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Sammandrag 
 

I en öppen innovationskontext har behovet av samarbete mellan olika aktörer ökat. I 

skärningspunkten mellan forskning och innovation befinner sig universitet och näringsliv 

som genom ömsesidigt samarbete driver samhället framåt. Då svårigheter identifieras i 

hur man som aktör erhåller extern kunskap samt om den kunskapen är relevant är syftet 

för denna studie att undersöka hur universitetet som kunskapsförmedlare skapar 

förutsättningar för att underlätta kunskapsöverföring och där igenom stödja etablering av 

samarbete. En kvalitativ studie har bedrivits på en enhet vid Uppsala universitet, som 

agerar som kunskapsförmedlare mellan näringsliv och universitetets akademiker. Det 

empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och kompletterats 

av sekundärkällor. Studien visar att kunskapsförmedlare kan stödja etablering av 

samarbete genom strukturerade aktiviteter och informella nätverk. Kapaciteten för dessa 

är kopplad till personalens dubbla bakgrunder i akademi och näringsliv samt deras 

förståelse för aktörernas incitamentsstruktur och kontext.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kunskapsöverföring, kunskapsförmedlare, universitet, näringsliv, 
samverkan, samarbete, öppen innovation 
________________________________________________________________________ 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Redan på 30-talet argumenterade Joseph Schumpeter (1934, p. 64-66) för att innovation 

är den främsta ekonomiska drivkraften. Brown (2003, ix) definierar innovation som 

”invention implemented and taken to market”. Vanligtvis sker en innovationsprocess där 

en uppfinning eller idé utvecklas från en första tanke till en färdig produkt eller tjänst 

som sedan kan presenteras på en marknad (Business Dictionary, 2016). 

 Innovationsprocessen består av olika organisatoriska moment och förloppet från 

idé till marknad är inte en helt given process. Chesbrough (2003a, 31-34) resonerar för att 

ett paradigmskifte har skett i hur företag hanterar innovationsprocesser. Tidigare ägde 

innovation rum i en sluten modell som innebär att innovationsprocessen sker inom 

företagets gränser och där företaget kan kontrollera de av innovationen uppkomna 

immateriella rättigheter utan att riskera att konkurrenter utnyttjar idéerna för egen vinning 

(Ibid). Paradigmskiftet innebär att det har skett en utveckling från sluten till vad 

Chesbrough (2003a, p. 43) definierar som öppen innovation. Den öppna 

innovationsprocessen medför att värdefulla idéer kan komma både inifrån och utifrån 

företagets gränser och antingen implementeras genom företagets affärsmodell ut till dess 

egen marknad eller vidareutvecklas till en ny marknad via en extern aktör men där 

företaget ändå kan tjäna på kommersialisering av innovationen genom till exempel patent 

eller licenser (Chesbrough, 2003b). Vidare kan förhållningssättet till öppen innovation 

lämpligt sammanfattas i Joy´s Law: ”No matter who you are, most of the smartest people 

work for someone else” (Joy, B., cited in Lakhani & Panetta, 2007). Denna 

managementlag understryker essensen av kunskapsproblematiken som många företag 

möter idag; i varje given stund av verksamhet finns den mest relevanta kunskapen alltid 

utanför företagets gränser och utmaningen är hur företaget ska få tillgång till den 

(Lakhani & Panetta, 2007). Problematiken förstärks av svårigheter i att hitta rätt aktörer 

att samarbeta med samt hur denna kunskap ska överföras mellan aktörer med olika 

bakgrund och olika kompetens (Heim, 2011, p. 65-69, 148). 

  I dagens kunskapsbaserade samhällen med komplexa och snabba skiften i 

teknologier är utbytet av innovativa idéer av stor vikt, inte bara för organisationers 

överlevnad, men också för samhället i stort (Prandelli et al., 2008, p. 1-2, 6). Näringsliv, 

universitet och det offentliga rummet, behöver i större utsträckning hitta samarbetsformer 
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för att hantera öppen innovation och göra kunskap tillgänglig. Dessa tre stora aktörer, 

som går under begreppet trippel helix, behöver enligt Etzkowitz & Leydesdorff (1996) 

fungera som ömsesidigt stöd för varandra för att driva samhället framåt.  

Universitetets roll i en trippel helix är framförallt att nyttiggöra forskning för 

externa aktörer. Flertalet studier (Yusuf, 2008; Perkmann & Walsh, 2007; Miller et al., 

2016) har utforskat hur samverkan och nyttiggörande tar sig uttryck i samarbete mellan 

universitet och externa aktörer. I ett svenskt sammanhang är detta nära kopplat till 

universitetens samverkansuppgift som också är lagstadgad (SFS, 1992:1434). Företagens 

behov att få tillgång till extern kunskap för kommersialisering går hand i hand med 

universitetens uppgift att nyttiggöra forskning för samhällets utveckling, vilket leder till 

ett växande behov av samarbete mellan aktörerna. För att mildra svårigheter i att hitta rätt 

aktörer för samarbete där kunskapen som överförs uppfattas som relevant, har 

kunskapsförmedlare som relativt ny aktör visat sig vara till stor hjälp (Howells, 2006; 

Yusuf, 2008).  

1.2. Problemformulering 
I en öppen innovationskontext agerar kunskapsförmedlaren som en mellanhand för att 

underlätta kunskapsöverföring mellan aktörer (Howells, 2006; Yusuf, 2008). 

Kunskapsöverföring som aktivitet i en öppen innovationsprocess kopplas till det som 

Polayni (1966) beskriver som tyst respektive explicit kunskap. Tyst kunskap är en typ av 

inneboende kunskap som är svår att ta på och svår att kommunicera, som till exempel 

erfarenheter och “know-how”. Överföring av tyst kunskap underlättas därför genom 

samarbete (Nonaka & Takeuchi, 1995). Explicit kunskap är däremot lätt att formulera 

och kommunicera och överförs därför i enklare transaktioner som bland annat patent, 

licenser och dokument (Nonaka & Takeuchi, 1995; Wright et al., 2008). 

 Kunskapsöverföring mellan universitet och näringsliv har länge varit ett behandlat 

ämne i akademiska studier. Perkmann & Walsh (2007) redogör för att samarbete mellan 

universitet och företag främst framstått som generella länkar, där kunskapsöverföring 

varit mer knuten till explicit kunskap, så som rekrytering av nyexaminerade eller 

transaktioner av patent. Vidare argumenterar Perkmann & Walsh (2007) att dessa 

generella transaktionsbaserade länkar mellan universitet och näringsliv inte längre räcker 

till för en lyckad kunskapsöverföring i en öppen innovationskontext, utan behöver bli mer 

relationsbaserade. Wright et al. (2008) påpekar att tyst kunskap i en öppen 
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innovationskontext har kommit att bli en minst lika viktig del som explicit kunskap, 

vilket leder till utmaningar för aktörer i hur den svårkommunicerade tysta kunskapen ska 

överföras. 

