie, den negativa aspekten är att 

andra viktiga aspekter kring detta fenomen kan utelämnas. Fallstudier kan vidare kritiseras 

avseende generaliserbarhet, där resultaten utifrån ett eller ett fåtal fall ej kan generaliseras. 

Dock är detta heller inte målet med denna fallstudie utan snarare att skapa en klarhet i den 

teoretiska analysen och teoretiska påståenden utifrån resultatet (Bryman & Bell, 2005).  

 

I denna studie har jag genom att studera flera fall möjliggjort jämförelse av de olika fallen 

med varandra såväl som teorin.  Detta gör det därför möjligt att bedöma under vilka 

förutsättningar en teori fungerar eller inte fungerar. Faktorer hos de olika fallen är av intresse 

att jämföra och analysera, vare sig de skiljer sig åt eller är lika (Bryman & Bell, 2005).  

 

För att förstå innovationsprocessen inom Kraftcentrum Flemingsberg och nyckelaktörerna 

var det nödvändigt att i ett tidigt stadie skapa en grundläggande förståelse för uppkomsten av 

denna affärsmodell och användandet av affärsarkitekter i det studerade fallet. Vilket främst 

gjordes genom att studera befintligt material kring Stiftelsen Flemingsberg Science och 

Kraftcentrum Flemingsberg vilket presenteras i kapitel fyra.  

 

2.4	  Datainsamling	  
 
Data har insamlats genom en semistrukturerad datainsamlingsmetod, där en intervjuguide 

skapades i ett tidigt skede (Bryman & Bell, 2003). Denna intervjuguide (se bilaga.1 & 2) 

säkerställde att all nödvändig information kunde insamlas samt att intervjun följde en särskild 

riktning och inte avvek ifrån det centrala ämnet. Frågorna utformades vidare på ett sådant sätt 

att respondenten inte skulle ledas eller begränsas i sina svar utan snarare tala fritt utifrån ett 

antal centrala ämnen. Intervjuguiden var initialt utformad med en viss ordningsföljd på 

frågorna, denna ordning följdes inte strikt då vissa frågor naturlig uppkom tidigare under 

intervjun. Vissa svar ifrån respondenterna ledde även till att nya följdfrågor ställdes (Bryman 

& Bell, 2003). I de fall då dessa följdfrågor var centrala för studien återkopplades dessa mot 

tidigare intervjuade respondenter för att även få deras syn på de. Valet av semistrukturerade 

intervjuer gjordes på basis av att denna intervjumetod enligt Bryman & Bell (2003) är väldigt 

flexibel. Denna studie är av karaktären tvärsnittsdesign då data samlas in genom att studera 

flera olika fall i vilka affärsarkitekter och behovsbärare har varit involverade.  
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Frånsett datainsamling i form av intervjuer utgjordes en viktig del av data i denna studie av 

material ifrån Flemingsberg Science. Detta material avser information om 

innovationsprocessen, de olika innovationerna, en utvärderingsmodell, affärsarkitekterna och 

idébärarna. Denna information kunde samlas in genom tillgång till en ”dropbox” vilken 

Flemingsberg Science hade skapat med syftet att sammanställa central information kring 

projektet. 

 

2.5	  Analys	  av	  data	  	  
 
För att analysera den data vilken har insamlats genom intervjuer med behovsbärare och 

affärsarkitekter har en jämförande metod tillämpats, i vilken data ständigt jämförs med 

litteraturen. Denna analysmetod är lämplig i detta fall då datainsamling, analys och teori står i 

nära relation till varandra (Bryman & Bell, 2003). Det finns olika verktyg för att undersöka 

denna studies forskningsfråga och jag har valt teoretisk ”sampling” och ”konstant 

jämförelse”.  

 

Verktyget ”konstant jämförelse” valdes på basis av att denna metod är en process i vilken en 

nära relation mellan insamlad data och konceptualisering i teori kan bibehållas (Bryman & 

Bell, 2003).  En fördel med detta verktyg är att data gällande det studerade fenomenet 

konstant kan jämföras så att en teoretisk utveckling kan ske och öppna upp för nya perspektiv 

inom det för studien relevanta området.   

 

2.6	  Operationalisering,	  en	  sammanfattande	  beskrivning	  	  
 
Det centrala i ett tidigt skede av denna studie var att inhämta information kring 

innovationsprocessen i det aktuella fallet.  

1. Genomgång av ”dropbox” för sammanställning av befintligt material kring projektet 

”Kraftcentrum Flemingsberg” och innovationsprocessen.  

2. Möte med involverade parter i Kraftcentrum Flemingsberg, diskussion kring upplägg 

samt aktuella projekt att studera.  

3. Val av projekt att studera, totalt 7 projekt valdes  

4. Identifikation av involverade arkitekter och behovsbärare för respektive projekt 

5. Bokning av intervju med aktuella respondenter 
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6. Möte med respondent för genomförande av intervju 

7. Sammanställning av intervjuunderlag 

8. Analys av insamlad data 

9. Utarbetning av slutsatser och uppfyllelse av syfte 

 

2.7	  Kritisk	  reflektion	  av	  metodval	  	  
 
Vetenskapliga studier skall i den mån möjligt eftersträva högsta möjliga grad av objektivitet 

(Arbnor & Bjerke, 1994). Objektiviteten i denna studie begränsas till viss del av det faktum 

att verkligheten grundar sig på individers värderingar och erfarenheter, resultaten vinklas 

således efter hur respondenterna upplever omvärlden samt hur vi tolkar deras svar och 

därmed den faktiska verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994). 

 

Reliabilitet berör huruvida ett undersökningsresultat är replikerbart i det fall en ny 

undersökning genomförs (Bryman & Bell, 2007). I kvalitativa studier som denna behöver 

skillnader i undersökningens resultat inte tyda på låg reliabilitet utan kan snarare visa på att 

respondenten ändrat inställning i frågan eller tillgodogjort sig ny kunskap sedan den tidigare 

undersökningen (Denscombe, 2009). Om denna studie skulle upprepas är det inte säkert att 

samma resultat skulle uppstå då en process som denna inte är statisk utan ständigt förändras 

och ny kunskap tillkommer hos respondenterna.  

 

Validiteten berör huruvida undersökningen mäter det den avser att mäta (Eliasson 2006 s.16). 

Vidare kan validiteten delas in i extern- samt intern validitet, den interna validiteten 

behandlar huruvida det finns en överenstämmelse mellan de teorier forskaren utvecklar och 

de observationer vilka har gjorts. Detta är en styrka i denna studie då samma studieobjekt har 

studerats under en längre tid vilket säkerställer en hög kongruens mellan observationer och 

utvecklade koncept. Den externa validiteten berör i vilken grad resultaten är generaliserbara 

till andra fall och miljöer, detta är något av ett problem och en svaghet i fallstudier som denna 

(Bryman & Bell, 2007).  

 
Under varje genomförd intervju har respondenten garanterats anonymitet, detta har gjorts för 

att respektera respondentens integritet och för att denna skall kunna tala fritt i känsliga frågor 

kring förtroende och liknande. Vidare fanns det viss information gällande innovationer vilken 

var känslig på grund av patent och andra rättsliga aspekter. Information av denna karaktär har 
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därför utelämnats från uppsatsen. Den negativa aspekten är att ju fler respondenter vilka 

önskar vara anonyma och desto mer information som undanhålls så minskar 

informationsvärdet (Ekström & Larsson, 2010).  

 

2.8	  Källkritik	  	  
 
Det finns fyra klassiska teorier för källkritik och dessa är tidssamband, oberoende, äkthet och 

tendensfrihet (Thurén, 2013). Det förstnämnda tidskriteriet innebär att det som forskare är 

viktigt att beakta att människor lätt glömmer. Denna studie har därför fokuserat på händelser 

vilka inte var förlagda alltför långt tillbaka i tiden.  Ett annat moment av vikt i tidskriteriet är 

intervjuerna, respondenterna har därför i den mån möjligt själva fått välja tid och plats för 

intervjuerna. Detta har varit lyckosamt och den tid som har behövts för intervjuerna har 

avsatts och därför riskerar ingen viktig information att ha gått förlorad.  

 

Oberoendekriteriet har att göra med huruvida en berättelse gått i flera led, där trovärdigheten 

är störst om berättelsen kommer direkt från den som bevittnat den. Med anledning av detta 

har främst primära källor använts i denna studie, för att öka trovärdigheten ytterligare har 

primära källor även sökts upp i de fall då sekundära källor hänvisat till detta. De data vilken 

inhämtades genom intervjuer kom uteslutande från den primära källan. De respondenter vilka 

medverkat i studien har olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter vilket har lett till ett 

brett perspektiv på problemområdet.  

 

Äkthetskriteriet beaktar huruvida forskaren vet om en källa är vad den utger sig för att vara, 

med andra ord om källan verkligen är äkta. För att undvika detta problem har huvudsakligen 

vetenskapliga artiklar använts, vilka samtliga är granskade innan de publicerats. Detta gör 

sannolikheten för förfalskningar eller felaktig information mycket låg. Gällande 

intervjurespondenterna kan dess äkthet styrkas genom att både intermediär och behovsbärare 

intervjuas kring samma fall.  

 

Tendenskriteriet handlar om huruvida källan är tillförlitlig eller ej. De källor som kan ha ett 

intresse av att inte berätta hela sanningen måste av forskarens misstänkas för att inte göra 

detta. I denna studie där respondenterna garanteras anonymitet bör detta inte vara något större 

problem. Vidare kan en källa även över- eller underdriva ett svar, detta har inte upptäckts vid 

några av de källor som använts i denna studie. Intervjurespondenterna kan vidare vara 
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partiska i sina värderingar och det är därför viktigt att ställa sig kritisk till detta. Som skribent 

är det därför viktigt att ta ett steg tillbaka och se helheten i den information vilken har 

genererats.  