 Många universitet har enheter vigda till att stödja kunskapsöverföring och 

samverkan mellan akademiker och företag (Yusuf, 2008; Wright et al., 2008). Däremot 

framlägger Wright et al. (2008) att denna typ av kunskapsförmedlare ofta saknar rätt 

kompetens för att stödja överföringen av tyst kunskap. I en öppen innovationskontext 

behöver universitetet som kunskapsförmedlare utveckla färdigheter för att underlätta 

relationsbaserade samarbeten (Wright et al., 2008). Perkmann & Walsh (2007) och Miller 

et al. (2016) nämner behovet av att undersöka samarbeten mellan universitet och 

näringsliv ur ett organisatoriskt perspektiv, samt hur universitetet som 

kunskapsförmedlare ska stödja etableringen av dessa samarbeten. 

1.3. Syfte & Forskningsfråga 
Eftersom en öppen innovationskontext leder till (1) behovet av relationsbaserade 

samarbeten och (2) behovet av att underlätta överföring av tyst kunskap är syftet för 

studien att undersöka hur universitetet som kunskapsförmedlare skapar förutsättningar för 

att underlätta kunskapsöverföring och där igenom stödja etablering av samarbete.  

 

Forskningsfråga: 

Hur stödjer universitet som kunskapsförmedlare etableringen av samarbete mellan 

akademiker och näringsliv i en öppen innovationskontext? 

1.4. Förtydligande 
Löpande genom uppsatsen refereras det till universitet i olika roller. Universitetet som 

institution har till uppgift att utbilda, forska samt samverka med samhället. Universitetet 

som kunskapsförmedlare innebär rollen att förmedla kunskap till samhället, det vill säga 

nyttiggöra den forskning som bedrivs. I sammanhanget är kunskapsförmedlaren den 

tillägnande enhet som flertalet universitet har för att aktivt arbeta med 

samverkansuppgiften. Universitetet som arbetsgivare har ett ansvar att verka för att 

anställda ska sysselsätta sig med alla tre uppgifter; utbilda, forska, samverka. 

 Vidare benämns begreppen akademiker och forskare. Kunskapsförmedlaren i 

denna studie har som uppdrag att ”vara väl förankrad inom hela universitetet och 
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engagera alla medarbetare” (UUI, 2015), vilket refererar till alla anställda vid 

universitetet. I praktiken och i det empiriska materialet framkommer att majoriteten av 

etablerade samarbeten innefattar erfarna forskare, men utifrån uppdraget samt tidigare 

studiers användning av begreppet akademiker (Miller et al., 2016), har vi valt att 

fortsättningsvis hänvisa till den bredare termen akademiker, som innefattar forskare, med 

innebörden av alla anställda akademiker vid universitetet.  

1.5. Avgränsning 
Denna studie avgränsas till att behandla relationen mellan aktörerna akademiker och 

näringsliv. Även om samarbete och samverkan berör flera aktörer har denna avgränsning 

gjorts utifrån en tidsbegränsning samt att näringslivet som aktör tydligare förväntas sträva 

efter innovation ur ett företagsekonomiskt perspektiv i jämförelse med exempelvis 

offentliga myndigheter, vilket ökar relevansen för studien.  

 Vidare rör sig studien i en svensk universitetskontext med en lagstadgad 

samverkansuppgift. I denna uppgift ingår allt från uppdragsforskning till 

företagsdoktorander, alumnverksamhet och innovation (Uppsala universitet, 2015, p. 35, 

38). För att uppnå syftet med studien har en tydlig avgränsning gjorts till den delen av 

samverkansuppgiften som är kopplad till innovation. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Den teoretiska inramningen behandlar först kunskapsöverföring för att sedan redogöra 

för samarbete mellan universitet och näringsliv. Vidare definieras begreppet 

kunskapsförmedlare och behovet av en sådan i samarbetet. Därefter presenteras ett 

konceptuellt ramverk samt ett resonemang kring överväganden och kritik. Avslutningsvis 

sammanfattas teorin som mynnar ut i studiens analysmodell.  

2.1. Kunskapsöverföring 

2.1.1. Tyst och explicit kunskap  
Kunskapsöverföring mellan aktörer kan kopplas till Polanyis (1966) distinktion mellan 

tacit knowledge och explicit knowledge (Wright et al., 2008), översatt och behandlad av 

Tell (2012, s.141) som tyst och explicit kunskap. Den förstnämnda är en typ av 

inneboende kunskap som är personlig, kontext-specifik och lokalt inbäddad, och därför 

svår att kodifiera, kommunicera och överföra. Den består av kognitiva element i vilka 

människor skapar subjektiva uppfattningar, åsikter och perspektiv av verkligheten i syfte 

att förstå den. Tyst kunskap kan även ha formen av färdigheter, know-how och hantverk. 

Till skillnad från tyst kunskap är explicit kunskap kontext-fri, objektiv och kodad och 

därför lättare att överföra i formellt språk. (Polayni, 1966) Vidare argumenterar Polayni 

(1966) för att den explicita kunskapen bara står för en bråkdel av all kunskap som finns 

och Nonaka & Takeuchi (1995, p. 61) argumenterar för att tyst och explicit kunskap ska 

ses som komplement till varandra. 

2.1.2. Överföring av tyst kunskap 
Nonaka & Takeuchi (1995, p. 62-70) nämner två moment av överföring gällande tyst 

kunskap. Det handlar dels om överföring från tyst till tyst kunskap och dels om 

överföring från tyst till explicit kunskap. Överföring av tyst kunskap från en part till en 

annan kan ske utan användandet av språk. Processen benämns socialisering, där fokus 

ligger på observation, imitation och övning. Nyckeln till en lyckad överföring enligt 

Nonaka & Takeuchi (1995, p. 62-63) ligger i gemensam erfarenhet i form av samarbete, 

då samarbete underlättar för en aktör att projicera tankar på någon annan. 

Processen att överföra kunskap genom att formulera tyst kunskap till explicit 

benämns som externalisering. Tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap genom 

dialoger och kollektiva reflektioner och uttrycks i form av metaforer, analogier, koncept, 
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hypoteser och modeller (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 66). Dessa uttryck fungerar som 

kommunikationsmedel och möjliggör kunskapsöverföring genom att förena skillnader i 

uppfattningar av verkligheten och skapa förståelse för lik- och olikheter mellan ting 

(Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 66-67). 