 

Utöver dessa fyra källkriterier är det viktigt att ställa sig kritisk till mig själv som 

författare/forskare. Jag har i den mån det varit möjligt undvikt att låta mina egna värderingar 

eller åsikter avspeglas i forskningen. Det är svårt att helt komma undan från dessa 

värderingar men medvetenheten har gjort att jag i den mån möjligt kunnat minimera detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
 

Intermediärens olika funktioner och definitioner enligt tidigare forskning beskrevs under det 

inledande kapitlet. För att i denna studie analysera intermediärens roll och besvara 

frågeställningen kring varför intermediärer existerar är teori avseende strukturella hål och 

transaktionskostnadsteori nödvändigt. Varför det teoretiska kapitlet inleds med strukturella 

hål och transaktionskostnadsteori och följs sedan av kunskapsdelning och förtroende.  

Studiens andra frågeställning avseende förtroende gör det centralt att beakta teori kring 

kunskapsdelning såväl som teoretiska bidrag inom förtroende och förtroendeskapande. Teori 

avseende transaktionskostnader är central i den bemärkelsen att den givit upphov till 

frågeställningar och fungerat som en analytisk ram, den var däremot problematisk att 

operationalisera.  

 

3.1	  Strukturella	  hål	  
 
Tidigare litteratur avseende nätverk och innovation på företagsnivå kan klassificeras enligt 

två forskningsinriktningar (Burt, 1992; Adler & Kwon 2002). Den ena inriktningen betonar 

fördelar med slutna, täta och sammanlänkade nätverk, där samarbete och förtroende inom 

dessa skapar potentialen att utveckla kunskap genom upprepad interaktion och utbyte av 

idéer (Coleman, 1988; Ahuja, 2000). Dessa studier belyser hur omfattande relationer mellan 

olika parter kan främja utvecklingen av delade normer, värderingar och organisatoriska 

rutiner (Uzzi, 1997). Täta och sammanlänkade nätverk utan strukturella hål kan vidare även 

främja informationsöverföring och delad problemlösning (Uzzi, 1997). Denna 

forskningsinriktning har kritiserats för dess ineffektivitet gällande att förklara företags 

innovativa prestation (Zaheer & Bell, 2005). Detta med anledning av att information vilken 

delas inom nätverk med få eller inga strukturella hål ofta är överflödig och sällan direkt 

länkad till innovation.  

 

Den andra forskningsinriktningen betonar vikten av strukturella hål för innovation. 

Strukturella hål förklarar nätverksstrukturer i vilka två icke-sammanlänkade företag enbart 

kopplas samman genom en mellanhand/”broker” (Burt, 2004). Denna mellanhand fungerar 

som en överbryggande länk vilken möjliggör sammankopplingen mellan två aktörer vilka 

befinner sig runt strukturella hål (Shipilov, 2009). Teorin kring strukturella hål förklarar hur 

dessa mellanhänder kan uppnå en heterogen källa av kunskap kring innovation genom att 
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dessa är exponerade för nya samhällen, olika erfarenheter, unika resurser, olika preferenser 

och flertalet olika tankemässiga världar. Detta öppnar upp för unika möjligheter att utnyttja 

olika tankemässiga sätt att åstadkomma innovation genom (Burt, 1992, 2004). Nätverk med 

ett stort antal strukturella hål skapar en möjlighet för dessa mellanhänder att hämta 

information från icke-sammanlänkade parter och uppnå åtkomst till olika informationsflöden 

(Zaheer & Bell, 2005). Dessa informationsflöden tillhandahåller alternativa sätt för att 

kombinera befintlig kunskap med ny kunskap eller omvandla befintlig kunskap på ett nytt 

sätt. Innovationer är därför sannolika att inträffa från dessa kunskapskombinationer eller nya 

kombinationer av kunskap (Hargadon & Sutton, 1997). Det är således centralt att sträcka sig 

över ett stort spann av strukturella hål för att skapa ett effektivt kunskapsintensivt nätverk för 

innovation (Burt, 1992).  

 
Burt (1992) definierar strukturella hål som olikheter eller urkopplingar mellan spelare i en 

arena. Socialt kapital betonar vikten av öppna snarare än stängda nätverk samt hur 

nätverkspositionen med den högsta avkastningen var den inom stora nätverk av sociala 

förhållanden vilka sträckte sig över de strukturella hålen. De nätverk vilka sträcker sig över 

strukturella hål blir fyllda av innovation, kreativitet, vinster och hög avkastning, det sociala 

kapitalet handlar om att kopplingar till andra resulterar i fördelar. Vidare belyser Burt (1992) 

hur information sprids mellan människor på en marknad eller inom en grupp av människor 

men sällan mellan olika grupper. 

 

Individer vilka befinner sig i eller nära hålen i en social struktur har större sannolikhet att 

utveckla bra idéer. Detta då de individer vilka har kopplingar mellan olika grupper kommer 

vara mer benägna att tänka och agera på nya sätt, vilket ger ett större utbud och ökade 

valmöjligheter. Nya idéer uppstår därför i strukturella hål där individer kan välja och 

kombinera det informationsutbytet vilket finns i hålen mellan olika grupper. De strukturella 

hålen utgör därför en möjlighet att föra flödet av information mellan människor och grupper 

(Burt, 2004).  

 

Ett annat perspektiv på strukturella hål är kluster, där tillgång till olika sociala kluster är 

korrelerat med svaga länkar. Svaga länkar överbryggar ofta hålen i strukturella nätverk vilka 

bidrar till anskaffandet av diversifierat socialt kapital. Hålen i kunskapsnätverken definieras 

som ett område mellan sociala kluster där inga förhållanden existerar. Olika sociala kluster 

innehar olika kunskap, genom tillgång till dessa kluster och medling mellan dessa kan olika 
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fördelar uppnås. Genom att slå samman kunskap som existerar i olika kluster eller genom att 

föra kunskap från ett kluster till ett annat, kan en person vilken överbryggar strukturella hål 

uppnå fördelar. Vidare möjliggör även detta en tidigare och snabbare tillgång till kunskap i 

andra kluster, vilket i sig skapar en möjlighet för de individer som befinner sig i nätverket att 

vara innovativa och skapa något innan andra får tillgång till denna kunskap (Burt, 2004). 

 

Strukturella hål kan beskrivas och förklaras genom en figur på ett relationsnätverk vilket 

består av 4 aktörer. En aktör som är länkad till vissa aktörer men inte andra. Dessa saknade 

sammanlänkningar mellan aktörer ser ut som hål i ett relationsnätverk. De aktörer vilka har 

strukturella hål har tillgodogjort sig en fördel gällande information och kontroll.  Enligt figur 

ett har aktör A tre strukturella hål; BC, BD och CD. Det finns inga kopplingar mellan 

aktörerna B, C och D utan enbart aktör A har kopplingar till var och en av dem. Aktör A har 

därför en distinkt fördel i att utnyttja resurserna i detta nätverk då aktörerna kommer i kontakt 

med varandra genom aktör A. Figur två visare istället ett slutet nätverk vilket inte har några 

strukturella hål, i ett sådant nätverk får ingen aktör en fördel.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

	  
 

För att anskaffa och utveckla konkurrensfördelar bör individer eller organisationer upprätta 

kopplingar/nätverk med andra icke relaterade organisationer och individer. Strukturella hål 

erbjuder möjligheter till informationstillgång, kunskap, återkoppling, timing och kontroll 

(Burt, 1992).  

 

Burt (1992) betonar hur aktörer (individer eller organisationer) är i en fördelaktig position om 

de är sammanlänkade med andra aktörer vilka inte sin tur är sammanlänkade med andra är 

A	  

B	  

D	  C	  
A	  

B	  

D	  C	  
Figur 1; Strukturellt hål 
Källa: Burt, 1992 

Figur 2; Sammanlänkat 
nätverk, inga strukturella hål 
Källa: Burt, 1992 
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väl organiserade aktörer. Sammanlänkningen till andra aktörer skapar möjligheter, 

avsaknaden av sammanlänkningar hos dessa andra aktörer utgör strukturella hål. En aktör 

vilken har kopplingar till aktörer omgivna av strukturella hål och vilken inte själv har 

strukturella hål har uppnått strukturell självständighet. Zaheer & Bell (2005) menar att det 

inte är enbart är en fördelaktig nätverksposition vilken resulterar i fördelar utan snarare att det 

är aktörernas karaktäristik i nätverket vilket påverkar prestationen. Vidare fann Zaheer & Bell 

(2005) att företagets innovativa förmåga och dess nätverksstruktur leder till ökad prestation, 

dock påverkar inte kontakterna i nätverket och dess innovationsförmåga företaget direkt. 

Innovativa företag vilka överbryggar strukturella hål anses ha en prestationsmässig fördel.  

 

Hansen (1999) menar att när det gäller innovationsaktiviteter vilka kräver komplex kunskap 

snarare än enkel informationsöverföring, så visar sig nätverk med färre strukturella hål bättre. 

Detta eftersom nätverk med färre strukturella hål i samma utsträckning inte leder till 

konflikter mellan källor till kunskap och företag (Brown & Duguid, 2001). Företag vilka 

sträcker sig över ett större spann av strukturella hål har bättre möjligheter till heterogen 

kunskap, men inte samma möjligheter till teknisk detaljerad kunskap (Ahuja, 2002). Burt 

(1992) belyser att detta beror på att de företag vilka finns runt de strukturella hålen saknar 

ömsesidighet och normer sinsemellan. Företag kan även sakna grundläggande kunskap vilken 

är nödvändig för att kunna ta tillvara på den nya kunskapen eller för att de saknar ett 

gemensamt språk och tillvägagångsätt, vilket därav kan hämma utvecklingen av innovationer 

(Gulati, 1998).       

 
 

3.2	  Transaktionskostnadsteori	  
 
Coase skrev år 1937 artikeln ”the nature of the firm” vilken kan ses som startpunkten för 

konceptet transaktionskostnader. Coase (1937) ifrågasatte varför företag existerar, vilket 

sedermera förklaras genom transaktionskostnader. En central fråga var varför vissa 

transaktioner sker hierarkiskt istället för att ta plats på den öppna marknaden. 

Transaktionskostnadsekonomi (TCE) söker att förklara den specifika strukturen i 

organisationer och främst varför vertikal integration förekommer. Coase (1937) använde sig 

inte av termen transaktionskostnader utan istället ”kostnaden för att använda 

prismekanismen” (Coase, 1937, s.390). Transaktionskostnader utgörs av kostnader för att 
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insamla information, förhandling och upprättande av kontrakt. Kostnaderna avser inte enbart 

det använda kapitalet utan beaktar också tid och insats.  

 

Det föreligger svårigheter i att mäta transaktionskostnaderna med anledning av alla 

transaktionsaktiviteter vilka är associerade med att göra affärer. En annan svårighet är att dra 

gränser för olika typer av transaktionskostnader eftersom varje transaktion har sin specifika 

kostnad. Forskare har sökt att lösa detta gränsdragningsproblem genom att skapa en 

fundamental definition gällande transaktionskostnader. Ollila (1989) definierar 

transaktionskostnader som kostnaden för alla aktiviteter gällande insamling och behandling 

av information, kontraktsförhandling, administration, övervakning och lösande av möjliga 

tvister, vilket är en definition än bredare än den Coase (1937) formulerade. Williamson 

(1979) är den forskare vilken måste lyftas fram inom TCE då hans formulering är distinkt i 

jämförelse med annan forskning inom ämnet.   

 

Williamsons (1979) koncept gällande transaktionskostnader anses vara det mest systematiska 

verktyget för att analysera de kostnader som existerar i transaktionsaktiviteter mellan köpare 

och säljare. Williamsons (1979) perspektiv baseras på tre grundläggande antaganden gällande 

människor, de anses vara begränsat rationella, opportunistiska och risk neutrala.  

 

Begränsad rationalitet belyser huvudsakligen hur människor både har kognitiva och 

kunskapsmässiga begränsningar i att bearbeta information. Beslutsfattare har vanligtvis inte 

all information tillgänglig på grund av begränsad kognitiv förmåga och kunskap, vidare 

föreligger det även svårigheter med att utarbeta de konsekvenser olika val resulterar i på 

grund av den begränsade informationen beslutsfattare har (Williamson, 1979).  

 

Antagandet opportunism definieras av Williamson (1985) som egennyttasökande med list. 

Vilket handlar om att människor kommer agera på ett sådant sätt att det gynnar individen 

själv, detta då människor inte är fullständigt rationella. Det opportunistiska antagandet är 

vidare även knutet till människors beteende, där individer kanske inte alltid är ärliga och 

pålitliga gällande deras avsikter.  

 

Williamsons (1985) sista beteendemässiga antagande är risk neutralitet, vilket innebär att 

individer varken är benägna eller obenägna till risk. Risk neutralitet indikerar att 

beslutsfattare är likgiltiga mellan säker och osäker avkastning så länge som det förväntade 
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värdet på den osäkra avkastningen är detsamma som den säkra avkastningen över en längre 

period (Aoki, 1984).  

 

De tre beteendemässiga antaganden beskrivna ovan skapar en teoretisk bas för 

transaktionskostnadsteori, dessa antaganden utgör inte i sig själva en förklaring till varför 

företag integrerar vertikalt. Den mest betydande förklaringen av den vertikala integrationen 

grundar sig på tre dimensioner av transaktionskostnadsteori formulerade av Williamson 

(1985).  

 

3.2.1	  Tre	  dimensioner	  av	  transaktioner	  
Williamsons (1985) tre dimensioner eller variabler kan användas för att beskriva eller 

förklara alla typer av ekonomiska transaktioner. Dessa transaktioner kan röra specifika eller 

icke specifika tillgångar, ha hög eller låg osäkerhet och kan vara regelbundna eller ovanligt 

förekommande.  Dessa tre dimensioner påverkar vidare transaktionskostnadsnivån i en 

marknad eller hierarki (Williamson, 1985).  

 

Tillgångens särdrag eller egenskap avgör huruvida tillgångens värde påverkas av att den 

används i andra syften än den ursprungligen var avsedd till. En specifik tillgång har enbart ett 

fåtal användningsområden och detta medför att transaktionskostnaden ökar. Shelanski och 

Klein (1995) beskriver specifika tillgångar som en blandning av relationsspecifika 

investeringar, vilka innehåller både specialiserat fysisk och human kapital, såväl som 

immateriella tillgångar som forskning och utveckling och företagsspecifik kunskap. 

 

Den andra dimensionen gäller osäkerhet och den är nära relaterad till det klassiska risk-

osäkerhets perspektivet. Osäkerhet uppstår med anledning av att det är svårt att förutse 

händelser vilka kan ske under en transaktion och konsekvenserna detta kan få. Ett annat skäl 

till osäkerhet är informationsasymmetri, vilken kan föreligga mellan köpare och säljare. 

Köpare kan inneha bättre kunskap om marknaden än leverantörerna vilket kan medföra ett 

opportunistiskt beteende ifrån köparnas sida. Osäkerhet är vidare även nära relaterat till 

begränsad rationalitet, genom människors kognitiva begränsningar och en komplicerad 

omgivning uppstår osäkerhet i en transaktion (Williamson, 1985).  
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Den tredje och sista dimensionen rör transaktionernas regelbundenhet. Williamson (1985) 

menar att om någon investerar i transaktionsspecifika tillgångar och transaktionerna med ett 

annat företag är frekventa medför detta lägre kontraktskostnad och därmed minskade 

transaktionskostnader, det finns en risk för opportunistiskt beteende från andra företag.  

 

Opportunism innebär att en aktör kan agera på ett sätt som enbart gynnar dennes egenintresse 

och med ekonomisk vinning som huvudsakligt intresse och främst då relationsspecifika 

investeringar föreligger. Genom att en aktör skall skydda sig mot ett sådant agerande behöver 

kontrakt upprättas vilket medför transaktionskostnader (Williamson, 1985). Chiles & 

McMackin (1996) menar att risken för opportunistiskt beteende är korrelerat med förtroende, 

där ett högt förtroende medför en minskad risk för opportunistiskt beteende. Detta resulterar 

således i att mindre utarbetade skydd behövs och därav minskade transaktionskostnader. 

Förtroende mellan parterna antas leda till en ökad samarbetsvilja och underlätta uppgörelser, 

det gör det möjligt att upprätta löst specificerade kontrakt då eventuella luckor i kontraktet 

inte förväntas ageras opportunistiskt utifrån. Behovet att övervaka minskar även då 

respektive part litar på att motparten presterar och levererar det överenskomna (Chiles & 

McMackin, 1996). Masters et al. (2004) kritiserar detta och menar istället att förtroende och 

relationer mellan parter ökar risken för opportunistiskt beteende. Detta då lösa kontrakt och 

minskad övervakning av att dessa upprätthålls skapar en möjlighet att agera opportunistiskt. 

  

3.3	  Kunskapsöverföring	  
 

För att skapa en djupare förståelse för delning och överföring av kunskap är det nödvändigt 

att först definiera begreppet kunskap. Jonsson (2012) delar upp kunskap i två perspektiv, det 

ena i vilket kunskap ses som ett objekt och det andra perspektivet ser det som en process. 

Beroende på vilket perspektiv som tas får detta konsekvenser för hur kunskap överförs. Det 

första perspektivet ser kunskapen som en tillgång och det andra perspektivet ser det som en 

del och resultat av social interaktion. Kunskapen kan vidare vara explicit eller tyst (implicit), 

där det förstnämnda rör kunskap vilken är enkel att överföra eller uttrycka i ord. Den tysta 

kunskapen är svår att uttrycka i ord vilken även gör den problematisk att överföra (Jonsson, 

2012).  
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3.3.1	  Kunskapsdelning	  och	  överföring	  	  
Det är viktigt att skilja mellan kunskapsöverföring- och delning, det förstnämnda sker när en 

individ eller grupp kommunicerar information till en annan individ, grupp eller organisation. 

Kunskapsöverföring handlar om en envägskommunikation och beaktar även motiven till 

överföringen. Kunskapsdelning å andra sidan sker när två eller fler individer, grupper eller 

organisationer kommunicerar information emellan varandra, tvåvägskommunikation 

(Jonsson, 2012).   

 

Enligt Szulanski (1996) finns det fyra faser vilken kunskapsöverföringsprocessen genomgår; 

inledning, implementering, påbörjande och slutligen integreringsfasen. Inledningsfasen 

karaktäriseras av att önskemål kring information och kunskap föreligger i organisationen, 

vanligtvis är detta en tidskrävande fas. Den andra fasen, implementeringsfasen består av en 

mottagare och en källa. Målet i denna fas är att överföra kunskap enligt mottagarens 

önskemål. Under påbörjandefasen utnyttjar mottagaren den överförda kunskapen för att lösa 

eventuella problem och den slutliga integreringsfasen uppstår då mottagaren har uppfyllt 

kunskapsbehoven.   

3.3.2	  Faktorer	  vilka	  påverkar	  kunskapsöverföring	  	  	  
En av de främsta barriärerna eller pådrivande faktorerna för kunskapsöverföring är 

motivation (Jonsson, 2012). För att det skall vara möjligt att överföra och ta emot kunskap är 

motivation essentiellt (Wu & Lee, 2012). Motiverande faktorer lyfts fram som centralt för 

framgången av kunskapsdelning, om det saknas incitament kommer en organisation aldrig 

lyckas med att implementera eller dela kunskap. Det krävs vidare motivation hos de enskilda 

individerna för att dessa skall bidra med kunskap (Watson & Hewett, 2006). Argote et al 

(2006) lyfter fram motivation som centralt vid kunskapsdelning och överföring med 

anledning av att anställda i ett företag är tveksamma till kunskap vilken inte skapats inom 

företaget. Sammantaget kan det konstateras att avsaknad av motivation är en barriär för 

kunskapsdelning och överföring.  