2.2. Samarbete mellan universitet och näringsliv 
Samarbete mellan universitet och näringsliv anses som lyckat när syftet att överföra 

kunskap mellan aktörerna uppnås. Kunskapsöverföring anses vägleda och höja 

universitetsforskningen, samt möjliggör även för näringslivet att ta del av ny forskning 

och nya teknologier. (Acworth, 2008)  

 Yusuf (2008) argumenterar för vikten av samarbete mellan universitet och 

näringsliv utifrån att universitet i sin funktion att utbilda framtida arbetskraft har en i 

grunden betydande roll för kunskapsbaserade, moderna ekonomier där levnadsstandarden 

är sammanflätad med kontinuerlig kunskapsutveckling. Innovation som effekt av 

samarbeten med universitet har länge argumenterats för att ge ekonomiska och sociala 

fördelar (Perkmann & Walsh, 2007; Yusuf, 2008; Schumpeter, 1934, p. 64-66) och allt 

fler statliga initiativ har uppkommit för att främja dessa samarbeten (Perkmann & Walsh, 

2007). Yusuf (2008) påpekar att dessa samarbeten kommer få en större betydelse i 

framtiden till följd av den allt öppnare innovationsprocessen. 

  Perkmann & Walsh (2007) och Yusuf (2008) redogör för att länkar mellan 

universitet och näringsliv kommer behöva vara närmare och mer frekventa. Perkmann & 

Walsh (2007) argumenterar för att tidigare studier främst har definierat och behandlat 

samarbete mellan universitet och näringsliv som transaktionsbaserade 

interorganisatoriska länkar. De redogör vidare för element som pekar på att företag 

däremot värderar relationsbaserade länkar högre, eftersom dessa länkar till fördel har en 

lärande och kapacitetshöjande effekt. Utöver dessa fördelar argumenterar de även för 

behovet av relationsbaserade interorganisatoriska länkar utifrån samtidens behov i en 

öppen innovationskontext. (Perkmann & Walsh, 2007) Liknande resonemang har 

identifierats i studien av Wright et al. (2008) och kopplas till tyst och explicit kunskap. 

Författarna påpekar att överföring av tyst kunskap har blivit en lika viktig del som 

överföringen av explicit kunskap i samarbete mellan universitet och näringsliv. Då tyst 

kunskap enligt Nonaka & Takeuchi (1995) kräver samarbete för överföring finns det 

ytterligare underlag för att länkar mellan universitet och näringsliv behöver bli mer 
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relationsbaserade. Det ligger i linje med Perkmann & Walshs (2007) antydande att 

enklare transaktionsbaserade länkar inte längre räcker till för ett lyckat samarbete utan 

behöver bli mer relationsbaserade för att möjliggöra öppen, interaktiv och 

nätverksbaserad innovation i en öppen innovationskontext.  

2.3. Kunskapsförmedlare 
En öppen innovationskontext har lett till uppkomsten av nya aktörer, bland annat 

kunskapsförmedlare, som kan placeras som en underkategori i benämningen 

intermediärer (Howells, 2006). Howells (2006) förklarar att intermediärer på ett 

övergripande plan är att anse som en mellanhand för aktörer på marknaden, och har som 

allmän funktion att stödja innovationsprocesser genom att identifiera behov och artikulera 

efterfrågan av innovation. Termen kunskapsförmedlare är en översättning av “knowledge 

brokers” (Sawhney et al., 2003). Då kunskapsöverföring står i fokus i samarbete mellan 

universitet och näringsliv blir det aktuellt att i denna studie använda termen 

kunskapsförmedlare med en betydelse av mellanhand och en funktion av att stödja 

innovationsprocesser. 

2.3.1. Universitet som kunskapsförmedlare 
Universitetet som kunskapsförmedlare kan ses som en institutionell förmedlare som “ofta 

erbjuder incitament för att uppmuntra kunskapsöverföring och en blandning av tjänster 

för att underlätta interaktion mellan forskare och företag” (översatt från Yusuf, 2008). 

Vidare benämns de som interna (Wright et al., 2008), då de arbetar inom och för 

universitet. Inom akademin har behovet av kunskapsförmedlare ökat utifrån flera 

faktorer. Yusuf (2008) argumenterar för att kunskapsförmedlaren löser problematik kring 

att akademiker saknar relevanta kontakter för att närma sig näringslivet. Både Yusuf 

(2008) och Wright et al. (2008) påpekar också att kunskapsförmedlaren har en allt större 

roll i samarbetet mellan universitet och näringsliv vid överföring av tyst kunskap. Vidare 

har behovet förstärkts då samverkan som uppgift framkommit tydligare. I Sverige har 

högskolor och universitet en samverkansuppgift som går utöver det akademiska ansvaret 

att undervisa och forska. Den är lagstadgad (SFS, 1992:1434) och innebär en uppgift att 

samverka med omgivande samhälle samt att forskningsresultat ska komma till nytta. 

Sedan 90-talet har interna kunskapsförmedlare på universitetet ökat i betydelse 

och tar sig ofta uttryck som “Technology Transfer Offices” som är att se som tillägnade 

kontor på universitetet för hantering och kommersialisering av forskningsresultat (Wright 
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et al., 2008). Wright et al. (2008) argumenterar för att dessa kontor har varit betydande 

för transaktionsbaserade samarbeten där explicit kunskapsöverföring har legat i fokus. 

Vidare påpekar de att kontoren behöver utveckla andra färdigheter för att axla rollen som 

en kunskapsförmedlare som stödjer överföringen av tyst kunskap i relationsbaserade 

samarbeten. Dessa färdigheter identifieras som skapandet av aktiviteter och nätverk som 

underlättar stödet för gemensam forskning mellan parter i syfte att tillsammans skapa och 

överföra tyst kunskap (Wright et al., 2008). 

2.4. Konceptuellt ramverk för kunskapsöverföring  
En nyligen publicerad studie av Miller et al. (2016) presenterar ett konceptuellt ramverk i 

syfte att förstå kunskapsöverföring i en öppen innovationskontext (se Bilaga 2). Miller et 

al. (2016) har identifierat fem faktorer som möjliggör och/eller hindrar aktörer till 

etablering av samarbete för kunskapsöverföring: human-centric factors, organisational 

factors, knowledge characteristics, power relationships, och network characteristics. 