 

En viktig möjliggörande faktor för kunskapsdelning och överföring är förtroende. Den 

individen vilken skall dela kunskap behöver ha ett förtroende till dels personen vilken denna 

skall dela kunskapen med men även ledningen och organisationen. En högre grad av 

förtroende leder till en ökad villighet hos individen att dela med sig av kunskap (Jonsson, 

2012). Watson & Hewett (2006) menar att när graden av förtroende ökar, kommer även 
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delandet av kunskap öka. Att en individ nyttjar kunskap från en källa är även ett tecken på 

förtroende gentemot denna källa.  

 
För att ett förtroende skall skapas och byggas upp krävs ett språk vilket förstås av båda parter, 

en tvåvägskommunikation samt ett möte ansikte mot ansikte detta för att denna dialog skall 

säkerställa att båda parter förstår och litar på varandra (Nonaka & Takeuchi, 1995). Detta 

betonar vikten av faktiska möten vid uppbyggnaden av förtroende. Förtroende är med 

anledning av ovanstående en kritisk faktor vid delning och överföring av kunskap. En 

avsaknad av förtroende kan därför komma att bli en barriär vid kunskapsdelande.  

 

3.4	  Förtroende	  	  

3.4.1	  Förtroende	  	  
Zucker (1986) belyser förtroende som en grundläggande förutsättning för ett välfungerande 

samhälle, både utifrån en ekonomisk såväl som social utgångspunkt. En avsaknad av tillit 

gentemot sociala kontakter och samhällsfunktioner skulle göra det omöjligt att fatta beslut. 

Detta då kostnaderna, ekonomiska såväl som tidsmässiga för att göra en fullständig 

riskbedömning för varje transaktion vore orimliga. Vidare är det inte heller möjligt att 

säkerställa en garanterad visshet gällande riskerna vid en transaktion. Med anledning av detta 

är det nödvändigt att lita på de system vi lever i och de människor vi lever med och att dessa 

beter sig enligt de socialt accepterade normerna och värderingar (Zucker, 1986).     

 

Begreppet förtroende definieras som ”a willingness to rely on an exchange partner in whom 

one has confidence” (Moorman et al., 1992, s.315). Förtroende handlar om viljan hos en 

individ att ta risken att lita på en annan individ, aktör eller organisation. Mayer et al. (1995) 

definierar förtroende som ett förhållande mellan två parter där en risktagare är villig att vara 

sårbar gentemot en part vilken förväntas fullfölja eller utföra en viss uppgift utan att 

risktagaren kan kontrollera eller övervaka den andra parten. Seal & Vincent-Jones (1997) 

stödjer denna definition och belyser att en avsaknad av förtroende leder till att risktagaren 

inte längre är villig att ta risker. Tilliten i en relation skapas utifrån en vetskap om den andra 

individens expertis eller pålitlighet.  Där förtroendet är kopplat till en tro och förväntan att 

den andra individen skall utföra och leverera ett visst resultat. Förtroendet kan vidare baseras 

på tidigare erfarenheter eller partnerns expertis (Moorman et al., 1992). En förtroendefull 
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relation leder till ett ökat engagemang i relationen (Ulaga & Eggert, 2006; Morgan & Hunt, 

1994).   

 

En nyckelvariabel i att skapa en stark relation mellan individer är förtroende (Fisman & 

Khanna, 1999). Enligt Blomqvist (1997) pekar mycket forskning på att förtroende är en 

central faktor i en organisations framgång. Gambetta (1998) beskriver vidare förtroende som 

en av de grundläggande variablerna i mänsklig interaktion. Förtroende mellan två individer 

eller parter formas av positiva erfarenheter såväl som tidigare interaktion (Lehman & 

Neuberger, 2001). Fisman och Khanna (1999) lyfter fram information som en nyckelfaktor i 

förtroende, där det finns ett negativt förhållande mellan förtroende och information. Detta då 

en individ med mindre benägenhet att lite på något spenderar mycket tid och energi på att 

söka information såväl som att övervaka i syftet att reducera opportunism och 

informationsasymmetri. Blomqvist (1997) belyser vidare hur risk och information är två 

grundläggande faktorer för att förtroende skall existera. 

 

Förtroende mellan de involverade parterna i en transaktion beaktas inte i den neo-klassiska 

teorin (Blomqvist, 1997). På en perfekt marknad med likvärdiga aktörer och perfekt 

konkurrens samt där det ej föreligger någon informationsasymmetri kommer marknaden att 

reglera opportunistisk beteende. Fokus har skiftats till marknader vilka karaktäriseras av 

imperfekt konkurrens och med ett fåtal icke rationella aktörer, vilket har lett till att betydelsen 

av långsiktiga relationer blivit alltmer central. 

 

Enligt Blomqvist (1997) är det centralt att aktörerna i ett affärsförhållande litar på både de 

personliga och organisatoriska förmågorna hos varandra. Usunier (1990) kallar detta för 

förtroende till kompetens och goodwill förtroende. Både dessa faktorer är centrala för att 

skapa legitimitet för aktörerna i förhållandet. Förtroende till kompetens innebär 

ledningsmässiga och tekniska förmågor och färdigheter. Goodwill förtroende innefattar 

aktörernas känsla för moraliskt ansvar, givmildhet och positiva avsikter gentemot varandra. 

Zucker (1986) beskriver förtroende som ett gemensamt förtroende, där en aktör litar på den 

andra aktören att fullfölja det denna har lovat. Förtroende kan därför förklaras som en 

funktion av förväntad framtida beteende. 

 

Blomqvist (1997) belyser hur ett förtroendefullt förhållande baserat på legitimitet är något 

som gravis växer fram. Första intrycket och personens rykte/anseende är viktiga faktorer, 
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detta då den första kontakten sätter tonen och en andra chans till att påvisa sin trovärdighet 

sällan ges. Blomqvist (1997) menar vidare att nivån av förtroende konstant förändras i ett 

förhållande, detta då individer förändrar sina beteende eller den organisatoriska miljön 

förändras och utvecklas.    

3.4.2	  Förtroende,	  olika	  former	  	  
Zucker (1986) beskriver tre typer av förtroende vilka skapas på olika sätt, processbaserat, 

karaktärsbaserat och institutionellt förtroende. Det processbaserade förtroendet etableras 

genom historiska transaktioner, utbytesprocesser mellan parter, rykte och till viss del image. 

Förtroendet byggs således upp genom att transaktioner och utbyten sker mellan två parter, om 

detta resulterar i en förtroendefull relation med ett gott rykte kommer även allmänheten 

generera ett förtroende gentemot dessa parter. Detta då en förväntan byggs upp att dessa 

handlingar kommer fortsätta i framtiden och det processbaserade förtroendet är störst när det 

finns en stark koppling mellan nuvarande handlingar och framtida konsekvenser (Parkhe, 

1999). Det karaktärsbaserade förtroendet baseras på kön eller etnisk tillhörighet, denna form 

av förtroende är trångsynt, subjektiv och därav ej möjlig att etablera eller investera i. Det 

karaktärsbaserade förtroendet bygger vidare på likheter mellan parterna, Morgan & Hunt 

(1994) menar att förtroende baseras på delade värderingar, trosföreställningar, åsikter kring 

rätt och fel, vad som är viktigt, lämpligt samt rätt eller fel.   Det institutionella förtroende 

representerar istället en mer objektiv form av förtroende, där produktion av förtroende är 

formaliserat genom utbildning, licenser och tillstånd för att nämna några (Zucker, 1986).   

 

Institutionellt förtroende baseras på formella externa mekanismer snarare än tidigare 

handlingar, framtida processer eller likheter till partnern. North (1990) definierar en 

institution som de mänskligt skapade begränsningarna vilka formar interaktionen mellan 

individer. Vidare gör North (1990) en distinktion mellan institutioner och organisationer, där 

en organisation är en grupp individer sammanbundna genom ett syfte att uppnå vissa mål. 

Institutioner reducerar osäkerhet genom att de tillhandahåller en struktur för det vardagliga 

livet. Institutionellt förtroende är därav ett förtroende vilket inte alltid baseras på erfarenhet.  

Det institutionella förtroendet kan vara specifikt för en person eller en organisation och denna 

form av förtroende är särskilt tydligt inom bank- och försäkringsbranschen samt överlag de 

transaktioner vilka involverar mellanhänder/”brokers” (Zucker, 1986).    
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3.4.3	  Förtroendeskapande	  	  
Etablering av förtroende är en gradvis process, i vilken förtroendet kan öka såväl som 

minska. Det är vidare även viktigt att beakta hur ömtåligt förtroende är, det tar lång tid att 

etablera och har det väl förlorats kan det vara nästintill omöjligt att återuppbygga till sin 

ursprungliga styrka och form. Förtroendet byggs vidare upp inkrementellt i affärsrelationer 

och ackumulerar över tid (Meyerson et al., 1996). 

 

Att skapa förtroende i en relation är centralt för att reducera opportunism och minska risken 

att ens svagheter/sårbarheter utnyttjas i en transaktion. Olika former av förtroende kan 

existera i olika ekonomiska transaktioner. De olika formerna av förtroende avspeglar olika 

skäl till att parterna i en transaktion litar på att deras svagheter ej utnyttjas. Barney & Hansen 

(1994) belyser tre former av förtroende vilka kan existera i en utbytesrelation, svagt, semi-

starkt och starkt förtroende. Det svaga förtroendet är tillräckligt då möjligheterna till 

opportunistiskt beteende är begränsade eller då ingen av parterna har några särskilda 

svagheter vilka kan utnyttjas. Denna form av förtroende kräver inte några kontrakt eller 

övervakning att avtalet fullföljs, parterna i denna transaktion vinner således alla fördelar 

genom att de kan lita på varandra utan avsevärda kostnader för kontrakt eller övervakning.   

 

I de fall där det existerar svagheter/sårbarheter för parterna involverade i en transaktion kan 

förtroende trots detta etableras genom att parterna är skyddade genom olika styrnings-medel. 

Dessa styrnings-medel ålägger olika kostnader på parterna om de skulle agera på ett 

opportunistiskt sätt. Om rätt styrnings-medel finns tillgängliga kommer kostnaderna för 

opportunistiskt beteende vara högre än fördelarna för ett sådant agerande. Därav kommer det 

rationella egenintresset att bidra till att parterna agerar på ett förtroendefullt sätt (Barney & 

Hansen, 1994). 

 

I den starka formen av förtroende, etableras ett förtroende trots det faktum att sårbarheter 

existerar för parterna i en transaktion och oberoende av huruvida effektiva styrnings-medel 

existerar eller ej. Detta med anledning av att ett opportunistiskt beteende skulle kränka/bryta 

mot värderingar, principer och standarder av beteenden vilka har blivit internaliserade av 

parterna i transaktionen (Barney & Hansen, 1994). 

 

Mayer et al. (1995) beskriver tre faktorer vilka är förtroendeingivande, dessa är förmåga, 

välvilja och integritet. Förmåga rör en viss individs kunskaper, kompetenser och kvaliteter 
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vilka gör denna inflytelserik inom det aktuella området. Förtroendet skapas därav genom 

individens situationsspecifika förmåga och dennes kompetens inom relevant område, där 

dennes förmåga inom andra områden ej är av vikt. Välvilja berör förväntningen på att den 

andra parten skall göra det som är rätt för risktagaren oavsett dennes egenintresse, samt att 

risktagaren skall ha en positiv inställning till den andra parten. Integritet berör uppfattningen 

huruvida den andra parten antas vara lojal mot ett antal principer vilka risktagaren anser 

godtagbara. Beskrivna faktorer är alla centrala i dess påverkan på förtroendet, en hög nivå av 

samtliga förtroendeingivande faktorer bör resultera i en hög grad av förtroende.  

 

Mayer et al. (1995) belyser vidare hur olika individer är olika riskbenägna, vilket beror på 

personlighet, kompetens och tidigare erfarenhet. Förtroende innebär i sig en risk då ingen har 

fullständig information.  
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4.	  STIFTELSEN	  FLEMINGSBERG	  SCIENCE	  

4.1	  Stiftelsen	  Flemingsberg	  Science	  	  
 
Stiftelsen Flemingsberg Science bildades i januari år 2011 med syftet att attrahera företag och 

stärka det kunskapsbaserade nyföretagandet i Flemingsbergsområdet. Stiftelsen initierades av 

Huddinge- och Botkyrka kommun, Stockholms Läns Landsting (SLL), samt Karolinska 

Institutet (KI), Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), och Södertörns Högskola (SH). 

Stiftelsens främsta uppgifter är att bidra till utvecklingen av Flemingsberg, vilket skall 

åstadkommas genom att främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv och 

samhälle. Vidare skall detta ske genom att medverka till att industriella forsknings- och 

utvecklingsverksamheter etableras, samt genomföra informations- och 

marknadsföringsaktiviteter med syftet att öka kunskapen om Flemingsberg som 

etableringsalternativ för kunskapsintensiv verksamhet (Kraftcentrum Flemingsberg, 

delrapport: 1). 

 

4.2	  Kraftcentrum	  Flemingsberg	  
 
Mot bakgrund av stiftelsen Flemingsberg Science initierades projektet Kraftcentrum 

Flemingsberg. Projektet syftar till att med utgångspunkt i Flemingsbergs starkaste 

vetenskapliga och vårdrelaterade verksamhetsområden påtagligt öka antalet växande 

innovationsdrivna och kunskapsintensiva företag, dels genom etableringar av nya företag 

samt genom att locka befintliga företag till Flemingsberg (Tillväxtverket, 2011). 

 

Arbetssättet för Kraftcentrum Flemingsberg bygger på att akademiska och kliniska grupper 

tillsammans delar kunskap, nätverk och arbetssätt för att löpande kunna tillvarata möjligheter 

vilka uppstår i mötet mellan behov inom vården och lösningar inom akademi. Möten skall 

skapas mellan klinik och forskare/företag genom att beprövade affärsarkitekter 

(intermediärer) knyts till grupperna för att i det dagliga arbetet kunna identifiera och 

exploatera tänkbara innovationer (Tillväxtverket, 2011).   

 
För att stärka det innovativa nyföretagandet utvecklas en särskild process för företagsbildning 

i akademiska miljöer, vilken bygger på att företrädare för klinik, akademi, industri, 

entreprenörskap och finansiering tillsammans identifierar och utvecklar affärsidéer som 

bygger på klinisk efterfrågan, akademisk kunskapstillförsel och industriell relevans. 
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Entreprenörer och finansiärer bjuds in för att leda uppstarten av företag med starkt 

affärsfokus, beprövade grundarteam och god finansiering. Genom att upprätthålla nätverk 

mellan akademi och klinik kan företagen byggas för långsiktig innovativ utveckling 

(Tillväxtverket, 2011).  

 

Målet med Flemingsbergsmodellen är att den utifrån en integration av akademisk och klinisk 

kunskap med industriell och entreprenöriell kompetens skall ge utfall i innovationer, 

affärsidéer, affärer och innovationsdrivna företag på en nivå likvärdig internationell ”best 

practice”. Modellen belyser två utvecklingsspår, uppbyggnaden av innovationsförmåga och 

starten av nya företag. Det förstnämnda handlar om att kommersialisera på de behov som 

finns inom de kliniska miljöerna. Med syftet att utifrån mötet mellan kliniker, forskare, 

affärsutvecklare, näringslivsfolk skapa en plattform utifrån vilken företag kan startas, 

licensaffärer göras eller samarbeten uppstå med befintliga företag. Det andra 

utvecklingsspåret fokuserar på utvecklingen av företag och de krav marknaden ställer i form 

av kompetenta medarbetare, ägarstruktur och affärskunnande. Det är därför centralt att det 

redan från början finns en balans mellan dessa variabler då det kan vara svårt att åtgärda en 

obalans senare i processen (Tillväxtverket, 2011)  

4.2.1	  Utvärderingskriterier	  
197 idéer insamlades i det inledande stadiet, utav 197 idéer valdes 41 för att gå vidare i 

processen. Dessa 41 valdes på basis av en utvärderingsmall, vilken består av fyra 

huvudsakliga bedömningskriterier. Dessa bedömningskriterier är värdeskapande, 

behovsbärare, affärspotential och genomförbarhet. I det värdeskapande kriteriet beaktas 

värdet för samhället, värde för vårdgivare, värde för patient och värde för anhöriga. Det andra 

kriteriet berör behovsbäraren, den individ vilken har uppmärksammat ett problem eller som 

har en idé. Där beaktas dennes engagemang och kompetens, det är viktigt att denna individ är 

redo att satsa tid och resurser till detta samt brinner för det. Det tredje kriteriet affärspotential 

beaktar lönsamheten på både lång och kort sikt, marknadens storlek och behov, 

konkurrenssituationen, projektresultatets möjlighet eller behov till skydd, intresserade 

industri-parter samt tillgången till såddkapital. Slutligen beaktas genomförbarheten för 

projektet, huruvida en lösning är möjlig, om det finns nödvändig teknik/kunskap för att 

genomföra det, hur kopplingen mellan akademi, näringsliv och klinik ser ut samt vilka 

projektmålen är (Kraftcentrum Flemingsberg, 2014). 
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4.3	  Sammanfattande	  beskrivning	  arbetsprocess	  

 

 

Figur tre ovan beskriver innovationsprocessen för Kraftcentrum Flemingsberg. I det första 

skedet är det centralt med ett inflöde av idéer vilket skall åstadkommas genom aktiv scouting, 

direktkontakt med kliniker och akademiker, genom Innovationsplatsen samt genom tävlingar 

och samarbeten med andra aktörer. I det andra stadiet utvärderades idéerna enligt kriterierna 

beskrivna i 4.2.2 för att sedan kunna rangordnas. Utifrån utvärderingen väljs de bästa idéerna 

ut för att arbetas vidare med i förstudie-stadiet. Det centrala är då att analysera marknaden 

och behovet, för att därefter utarbeta en strategi avseende avtal, bolag och licenser. I 

paketeringsstadiet identifieras och skapas teamet för varje enskild idé, finansieringsalternativ 

analyseras och synergier identifieras. I detta stadie sker även fortsatt utveckling av 

produkten/idén och affärsmodellen. Det sista steget är sedan exit/överlämning där projekten 

överlämnas till företag, entreprenör, behovsbärare eller liknande.  

 

4.4	  Process	  Kraftcentrum	  Flemingsberg	  	  
 
Tidigare beskrivet i detta kapitel är Stiftelsen Flemingsberg Science och projektet 

kraftcentrum Flemingsberg utifrån deras ansökan till Tillväxtverket år 2011. Beskrivningen 

är med andra ord ett verktyg för marknadsföring och finansiella medel och bör beaktas 

därefter. Ambitionen från min sida är att i detta stycke beskriva processen enligt vad jag 

kartlagt genom denna studie och intervjuer.  

 

I det inledande stadiet var det centralt att skapa ett inflöde av idéer och behov, vilket gjordes 

genom kontakt med Innovationsplatsen, aktiv scouting ute på kliniker, en innovationstävling 

vilken gjorde det möjligt för gemene man att bidra med en idé eller behov denne önskade 

utveckla. Centralt i detta inledande stadie var att få in ett stort antal idéer och behov för att 

sedan kunna sålla fram de bästa och de som bäst passerade en utvärderingsmall (se 4.2.2). 