Vidare har Miller et al. (2016) funnit specifik inblandning av kunskapsförmedlare i tre av 

de fem faktorerna, nämligen organisational factors, knowledge characteristics och 

network characteristics som vi översatt till organisatoriska faktorer, 

kunskapskaraktäristika och nätverkskaraktäristika. I denna studie presenteras därför 

dessa tre faktorer. 

2.4.1. Organisatoriska faktorer 

Miller et al. (2016) argumenterar för att organisatoriska faktorer spelar en nyckelroll i 

förhållande till kunskapsöverföring mellan olika aktörer. Framförallt uppkomsten av ett 

tillägnat kontor för kunskapsöverföring har identifierats som ett åtagande av universitet 

för att utveckla interna procedurer som möjliggör för akademiker att engagera sig i 

kunskapsöverföring i en öppen innovationskontext. Det tillägnade kontoret har en roll 

som kunskapsförmedlare och har under sin verksamhetstid format en bredd av aktiviteter 

som sammanför universitetet och näringslivet. (Miller et al., 2016) 

En organisatorisk faktor som kan innebära en motsättning är universitetets 

akademiska ansvar som består av undervisning och forskning. Detta leder i sin tur till att 

akademiker kan finna det svårt att inom sin arbetstid att, förutom undervisning och 

forskning, även samverka med externa aktörer. Detta akademiska ansvar kan avskräcka 

somliga akademiker att fullt ut samarbeta i öppna innovationsaktiviteter. 

Kunskapsförmedlare har funnit att universitetets betoning på det akademiska ansvaret 



 13 

ofta leder till missade möjligheter för kommersialisering av kunskap. Motsättning 

framkommer tydligare gällande finansiering till universitet som ofta är kopplat till dess 

påverkan på samhället, vilket lägger en press på universitet att producera relevant 

forskning som utvecklar samhället. Interna procedurer och rutiner har utvecklats till att 

ligga mer i linje med behovet av samarbeten med externa aktörer. (Miller et al., 2016) 

2.4.2. Kunskapskaraktäristika 

Karaktären av överförd kunskap påverkar dess relevans för aktörerna (Miller et al., 

2016). I öppna innovationsprocesser är kunskapsöverföring ofta affärsrelaterad för att 

vara anpassad för näringslivet (Miller et al., 2016; Siegel et al., 2003; Wright et al., 2009) 

och har enligt Szulanski (2002) egenskapen av tyst kunskap. Miller et al. (2016) likt flera 

andra studier (Szulanski, 2002; Nonaka & von Krogh, 2009) ligger i linje med Nonaka & 

Takeuchi (1995, p. 62-63): att komplex, eller tyst kunskap, som lämpar sig väl för 

innovation, kräver rika kommunikationskanaler såsom face-to-face för att underlätta 

överföringen. Vidare har Vandekerckhove och Dentchev (2005) identifierat att en hög 

grad av kommunikation reducerar kunskaps-asymmetri, det vill säga minskar risken att 

kunskapen inte upplevs som relevant, vilket Miller et al. (2016) argumenterar för är 

essentiellt när flera olika aktörer interagerar med olika avsikter i en öppen 

innovationskontext. Forskningsresultat har framlagt behov för fler möjligheter att 

intensifiera den fysiska interaktionen mellan akademiker och näringsliv för att 

överbrygga gap i tyst kunskap samt öka framgången av kommersialisering (Gassmann et 

al., 2010; McAdam et al., 2010). 

2.4.3. Nätverkskaraktäristika 

Egenskaper inom nätverkskaraktäristika framställs i huvudsak som tillit och förtroende, 

medling och nätverkande. När det gäller universitet och näringsliv har förtroendebygge 

en medlande funktion för att aktörerna ska engagera sig i kunskapsöverföring. (Miller et 

al., 2016) Det har identifierats att universitet behöver omfamna en kultur av förtroende 

för att uppmuntra fler aktiviteter inom öppen innovation. Förmågan att bygga personliga 

relationer baserade på tillit är inte bara av vikt för tillgången till förkunskaper hos 

individer utan även för att förenkla kommersialisering av idéer till produkter och tjänster. 

(Miller et al., 2016) Ett betydande inslag är de tillägnade kontoren som har en 

relationsbyggande funktion (Miller et al., 2016), vilket förefaller vara en egenskap som är 

förutsättning för att underlätta kunskapsöverföring (Zahra & George, 2002; Tortoriello & 
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Krackhardt, 2010). Vidare utvecklas att dessa kontor eliminerar problem och skillnader i 

kultur eller språk mellan olika typer av aktörer inom kunskapsöverföring (Miller et al., 

2016).  

2.5. Överväganden och kritik 
Då kunskapsöverföring och kunskapsförmedlare i en öppen innovationskontext är ett 

relativt nytt ämne där mycket publicering sker simultant och med olika perspektiv bygger 

teori i denna studie på både bredd och djup i befintlig forskning. För att fånga bredd har 

litteraturförteckningar och nyckelord studerats och sedan korsrefererats för att finna 

gemensamma nämnare. För att fånga djup har grundkällor och andra tongivande källor 

inom ämnet identifierats. 

 Användandet av Nonaka & Takeuchi (1995) gällande kunskapsöverföring kan 

kritiseras då deras empiriska material insamlades genom fallstudier på japanska företag. 

Då denna studie har ett perspektiv på kunskapsförmedlare och inte företag, samt att den 

empiriska undersökningen bedrivits på ett svenskt universitet kan relevansen av Nonaka 

& Takeuchi ifrågasättas. Författarnas bidrag inom ämnet kunskapsöverföring har däremot 

påvisats ha en världsvid applikation då de refererats till i flertalet västerländska studier, 

samt med perspektiv på kunskapsförmedlare (Tell, 2012; Wright et al., 2008; Yusuf, 

2008, Miller, 2016). De är således att betrakta som en grundkälla inom ämnet 

kunskapsöverföring, varav deras relevans för denna studie. 