Vid den aktiva scoutingen vilken utfördes av affärsarkitekterna (intermediärerna) framkom 

det att snarare än att identifiera behov ute i vården så identifierades personer vilka tydligt 

In]löde	  av	  
idéer/behov	   Utvärdering	   Rankning	   Förstudie	   Paketering	   Exit/

överläming	  

Figur 3; Sammanfattande beskrivning arbetsprocess 
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uttryckte ett intresse och en vilja att förverkliga en abstrakt idé, behov eller påbörjad 

innovation. De individer i klinik och akademi vilka hade en idé, behov eller innovation 

kallades i processen behovsbärare. Det framkom vidare att de idéer och behovsbärare vilka 

arbetades vidare med inte alltid uppfyllde de önskvärda kriterierna enl. utvärderingsmallen 

och bristande drivkraft hos behovsbäraren var ett vanligt problem, på grund av ett relativt 

begränsat inflöde av idéer fortlöpte samarbetena och projekten trots detta. Det beskrevs 

vidare hur det saknades tydliga gränser och riktlinjer för vilka roller och arbetsprestationer 

intermediären skulle utföra, vilket ledde till att de olika intermediärerna arbetade på olika 

sätt. Det var från början tänkt att intermediärerna skulle avstå en projektledande roll och 

enbart stå för strategi vilket skulle utgöra 20 % av projektet, men detta blev inte det verkliga 

utfallet. I det nästföljande kapitlet presenteras sju fall i vilka intermediärer från Kraftcentrum 

Flemingsberg varit involverade.  På grund av sekretess och det faktum att vissa av 

innovationerna genomgår patentansökningar och liknande har dessvärre mycket intressant 

information varit tvunget att utelämnas.  
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5.	  MÖTET	  MELLAN	  INTERMEDIÄR	  OCH	  BEHOVSBÄRARE	  

5.1	  Beskrivning	  av	  intermediärer	  (affärsarkitekter)	  	  	  
De intermediärer vilka varit involverade i projektet Kraftcentrum Flemingsberg och i denna 

studie fungerat som respondenter har samtliga gedigna utbildningar som ekonomer, 

ingenjörer eller medicintekniker och ibland en kombination av föregående. De har vidare 

varit aktiva i näringslivet i roller som marknadschefer, produktchefer, projektledare, 

produktutvecklare eller managementkonsulter. Gemensamt är även att de har flerårig 

erfarenhet från den medicintekniska branschen. De besitter därav relevant erfarenhet och 

kunskap inom det för processen relevanta området.  

 

5.2	  Empirisk	  sammanfattning	  
Empirin i sin helhet har utelämnats från denna version av uppsatsen då den innehöll känsliga 

uppgifter. Den fullständiga versionen har dock lagts fram under oppositionsseminarium såväl 

som för examination. Nedan följer en kort sammanfattning av det empiriska materialet för att 

skapa en övergripande förståelse.   

 

Samarbetet mellan Intermediär och behovsbäraren inleddes i flertalet av projekten genom tips 

från personer med vilka intermediären tidigare arbetat med. Behovsbäraren såg ofta 

intermediären som en värdefull resurs även om det i början fanns viss skepsis kring vad 

dennes faktiska bidrag skulle bli. Samarbeten inleddes och intermediärerna var drivande ofta 

i form av en projektledande roll. Intermediärerna sammanlänkade och knöt ihop 

behovsbärarna med olika resurser och personer nödvändiga för projektens framgång. Det 

fanns i flertalet av projekten ett förtroende från behovsbäraren gentemot intermediären redan 

i ett tidigt stadie, detta förtroende växte allteftersom under projektens gång. Behovsbärarna 

hade en öppenhet i dialogen med intermediären och var sällan återhållsamma gällande deras 

innovationer. Förtroendet existerade därav på ett ömsesidigt plan mellan intermediär och 

behovsbärare. Det framkom att det i vissa av projekten fanns viss friktion och 

samarbetsproblem från behovsbärarnas sida, särskilt problematiskt var det när behovsbäraren 

utgjordes av grupp människor med olika viljor och tankar.  Genom medling från 

intermediärens kunde projekten trots detta i flertalet av fallen drivas framgångsrikt. Det var 

endast ett fåtal projekt där samarbetet mellan intermediär och behovsbärare avbröts, vilket 

berodde på bristande engagemang från behovsbärarnas sida.  
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6.	  EN	  GRADVIS	  PROCESS	  
 

6.1	  Intermediärens	  roll	  och	  funktion	  
 
Intermediärerna beskrev sina funktioner i de studerade fallen som projektledare, pådrivare, 

kontaktförmedlare, kontaktupprätthållare och katalysatorer. Behovsbärarna bekräftade denna 

bild men betonade även roller som bollplank, mentor och stöd. Intermediärerna var operativt 

involverade i det dagliga arbetet såväl som stöd åt behovsbärarna och centrala i anskaffandet 

av finansiella medel. En viktig roll vilken intermediären utgjort är att de etablerat och 

upprätthållit en länk mellan behovsbäraren och övriga intressenter. Intermediärerna har även 

förmedlat, tydliggjort och översatt information (Lomas, 1997), samt förenklat skapandet, 

delandet och användandet av kunskapen (Sverrisson, 2001). Intermediärerna har således fyllt 

en funktion utöver den klassiska kunskapsförmedlande och kontaktskapande rollen genom att 

de även varit operativt involverade i form av en projektledande roll och en roll som stöd åt 

behovsbärarna.  

 

Intermediärerna beskriver vidare hur vissa projekt involverade samarbeten mellan 

yrkesgrupper och att det därav krävdes en hel del medling dem emellan. Intermediärens 

funktion har således varit en medlande roll likt det Wenger (2004) beskriver, där en ”broker” 

överför kunskap eller tankar mellan två olika aktörer. Vidare befann sig aktörerna runt 

strukturella hål och behövde således kopplas samman genom en mellanhand/”broker” (Burt, 

2004), vilket är den roll intermediären utgjorde. Burt (1992) betonar vidare hur information 

sprids mellan människor inom en grupp men sällan mellan olika grupper. Intermediärens 

medlande roll var således essentiell då kunskapen aldrig annars hade förts mellan dessa två 

grupper, samt i att översätta behovsbärarens idéer och tankar för att finansiärer och andra 

aktörer skulle kunna förstå detta (Kimble et al., 2010). 

 

Intermediärer såväl som behovsbärare har betonat hur intermediärerna var centrala i att 

förmedla kontakter. Behovsbärarna saknade själva det kontaktnät som behövdes för att få in 

relevanta aktörer i projektet. Behovsbärarna hade i vissa fall problem med att få in finansiella 

medel i projektet, intermediären kunde således genom sitt kontaktnät förmedla entreprenörer, 

finansiärer eller bidra med hjälp för att ansökan om finansiella medel hos oberoende 

organisationer. Behovsbärarna befann sig således runt ett strukturellt hål och saknade 

kopplingar till andra aktörer (Burt, 2004). Genom att intermediären hade tillgång till detta 
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nätverk och kunde överbrygga de strukturella hålen kunde behovsbäraren sammanlänkas med 

andra aktörer (Shipilov, 2009).  

 

Behovsbärarna saknade i vissa fall kontaktnät såväl som förmågan att kommunicera med 

dessa kontakter, de visste inte vad de skulle fråga efter, vad de ville ha eller vad de behövde. 

Intermediärerna fungerade således som ”knowledge brokers” enligt det Sverrisson (2001) 

beskriver, där en individ förenklar skapandet, delandet och användandet av kunskapen. Samt 

etablerar och upprätthåller en länk mellan behovsbäraren och andra aktörer genom att 

tydliggöra och översätta (Lomas, 1997).  Behovsbärarna beskriver även att intermediären på 

ett annat sätt kan kommunicera med finansiärer och tala deras språk. Just den aspekten med 

att övertyga nya affärspartners genom att tala deras språk och ställa deras typ av frågor och 

kunna svara på deras frågor är en värdefull funktion vilken intermediären bidragit med. 

Intermediären har således här fungerat som en ”broker” som genom att han har tillhörighet i 

flera grupper effektivt kan skapa kopplingar mellan dessa och öppna upp för möjligheten till 

lärande och utbyte. Intermediären har således inte fungerat enkom som agenter eller 

förhandlare utan har manipulerat informationen innan den förts från en kontext till en annan 

(Brown & Duguid, 1998). 

 

Intermediärerna betonade hur behovsbärarna i många fall saknade kunskaper gällande att 

driva projekt, utveckla affärer och att starta/driva företag i allmänhet. Behovsbärarna lyfter 

även fram hur tid varit ett stort problem för dem, då det ordinarie arbetet löper på och detta 

skall drivas vid sidan om. Intermediärerna beskriver hur behovsbärarnas tidsbrist samt behov 

av stöd skulle gjort det svårt för dem att driva projekten på egen hand, vilket bekräftas av 

behovsbärarna som menar att de lotsas genom processen och således har de sluppit spendera 

tid på fel saker. Intermediären har således reducerat behovsbärarens kostnader för att insamla 

information, förhandling och upprättande av kontrakt. Kostnaderna som beaktar tid och insats 

har således också minskat (Coase, 1937). Vad som även är viktigt att beakta är hur 

behovsbäraren saknade information kring olika valmöjligheter och således var begränsat 

rationell (Williamson, 1979). Behovsbäraren behövde heller i samma utsträckning ej skydda 

sig mot opportunistiskt agerande och därav behövde inga kontrakt upprättas vilket hade 

medfört ytterligare transaktionskostnader (Williamson, 1985). 

 

Kostnaderna för behovsbäraren att insamla information, förhandla och upprätta kontrakt samt 

den tid och insats detta medför skulle resultera i höga transaktionskostnader (Coase, 1937). 
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Då intermediären istället fyllt denna funktion är ett rimligt antagande att 

transaktionskostnaderna blivit avsevärt lägre. Intermediären har vidare reducerat 

opportunismen hos de involverade aktörerna och därav har inga kontrakt behövt upprättats 

vilket annars skulle ha medfört transaktionskostnader (Williamson, 1985). Chiles & 

McMackin (1996) menar vidare att risken för opportunistiskt beteende är korrelerat med 

förtroende, där ett högt förtroende medför en minskad risk för opportunistiskt beteende. Detta 

resulterar således i att mindre utarbetade skydd behövs och därav potentiellt reducerade 

transaktionskostnader. Förtroende mellan parterna antas leda till en ökad samarbetsvilja och 

underlätta uppgörelser, det gör det möjligt att upprätta löst specificerade kontrakt då 

eventuella luckor i kontraktet inte förväntas ageras opportunistiskt utifrån. Det är med stor 

sannolikhet detta som gjorde att projektet drevs med enbart ett sekretessavtal som det enda 

kontraktet och säkerheten.  

 

6.2	  Kunskapsöverföring	  	  
 
Vad det gällde informationsdelning och överföring så beskrev intermediärerna hur det var en 

bra öppenhet i dialogen mellan dem och behovsbärarna, de resonerade mycket tillsammans 

kring lösningar och idéer. Behovsbärarna stärker denna bild och förklarar att de alltid kunde 

vara öppna och dela med sig av idéer, kunskap och tankar. Det faktum att behovsbäraren 

snabbt öppnade upp sig och delade med sig av idéer och tankar tyder på att det fanns ett 

förtroende från behovsbäraren gentemot intermediären. Behovsbärarna var genom detta 

förtroende motiverade att dela med sig av och överföra kunskap och idéer till intermediären 

(Wu & Lee, 2012).  

 

I ett av fallen beskrevs den ena behovsbäraren som misstroende och försiktig. Intermediären 

menar dock att detta blev bättre under projektets gång allteftersom att dennes förtroende 

gentemot intermediären växte. Med anledning av att behovsbäraren var avvaktande i början 

men sedan var öppen tyder på att ett förtroende etablerades över tid, då en ökad grad av 

förtroende leder till en ökad villighet hos individen att dela med sig av kunskap (Jonsson, 

2012). Watson & Hewett (2006) menar även att när graden av förtroende ökar, kommer även 

delandet av kunskap öka, vilket tydligt kan bekräftas av ovanstående resonemang.  
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6.3	  Förtroende	  
 
Intermediärerna beskrev hur de upplevde ett förtroende från behovsbärarna i ett tidigt stadie 

och hur detta förtroende växte gradvis och etablerades över tid. Intermediärerna menar att 

förtroendet växte och etablerades genom de handlingar de utförde, det sätt de kommunicerade 

på och deras personlighet. Förtroendet mellan intermediären och behovsbäraren formades 

således och växte genom interaktion och positiva erfarenheter (Lehman & Neuberger, 2001). 

Det beskrivs vidare hur förtroendet etablerades genom interaktion och till viss del grundades 

på intermediärens kompetens, förtroendet baserades således på tidigare erfarenheter och 

intermediärens expertis (Moorman et al., 1992).   

 
Behovsbärarna lyfter fram hur förtroendet var starkt gentemot intermediärerna initialt vilket 

berodde på intermediärens personlighet, kompetens, bakgrund och det sätt intermediären 

förmedlades på såväl som att intermediären representerade Flemingsberg Science. Det 

betonades även hur en viktig orsak till förtroendet var att intermediären inte hade något 

egenintresse i projektet och att denne var en fri resursperson. Vidare lyftes det fram hur 

Flemingsberg Science och det faktum att de var finansierade av tillväxtverket var en viktig 

orsak till förtroendet gentemot intermediären. Mayer et al. (1985) beskrev tre 

förtroendeingivande faktorer vilka var förmåga, välvilja och integritet. Förtroendet skapades 

därav genom intermediärens situationsspecifika förmåga och dennes kompetens inom detta 

område. Vidare fanns det en förväntning från behovsbärarna att intermediären skulle göra det 

som är rätt för behovsbäraren oavsett intermediärens egenintresse, vilket är välvilja. Genom 

att behovsbärarna förklarade hur de upplevde en bra personkemi och att de hade mycket 

gemensamt hade behovsbäraren en uppfattning av att intermediären skulle vara lojal mot ett 

antal principer, vilket är det Mayer et al. (1985) kallar integritet. Samtliga förtroendegivande 

faktorer uppfylldes således. 

 

Förtroendet behovsbärarna kände gentemot intermediären är vidare processbaserat (Zucker, 

1986) då det etablerades och växte genom de handlingar intermediären utförde och genom 

interaktionen mellan intermediären och behovsbäraren.  Med anledning av att behovsbärarna 

betonade organisationen Flemingsberg Science, dess syfte och dess finansiär kan det 

konstateras att förtroendet även är institutionellt baserat (Zucker, 1986).  Behovsbärarna 

upplevde ett förtroende gentemot intermediärens kompetens vilket är det Usunier (1990) 

kallar för förtroende till kompetens och goodwill förtroende. Vilket innebär ett förtroende 
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gentemot intermediärens ledningsmässiga och tekniska förmågor.  Goodwill förtroende 

innebar att behovsbärarna upplevde att intermediären hade en känsla för moraliskt ansvar, var 

givmild och hade positiva avsikter.  

 

Intermediärerna beskrev hur förtroendet gentemot behovsbäraren inte alltid var starkt utan att 

det behövdes en del uppföljning och pådrivande från intermediärens sida. Blomqvist (1997) 

beskriver att nivån av förtroende konstant förändras i ett förhållande, detta då individer 

förändrar beteendet eller miljön förändras och utvecklas. Intermediären beskrev vidare hur 

förtroendet i ett fall minskade från hans håll men även från behovsbärarens sida efter en del 

problem uppstod. Detta visar hur etablering av förtroende är en gradvis process, i vilken 

förtroendet kan öka såväl som minska samt hur ömtåligt förtroende är. Det tar tid att etablera 

och har det väl förlorats kan det vara nästintill omöjligt att återuppbygga till sin ursprungliga 

styrka och form (Meyerson et al., 1996). 

 

Intermediären kände ett förtroende gentemot behovsbärarna men upplevde trots detta ett 

behov av att följa upp, intermediären menar att planer inte alltid hålls men att detta sällan 

enkom beror på behovsbärarna utan faktorer vilka de inte kan kontrollera. Moorman et al. 

(1992) menar att förtroendet är kopplat till en tro och förväntan att den andra aktören skall 

utföra eller leverera ett visst resultat, där förtroendet baseras på tidigare erfarenheter eller 

partnerns expertis. Sett till denna aspekt kan det diskuteras huruvida intermediären hade ett 

förtroende gentemot behovsbärarna men betonade intermediären att detta behov av att följa 

upp inte enbart berodde på behovsbärarna utan på faktorer utanför deras kontroll.  
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6.4	  Sammanfattning	  intermediärens	  roll	  &	  förtroende	  

Utifrån empirin beskriven i kapitel fem kan intermediärens funktion konkluderas i tabell ett. 

Förtroendet och dess olika former enligt Zucker (1986) konkluderas i tabell två.   

 
Intermediärens 
funktion 

Broker Knowledge broker Projektledare 

Projekt nr 1   X 
Projekt nr 2 X   
Projekt nr 3   X 
Projekt nr 4  X  
Projekt nr 5 X   
Projekt nr 6  X X 
Projekt nr 7 X  X 

 
 

 

Förtroende, olika 
former 

Processbaserat Karaktärsbaserat Institutionellt baserat 

Projekt nr 1 X X  

Projekt nr 2 X   

Projekt nr 3   X 

Projekt nr 4 X   

Projekt nr 5 X   

Projekt nr 6  X X 

Projekt nr 7 X X X 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Tabell 1; Intermediärens funktion 

Tabell 2; Förtroende 
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7.	  SLUTSATSER	  OCH	  FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING	  	  
 

7.1	  Sammanfattande	  diskussion	  &	  slutsatser	  
 
Intermediärerna kan i de studerade fallen tilldelas funktioner som ”brokers” där de utgjort en 

överbryggande länk mellan behovsbärare och andra aktörer. Vidare har de fyllt funktionen 

som ”knowledge brokers” där de översatt kunskap, information och idéer på ett sådant sätt att 

det gjorts förståeligt för andra aktörer som finansiärer eller entreprenörer. Intermediärerna har 

även i flera av fallen fungerat som projektledare då de varit operativt involverade i arbetet 

och drivit samt lett projektet framåt. En central funktion som flera behovsbärare lyft fram är 

att intermediärerna utgjort ett viktigt stöd och även fungerat som ett bollplank. Det kan 

således konstateras att behovsbärarna värderar ett stöd och en person att förlita sig på under 

en tidigare för dem okänd process.   

 

Med anledning av att många behovsbärare saknat dels kunskap och kontaktnät såväl som 

tiden för att driva ett projekt som detta har intermediärerna bidragit till att hjälpa 

behovsbärarna överbrygga strukturella hål. Intermediärerna har således reducerat kostnader 

associerade med att söka information, förhandla och upprätta avtal såväl som att 

behovsbärarna kunnat ägna tid åt ordinarie arbete. Intermediärerna har därav minskat 

transaktionskostnaderna såväl som opportunistiskt beteende.  Med anledning av att det 

funnits ett starkt förtroende mellan behovsbärare och intermediär är risken för opportunistiskt 

beteende låg och därav har inte några utarbetade kontrakt eller skydd behövts vilket 

ytterligare reducerat transaktionskostnaderna, undantaget ett sekretessavtal.  