 Användandet av Yusufs (2008) litteraturstudie kring medlande av kunskapsutbyte 

mellan universitet och företag kan också ifrågasättas. Litteraturstudien drar slutsatser som 

till en viss del grundar sig i andra explorativa studier (Wright et al., 2008; Acworth, 

2008) vilka publicerades simultant i tidskriften Research Policys utgåva gällande länkar 

mellan universitet och näringsliv. Även Perkmann & Walsh (2007) har bedrivit en 

litteraturstudie som redogör för olika länkar och relationer mellan universitet och 

näringsliv. Både Yusuf (2008) och Perkmann & Walsh (2007) studier är inte att betrakta 

som grundkällor då de har en mer sammanfattande karaktär. Däremot identifierade vi ett 

behov av breda övergripande studier som gör kopplingar mellan smala och djupa studier 

inom det relativt outforskade ämnet. Därför har vi valt att inkludera både Yusufs (2008) 

och Perkmann & Walshs (2007) slutsatser i den teoretiska inramningen. Att tillägga är att 

de studier som Yusuf inkluderar i sin litteraturstudie även har behandlats i den teoretiska 

inramning där de är att se som komplement och styrkande av Yusufs slutsatser. 
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 Miller et al. (2016) behandlar kunskapsöverföring mellan universitet och något 

som definieras som den fyrdubbla helixen av aktörer; näringsliv, universitet, stat och 

slutanvändare, vilket är en utveckling av en trippel helix, med slutanvändaren som fjärde 

aktör. Valet att endast använda universitet och näringsliv samt tre av de nämnda fem 

faktorerna är motiverat utifrån studiens syfte och avgränsning samt författarnas (Miller et 

al., 2016) egna uppmaning att rekonstruera och omtolka deras i ramverk i andra kontexter 

för att bygga teori.  

2.6. Teoretisk sammanfattning 
Kunskapsöverföring kan kategoriseras i tyst och explicit kunskap. Tyst kunskap är svår 

att kommunicera då den är personlig och kontext-specifik. Explicit kunskap är lättare att 

överföra då den är kontext-fri och objektiv.  Överföring av tyst kunskap från en part till 

en annan benämns socialisering och fokus ligger på samarbete medan processen att 

formulera tyst kunskap till explicit kunskap benämns externalisering och sker genom 

dialoger och kollektiva reflektioner. Kunskapsöverföring som aktivitet är av vikt i 

samarbete mellan universitet och näringsliv, då detta erkänts ge ekonomiska och sociala 

fördelar för samhället. Samarbetet behöver bli mer relationsbaserat eftersom tidigare 

enkla transaktionsbaserade samarbeten inte längre räcker till för lyckad 

kunskapsöverföring. En öppen innovationskontext innebär ett ökat behov av tyst kunskap 

för att möjliggöra innovation. För att dessa samarbeten ska etableras har universitet 

utvecklat en roll som kunskapsförmedlare där tillägnade kontor behöver utveckla 

färdigheter för att underlätta överföringen av tyst kunskap i relationsbaserade samarbeten. 

Kunskapsförmedlare kan skapa förutsättningar för kunskapsöverföring samt stödja 

etableringen av samarbete mellan akademiker och näringsliv genom att aktivt förhålla sig 

till organisatoriska faktorer, kunskapskaraktäristika och nätverkskaraktäristika.  

2.6.1. Analysmodell  
I syfte att underlätta analys har ett analysverktyg i form av en modell tagits fram baserad 

på studiens frågeställning och presenterad teori (se Modell 1). Analysmodellen grundar 

sig i fem antaganden och är en förenklad beskrivning av fenomenet och problemet samt 

den öppna innovationskontexten i vilken de studeras. 

1) Det finns en relation mellan universitet som institution och akademiker i form av 

arbetsgivare och arbetstagare. (Fetmarkerad linje då akademiker är en del av 

universitetet) 
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2) Det finns en relation mellan universitet som institution och kunskapsförmedlaren där 

den sistnämnda är universitetets enhet för samverkan mellan akademiker och näringsliv. 

(Fet markerad linje då enheten är en del av universitetet) 

3) Det finns en relation mellan universitet som institution och näringsliv grundad i 

samverkansuppgiften. (Streckad linje då näringslivet är extern i relation till universitetet) 

4) Kunskapsöverföring sker i samarbete mellan akademiker och näringsliv. 

5) Det finns faktorer som möjliggör och/eller hindrar aktörer till etablering av samarbete. 

Kunskapsförmedlaren skapar förutsättningar för kunskapsöverföring mellan akademiker 

och näringsliv och stödjer etablering av samarbete genom att aktivt förhålla sig till tre 

faktorer: organisatoriska faktorer, kunskapskaraktäristika och nätverkskaraktäristika. 

(Den inramande boxen fångar kunskapsförmedlarens verksamhet som stödjer etablering 

av samarbete) 

 

Modell 1: Studiens analysmodell utifrån teoretisk inramning. 
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3. Metod 
I detta avsnitt följer en redogörelse av och argumentation för de metodologiska valen 
som format den empiriska undersökningen. 

3.1. Forskningsansats 
Då fenomenet kunskapsförmedlare mellan akademiker och näringsliv i en öppen 

innovationskontext inte i större utsträckning behandlats av tidigare studier, finns ett 

behov av att bygga på, förfina och modifiera existerande teori genom ett abduktivt 

tillvägagångssätt (Saunders et al., 2016, p. 149). Studiens empiriska resultat integrerades 

iterativt med teorin utifrån analysmodellen. Empiri och teori blir på så sätt lika viktiga 

beståndsdelar i syftet att svara på forskningsfrågan (Saunders et al, 2016, p. 148).  

3.2. Forskningsdesign 
Den forskningsdesign som tillämpades i denna studie är av kvalitativ karaktär. Studiens 

syfte gör att en explorativ undersökningsstrategi har använts för att få en djupare 

förståelse för fenomenet och problemet. Denna förståelse erhålls bäst genom kvalitativa 

undersökningsmetoder som möjliggör flexibilitet och förändring (Saunders et al, 2016, p. 

174). Den möjliggör även insamling av rika empiriska beskrivningar för att kunna 

utveckla, förfina och bygga teorin (Saunders et al., 2016, p. 185). 

Det studieobjekt som empiriskt har undersökts är en universitetsenhet vilken 

agerar som en kunskapsförmedlare mellan universitetets akademiker och näringsliv. Ett 

studieobjekt är relevant för att fånga problematiken kring kunskapsöverföring mellan 

akademiker och näringsliv samt det relativt outforskade fenomenet ”kunskapsförmedlare” 

och dess bidrag i att stödja etableringen av samarbete i en öppen innovationskontext 

Studiens tidsbegränsning innebar att vi endast fångade en ögonblicksbild av 

studieobjektet. Den empiriska undersökningen bedrevs inom en begränsad tidsperiod, 

vilket innebär att den är bunden av en specifik kontext: en viss tid och en viss plats 

(Saunders et al., 2016, p. 200). 

3.3. Urvalsstrategi 

3.3.1. Val av studieobjekt 
Till studieobjekt har UU Innovation valts (hädanefter UUI). UUI är en del av Uppsala 

universitet med ledning, styrning och uppdrag från universitetet, och beskrivs som en 
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stödenhet som arbetar med den del av universitetets samverkansuppgift som avser 

innovationer (Uppsala universitet, 2015, p. 38).  

Flera andra universitet i Sverige har liknande organ eller funktioner men då vi 

ämnar få en djupare förståelse kring etablering för samarbete faller sig UUI naturligt av 

flera skäl; Uppsala universitet är ett av tre universitet som representerar alla sex 

vetenskapsområden där UUI aktivt arbetar mot samtliga indelat i tre större områden; 

Humaniora- och samhällsvetenskap (HumSam), Medicin och Farmaci (MedFarm) och 

Teknik- och naturvetenskap (TekNat). Vidare har enheten funnits sedan 2007 (vilket 

förefaller vara en lång tid i en öppen innovationskontext) och dess verksamhet har 

uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Enheten har 27 anställda varav delen 

för samverkan omfattar nio anställda med täckning för de sex nämnda 

vetenskapsområden, verksamhet på Campus Gotland, samt samarbete med Högskolorna i 

Dalarna och Gävle. I sammanhanget och i förhållande till andra svenska universitet 

förefaller detta vara en relativt gedigen personalstyrka och stort arbetsområde. 

3.3.2. Val av respondenter 

För att fånga en bredd av UUIs verksamhet har fem stycken respondenter med olika 

funktioner och hierarkiska positioner valts ut (se Tabell 1). Det gav en akurat bild av 

verksamheten och en tillräcklig empirisk grund för utvecklande av teori i studiens analys. 

Både antal och personer har valts utifrån tidsperspektiv, samråd med gruppchef och 

möjlighet till intervju vilket innebär att både ett snöbollsurval och bekvämlighetsurval har 

bedrivits. (Saunders et al, 2016, p. 302) 

Tabell 1: Översikt respondenter 

3.4. Insamling av data 

3.4.1. Primärdata 

För att kunna besvara forskningsfrågan och uppfylla syftet med studien användes semi-

strukturerade intervjuer.  För att möjliggöra en påbyggnad av relativt begränsad teori, 
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fanns det behov av att samla in detaljerad information och bakgrund från objektet vi 

studerat. Studien krävde också att respondenternas svar innehöll ingående förklaringar av 

verksamheten. Vidare ansåg vi det nödvändigt på grund av respondenternas skilda 

funktioner i verksamheten, samt för studiens explorativa karaktär, att kunna styra 

intervjun i den riktning vi önskade och anpassa frågorna utifrån tidigare svar och 

diskussion (Saunders et al, 2016, 394).  

Vid insamlingen av primärdata genomfördes det fem stycken intervjuer, varav 

fyra personliga besöksintervjuer och en telefonintervju. Valet av telefonintervju var 

nödvändigt då respondentens geografiska position var på Gotland. Samtliga respondenter 

erhöll innan intervjun ett dokument med information om intervjuns disposition och 

teman, tidsåtgång och information om ljudupptagning. Inga exakta frågor gavs på 

förhand för att undvika eventuell konformitet bland respondenterna. I efterhand fick 

respondenterna del av resultat från den empiriska undersökningen för att undvika 

misstolkningar samt att vid behov ha möjlighet till anonymitet. 

3.4.2. Sekundärdata 

Vid sidan av intervjuer har data samlats in från UUIs hemsida, från 

informationsdokument om UUI, samt från Uppsala universitets årsredovisning. Data har 

behandlats i syfte att underlätta intervjuerna (facilitation) samt komplettera 

(complementary) och bekräfta (triangulation) resultaten från primärdata (Saunders et al, 

2016, p. 173). Dokument och information på hemsidan gav oss nödvändig bakgrund till 

UUIs verksamhet och underlättade utformningen av intervjuerna. Dessutom kunde 

oklarheter som dykt upp under intervjun styrkas efteråt och förklaras av sekundärdata. 

3.5. Operationalisering 
Intervjufrågorna formulerades i fyra teman utifrån de antaganden i analysmodellen vilka 

fångar kunskapsförmedlarens verksamhet som stödjer etableringen av samarbete. Dessa 

fyra teman behandlar kunskapsförmedlarens förhållande till akademiker och näringsliv 

samt förhållandet till organisatoriska faktorer, kunskapskaraktäristika och 

nätverkskaraktäristika. Vidare ställdes introduktionsfrågor och avslutande frågor (se 

Bilaga 1 för intervjuguide). Dessa frågor anpassades under intervjuerna utifrån 

respondenten och diskussionen, och följdfrågor lades även till. Under intervjuerna var 

rollerna att en av oss intervjuade medan den andra övervakade för att säkerställa att 

samtliga frågor blev besvarade, samt för att styra intervjun i rätt riktning. I nedanstående 
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tabell presenteras nyckelformuleringar från teori och exempel på frågor inom varje 

intervjutema. 

Tabell 2: Operationaliseringstabell 

3.5.1. Analys av data 

Samtliga intervjuer transkriberades för att enklare kunna formulera empiri och underlätta 

analys. Jämförelser gjordes mellan intervjuerna för att hitta resonemang med likheter 

eller skillnader samt citat från respondenterna. För att inkludera relevant insamlat 

material från samtliga intervjuteman strukturerades det insamlade materialet i kategorier 

utifrån kunskapsförmedlarens förhållande till inblandade aktörer. Empiriskt material 

ställdes sedan mot teori utifrån analysmodellen där resultaten ifrågasatte, kompletterade 

och förklarade den teoretiska inramningen, för att sedan leda till slutsatser kring studiens 

forskningsfråga. 

3.6. Trovärdighet och tillförlitlighet 
Vi har i största möjliga mån undvikit ledande frågor för att minska risken att under 

intervjuerna tvinga på vår bild och vetskap kring fenomenet och där igenom skapa 

partiskhet kring hur respondenterna svarar vilket kan minska studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet (Saunders et al., 2016, p. 397). Däremot har vi i början av varje intervju 

behövt redogöra för vissa svårtolkade begrepp, så som “tyst kunskap”, som vi senare 

använt i våra intervjufrågor. Vi är medvetna om att detta kan ha lett till snedvridna svar 
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men vi har sett det som vår uppgift att i analysen av svaren vara kritiska och ta detta i 

beaktande. 

 Den urvalsstrategi som valts med UUI som enda studieobjekt kan i viss mån ha 

inneburit konsekvenser för tillförlitligheten av det empiriska materialet. Den empiriska 

undersökningen fångar endast kunskapsförmedlarens röst och insamlad information kring 

de övriga aktörerna kan därför vara vinklad utifrån kunskapsförmedlaren. Studiens 

tidsbegränsning gav få möjligheter att åtgärda och förstärka tillförlitligheten genom 

kompletterande kvantitativa och kvalitativa metoder, som till exempel enkätundersökning 

bland akademiker eller intervjuer med företag. Denna svaghet togs i beaktande vid 

behandling av empirisk data. 