 

Generellt sätt har behovsbärare och intermediärer alltid varit öppna gällande att berätta om 

idéer, kunskap, tankar och liknande. Vilket tyder på ett högt förtroende, då det finns ett 

förhållande mellan öppenhet och förtroende. Där ökad villighet att dela kunskap och idéer 

tyder på högt förtroende. Förtroendet behovsbärarna känt gentemot intermediärerna är därav 

att betrakta som högt. Intermediärernas förtroende gentemot behovsbärarna har varierat och 

även om intermediärerna ofta uttryckt att de känt ett förtroende gentemot behovsbärarna har 

de ofta känt ett behov av att kontrollera och följa upp. Det kan därför diskuteras huruvida det 

fanns ett förtroende eller ej. Intermediärerna har betonat att behovet att kontrollera och följa 

upp sällan berott på behovsbäraren utan snarare omkringliggande faktorer.  
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Utifrån ovanstående resonemang kan frågeställningen kring vilken funktion intermediärerna 

fyllt besvaras enligt följande. Intermediärerna har fungerat som medlare i den bemärkelsen att 

de överbryggat strukturella hål och sammankopplat behovsbärare med andra aktörer och 

intressenter. De har vidare översatt kunskap, information och idéer vilket gjort det mottagligt 

för intressenter som finansiärer eller entreprenörer och därav har de även fungerat som 

kunskapsmedlare. En betydelsefull funktion de även utgjort har varit i form av stöd och 

bollplank för behovsbärare, såväl som att intermediärerna reducerat transaktionskostnader 

och drivit samt lett projekt.  

 

Förtroende från behovsbäraren gentemot intermediären förelåg i tidigt stadie och detta 

förtroende växte och etablerades gradvis över tid, genom interaktion och en utbytesprocess. 

Att ett förtroende förelåg konkluderades genom att behovsbärarna snabbt var öppna att dela 

med sig av kunskap och idéer till intermediären. Det initiala förtroendet baserades på 

intermediärens personlighet där det fanns en bra personkemi mellan intermediär och 

behovsbärare. Förtroendet baserades vidare på intermediärens kompetens, meriter och 

bakgrund. Behovsbärarna kunde därför känna en trygghet i att intermediären var kompetent 

inom det aktuella området och därav blev intermediären en central samarbetspartner för 

behovsbäraren. Förtroendet vilket förelåg initialt växte även genom interaktionen och 

samarbetsprocessen mellan behovsbäraren och intermediären. Främst genom att 

behovsbäraren fick en bättre förståelse för intermediärens kompetens och vad denne kunde 

bidra med såväl som att en starkare relation skapades. Det kan även konstateras att 

organisationen intermediären representerade såväl som förmedlades genom spelade en viktig 

roll, där behovsbärarna betonade hur faktorer som att de kände till organisationen sedan 

tidigare, organisationens syfte och organisationens finansiär spelade in. 

 

Studiens andra frågeställning hur förtroende skapas och vad det baseras på kan således 

besvaras enligt följande.  Förtroende förelåg i ett tidigt stadie men växte och etablerades 

gradvis genom interaktion och en utbytesprocess mellan intermediär och behovsbärare. 

Genom interaktionen och utbytesprocessen skapades en relation och behovsbäraren fick även 

en bättre förståelse för intermediärens kompetens och bidrag i projektet.  
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Det initiala förtroendet baserades på intermediärens bakgrund, kompetens och meriter från 

tidigare projekt och anställningar, där behovsbäraren genom detta förstod att intermediären 

var kompetent inom det aktuella området. Förtroendet baserades vidare på den organisationen 

vilken intermediären representerade och förmedlades genom såväl som den bakomliggande 

finansiären.  

 

7.2	  Begränsningar	  i	  denna	  studie	  och	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  	  
 
En begränsning i denna studie är mätbarheten på ett begrepp som förtroende, där det baseras 

på den subjektiva upplevelsen huruvida en individ i efterhand har upplevt ett förtroende 

gentemot en annan individ. Förtroende som begrepp kan vidare innebära olika saker för olika 

individer. Ett sätt att lösa denna problematik var genom att studera huruvida individen var 

villig att dela med sig av kunskap och idéer, där en öppenhet inom denna parameter är ett 

tecken på förtroende. Det kunde därav fastslås att det förelåg ett förtroende. En annan 

begränsning och viktig faktor att beakta är hur förtroende är ett känslig ämne, där det finns 

anledning att svara det som anses korrekt för att undvika relationsproblem. Ett sätt att minska 

detta problem var att garantera respondenterna anonymitet.   

 

Då denna innovationsprocess med intermediärer och behovsbärare i kliniker är ett nytt 

arbetssätt i Sverige finns det anledning att ytterligare studera detta fenomen och vilka roller 

och funktioner intermediärer kan tillskrivas. Det är vidare intressant att ytterligare studera 

vad förtroende baseras på i relationer där tillit gentemot en samarbetspartner är av vikt och 

där relationen sker under en begränsad tidsperiod. Det vore även intressant att studera 

framgångsfaktorer i projekt som dessa för att skapa en ”best practice” kring hur en 

innovationsprocess med behovsstyrd innovation och intermediärer skall drivas. Det är vidare 

högst intressant att studera varför de misslyckade projekten inte har lyckats.  

 

Då denna studie främst fokuserat på vilka faktorer förtroendet grundas på vore det intressant 

att studera vilka faktorer som väger högst och vilka faktorer som inte är särskilt centrala. 

Detta skulle förslagsvis exekveras genom en kvantitativ studie.  
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BILAGOR	  	  
 

BILAGA	  1:	  Intervjuguide-‐	  Intermediär	  
 
Respondent information  
Namn, Titel, Bakgrund, projekt.   

Allmänna frågor 

Berätta lite kort om detta projekt? 

i vilket stadie du träffade behovsbäraren? När, varför osv? 

Vilka nyckelhändelser kan du lyfta fram, som varit avgörande i projekt XXX? 

 

Brokering 

Beskriv din roll och funktion som intermediär i projekt XXX? 

Beskriv behovsbärarens roll?  

Hade behovsbäraren en idé/tanke men problem att sätta ord på/förtydliga/realisera den? 

Kunde du sätta ord på den för att akademi, investerare osv skulle förstå? 

 

Aktörer  

Vilka aktörer var involverade i projekt (XXX)? 

Hur fungerade återkopplingen/sammankopplingen mellan de olika involverade aktörerna?   

Saknade behovsbäraren det nätverk/nödvändiga kontakter för att självständigt förverkliga sin 

idé? 

 

Hur upplevde du behovsbärarens kunskap kring ide, utveckling, finansiering osv? Upplevde 

du att någon av er hade större kunskap eller mer information kring dessa aspekter? 

Varför drev behovsbäraren själv inte hela utvecklingen?  

 

Förtroende 

Var behovsbäraren alltid villig att dela med sig av kunskap och idéer till dig? Eller var denna 

vid något tillfälle återhållsam?  

Hur överkom ni i så fall detta problem?  

När du första gången träffade behovsbäraren, kände du ett förtroende för/ litade du på 

behovsbäraren? varför? 
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Upplevde du att du hade något gemensamt med behovsbäraren när ni först möttes? delade ni 

samma värderingar, åsikter osv? 

Fanns det något tillfälle där du hade anledning att inte lita på behovsbäraren? Eller kände ett 

bristande förtroende?  

Litade på att behovsbäraren skulle göra det ni kommit överens om eller kände du ett behov av 

att kontrollera/övervaka eller göra det själv? 

Upplevde du att du behövde anstränga dig för att upprätthålla relationen med behovsbäraren? 

varför kände du detta? finansiellt, emotionellt eller skyldighet  

 

 

När du första gången träffade behovsbäraren i projekt (XXX) upplevde du att denna person 

litade på/kände ett förtroende för dig?  

Vad såg du som orsaken till detta förtroende? Din bakgrund/meriter eller organisationen du 

representerade? 

Eller såg du att ett förtroende växte fram genom interaktionen och utbytena mellan er?  

Om det förelåg problem med förtroende, hur överkom du detta och vann förtroende? 
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BILAGA	  2:	  Intervjuguide-‐	  Behovsbärare	  
 
Respondent information  

Namn, Företag, Titel, Bakgrund, projekt.   

 

Allmänna frågor 

När kom du på iden? Varför kom du på den? 

Vad hände från det att du kom på iden till det att du träffade arkitekten? 

Skedde några viktiga händelser(nyckelhändelser)?  

Vad hände från det att du träffade arkitekten? 

Vart befinner du dig idag? 

 

Brokering 

Hur upplevde du intermediärens roll? Vilken roll hade denna? 

Vad hade du förväntat dig att han/hon skulle hjälpa dig med? 

Vad blev utfallet/ det du faktiskt fick hjälp med av denne?   

Tror du såhär i efterhand att du på egen hand hade kunnat genomföra denna 

innovation/ide/process? 

 

Aktörer  

Hade du det nätverk/kontakter som var nödvändiga för att genomföra/realisera din 

innovation/ide? Eller behövde du arkitekten för detta? 

Hur såg kommunikationen ut från dig till andra aktörer involverade i projektet? Gick den via 

arkitekten? Var det arkitekten som sammankopplade dig med investerare, produktutvecklare 

osv?    

 

Hur upplevde du intermediärens kunskap kring ide, utveckling, finansiering osv? Upplevde 

du att någon av er hade bättre kunskap eller mer information kring dessa aspekter? 

Vad är den främsta orsaken till att du inte själv drev hela utvecklingen/processen?  

 

Förtroende 

Hur kände du för att dela med dig av kunskap till intermediären?  

Litade du på arkitekten tillräckligt för att direkt berätta om din idé och tankar? 
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Vad var ditt första intryck av intermediären? hade du innan mötet med denna bildat dig någon 

uppfattning? Vilken? 

När du första gången träffade intermediären, kände du ett förtroende för/ litade du på 

intermediären? varför? 

Vad var grunden till detta förtroende? intermediärens kompetens? arkitektens bakgrund, titel, 

organisation vilken han/hon representerade osv?  

Upplevde du att du hade något gemensamt med intermediären när ni först möttes? delade ni 

samma värderingar, åsikter osv? 

Fanns det något tillfälle där du hade anledning att inte lita på intermediären? Eller kände ett 

bristande förtroende?  

Har interaktionen och utbytena mellan er sett ut? har era möten och samarbetet lett till att 

förtroendet ökat?  

 