 Ytterligare problematik kring tillförlitligheten relaterar till vår kontextbundna 

studie som inte ger generaliserbara slutsatser (Saunders et al., 2016, p. 397). Däremot 

anser vi inte att denna begränsning gör studien mindre relevant och således påverkar dess 

trovärdighet. Genom denna studie utforskar vi en problematik kring kunskapsöverföring 

och fenomenet av kunskapsförmedlare i en ny kontext. Den valda metodologin anser vi 

har hjälpt oss att fånga, resonera och skapa förståelse för komplexiteten och dynamiken 

av problemet och fenomenet, vilket vi ser som ett bidrag i sig.  

Semi-strukturerade intervjuer kan skapa problem i tillförlitligheten i svaren 

eftersom respondenten kan känna sig otrygg i intervjuns ostrukturerade karaktär och till 

följd ge snedvridna svar för att undvika sårbarhet och utsatthet (Saunders et al, 2016, p. 

397, 402). För att undvika detta skickades information ut i förväg med disposition och 

teman för intervjun. Eftersom en telefonintervju kan innebära minskad trovärdighet då 

den förknippas med risken för otrygghet hos respondenten (Saunders, 2016, p. 421), 

ställdes inga frågor som kan betraktas som känsliga för att på så sätt minska den risken. 

Vidare kan telefonintervjun även ha inneburit ett visst bortfall av information då 

möjligheten att se och tyda respondentens kroppsspråk gått förlorad (Saunders et al., 

2016, p. 422).  
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4. Empiri 
Efter en inledande beskrivning av UU Innovations verksamhet behandlas studieobjektets 

förhållande till universitetet, akademiker och näringsliv. Vidare beskrivs relationen 

mellan akademiker och näringsliv för att avslutningsvis beröra begränsningar i 

verksamheten. 

4.1. Beskrivning av UU Innovations enhet för samverkan 
I den följande empirin presenteras en del verksamheter och plattformar som enheten för 

samverkan bedriver på UUI. För en bättre inblick följer först en beskrivning. 

Ångström Material Academy (ÅMA) är en strategisk samverkansplattform till 

syfte att stärka samverkan mellan företag och Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 

universitet. Plattformen består främst av två partnerskapsprogram; ett för stora 

industriella bolag och ett för små och medelstora företag. (UUI, 2016a) 

AIMday är ett forum som ger organisationer möjlighet att inom specifika områden 

ta upp aktuella och verksamhetsnära frågeställningar med universitetets forskare. Syftet 

med AIMday är att erbjuda möjligheter till nya lösningar, kontakter, 

kompetensutveckling och samarbeten mellan akademiker och organisationer. (Ibid) 

SciLifeLab Partnering är ett pilotprojekt i syfte att främja och stödja samarbete 

samt skapa hållbara partnerskap mellan näringsliv och forskningsinfrastrukturen 

SciLifeLab. Partnerskapet innebär att företag kan få tillgång till kompetens och tekniskt 

avancerad utrustning och analysverksamhet. (Ibid) 

 UUI arbetar även med strategiska partnerskap i samråd med Uppsala universitet 

då dessa avtal skrivs mellan universitetet och en extern aktör som anses vara en viktig 

partner både nu och i framtiden. Universitetet har idag strategiska partnerskap med ABB 

och Uppsala kommun. (Nordquist, 2016; Engelmark 2016) 

 UUI skannar aktivt relevant omgivning för utlysningar och annat finansiellt stöd 

till forskare för samverkan med extern aktör. Sådana stöd kan vara Verifiering för 

samverkan (VFS) som innebär medel från statliga innovationsmyndigheten Vinnova som 

UUI kan utlysa internt till universitetets forskare. UUI har även Förstudiemedel som 

tillhandahålls av diverse interna och externa aktörer som kan sökas av forskare för att 

bedriva en förstudie tillsammans med externa aktörer i förhoppning att mynna ut i ett 

fullskaligt samarbete. UUI har även kontakt med forskarsekreterare och EU-
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koordinatorer för övriga utlysningar till exempel inom Horizon 2020, EUs stora satsning 

för forskning och innovation. (Nordquist, 2016) 

 Verksamheten består även av fokusmöten där aktörerna tillsammans med UUI 

samtalar om nästa steg i etableringen av samarbetet. Samverkansledarna beskriver sin 

uppgift som att initiera, medla, facilitera, katalysera och processleda samarbete. De 

informerar, skapar relationer och mötesplatser, identifierar behov och arbetar med 

”match-making”. (Samtliga respondenter, 2016) 

4.2. UU Innovations relation till Uppsala universitet 
Den verksamhet kring samarbete som UUI driver som enhet under Uppsala universitet är 

kopplad till universitetets samverkansuppgift: att samverka med omgivande samhälle för 

att nyttiggöra forskningsresultat och innovationer (Nordquist, 2016). Grönberg (2016) 

påpekar att om extra värde ska skapas för samhället behöver samverkansuppgiften 

innebära att båda parter vinner på det, och att man tillsammans skapar detta värde. Vidare 

är UUI också med som ett stöd i strategiska frågor som rör Uppsala universitetets 

samverkan med omgivande samhälle. (UUI, 2016b) 

 UUI har kontakt med vetenskapsområdesledningar på universitetet och bedriver 

verksamhet över de sex vetenskapsområdena som finns representerade vilket ger dem ett 

heltäckande universitetsnätverk som underlättar initiering av tvärvetenskapliga projekt 

(Nordquist, 2016). I plattformar som AIMday kan de “plocka” ihop forskare från bredden 

för att sedan tillsammans ingå i ett projekt med externa aktörer. Även om respektive 

institution och fakultet har till uppgift att samverka med samhället förklarar Melén (2016) 

att det kan vara svårt för en enskild institution att själv driva samverkansfrågor och 

initiera större projekt; UUI har mer kapacitet för att underlätta sådan initiering. UUI har 

fler resurser men också möjligheten att arbeta över disciplingränserna (Melén, 2016; 

Grönberg, 2016). Vidare nämner Melén (2016) och Nordquist (2016) också hur 

fördelaktigt det är för det kollegiala utbytet att arbeta över flera vetenskapsområden. 

Gruppchefen har under det senaste året arbetat med att få samverkansgruppen till att bli 

mer enhetlig, ha gemensamma arbetsprocesser och metoder där samverkansledarna kan 

dra nytta av varandras kompetenser (Nordquist, 2016). 

 Samtliga respondenter identifierar i deras verksamhet en problematik kring 

meritkriterier inom universitets- och forskarvärlden. Samverkansuppgiften har förts in 

som meritkriterium vid anställning av akademiker men brister ofta i fråga om applikation 
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i praktiken och Nordquist (2016) tror att det krävs en kulturförändring. I praktiken 

meriteras forskningen och utbildning i större utsträckning än samverkan, inte bara vid 

anställning hos universitet, utan Nilsson (2016) förklarar att systemet ser likadant ut hos 

Vetenskapsrådet: “Det hjälper inte att du skriver till Vetenskapsrådet att ‘Jag har haft 15 

industrisamarbeten’. Det är liksom inte riktigt implementerat i systemet idag”. Däremot 

tror Nilsson (2016) och Engelmark (2016) att det blir mer ”okej” och ”trendigt” att tänka 

samverkan och Grönberg (2016) förklarar att universitet i England har kommit längre i 

kring meritering av samverkan, vilket är ett exempel som Uppsala universitet borde följa. 

4.3. UU Innovations relation till akademiker 
I samtal om relationen mellan akademiker och universitet refereras det till 

lärarundantaget. Undantaget innebär att även om forskningen till större delen är statligt 

finansierat, har forskare vid svenska universitetet äganderätt till sin forskning. Engelmark 

(2016) och Nordquist (2016) förklarar att det därför finns ett behov av att stödja forskare 

som önskar att nyttiggöra sina uppfinningar, både i form av kommersialisering men även 

samverkan, och att det är det som blir UUIs uppgift.  

 För att kunna bedriva verksamheten anser samtliga respondenter att relationen 

med akademiker måste vårdas. UUIs kontakt med akademiker sker ofta på varje 

verksamhetsområdes campus. Samverkansledarna inom TekNat sitter på 

Ångströmslaboratoriet och samverkansledaren för MedFarm befinner sig på 

Biomedicinskt centrum (BMC). Nilsson (2016), Engelmark (2016) och Nordquist (2016) 

uttrycker vikten av den fysiska närheten till akademiker för relations- och 

förtroendebygge, men också för att hålla sig uppdaterad på forskarnas projekt och arbete. 

Engelmark (2016) påpekar att kommunikation via mail inom universitetet är ineffektivt, 

och att det är lättare att vårda nätverket genom face-to-face interaktion: “Då springer 

man på dem vid exempelvis kaffeautomaten, och det blir ett effektivt sätt att bibehålla 

nätverket och hålla det fräscht”. Nordquist (2016) vidareutvecklar att syftet med 

kontakten till akademiker är att inspirera till samverkan, informera om verksamheten och 

UUIs stöd, men även att utbilda akademiker om vad innovation kan innebära. 

  Även om varje kontakt är unik och individuell bygger och vårdar 

samverkansledarna också nätverket med akademiker på ett mer strukturerat sätt, via 

återkommande aktiviteter i plattformar som ÅMA, AIMdays och fokusmöten (Nordquist, 

2016), vilket underlättar interaktionen. Nilsson (2016) understryker att hon i kontakten 
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med akademiker behöver något i handen som en konkret frågeställning från företag eller 

en utlysning från Vinnova. Den första kontakten behöver inte komma från UUI, utan kan 

även initieras av akademiker som söker en aktör från näringslivet att samarbeta med för 

att tillsammans söka utlysningar från till exempel Vinnova (Nordquist, 2016; Engelmark, 

2016). 

 Det är dock inte alla akademiker som har ett intresse av att samverka, vilket har 

visat sig ha flera orsaker. Den vanligaste orsaken som identifierats av samtliga 

respondenter är kopplad till meritsystemet inom akademin. De ekonomiska incitamenten, 

i form av finansiering från till exempel Vetenskapsrådet, är huvudsakligen kopplade till 

det akademiska ansvaret gällande forskning och utbildning och kan innebära att forskare 

känner sig mindre motiverade till samverkansuppgiften. (Nordquist, 2016; Engelmark, 

2016; Nilsson, 2016). De knappa resurser som forskarna har i form av tid och 

ekonomiska medel kan innebära att de ser en risk i samarbete eftersom det anses 

förbundet med hög tidsåtgång och juridiskt krångel (Nilsson, 2016). Engelmark (2016) 

uttrycker att “en del forskare enbart fokuserar på att skriva sina artiklar och är inte lika 

intresserade av att ha ett utbyte med företag”.  

 Samverkansledarna inom MedFarm och på Campus Gotland uttrycker dock att 

universitetet har tillräckligt många forskare som vill samverka och att samverkansledarna 

då först och främst vänder sig till dessa (Nilsson, 2016; Melén, 2016). Nilsson (2016) 

förklarar också att de försöker inspirera andra, mer motvilliga forskare, med argumentet 

att samverkan kan höja kvaliteten på forskningen eftersom de kan få tillgång till kunskap 

och material som annars är oåtkomlig, till exempel läkemedelssubstanser. Engelmark 

(2016) påpekar vikten av strategiska partnerskap mellan universitet och näringsliv för att 

minska problematiken då dessa innebär ett mandat uppifrån som sänder ut signaler till 

forskare att samverka med partnern i fråga. 

 Det finns också akademiker som är väldigt öppna för samarbete och klarar det 

helt på egen hand, utan hjälp av UUI, vilket respondenterna från MedFarm och HumSam 

anser vara positivt eftersom målet med nyttiggörande ändå uppfylls. “Vi ska inte fylla ett 

behov som inte finns, utan snarare lära upp forskare till att fixa det här i stor 

utsträckning själv”. (Nilsson, 2016) 
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4.4. UU Innovations relation till näringslivet 
Relationen till näringslivet märks främst genom att samtliga respondenter betonar att de 

har dubbla bakgrunder och förståelse för både akademin och näringslivet. Nilsson (2016) 

och Grönberg (2016) förklarar att de genom tidigare arbetslivserfarenhet inom 

näringslivet byggt upp en relevant och personlig kontaktbas som de kan dra nytta av i 

arbetet för samverkan. 

 Likt relation mot akademiker arbetar UUI även mot näringslivet på ett mer eller 

mindre strukturerat sätt. Plattformen ÅMA, strategiska partnerskap, och AIMdays kan ses 

som en mer strukturerad metod för att skapa och vårda relationer till näringslivet 

(Nordquist, 2016). Inom TekNat berättar Engelmark (2016) att man även på ett mer 

ostrukturerat sätt kontaktar företag för möjliga samarbeten i form av förutsättningslösa 

möten där framförallt information kring vad UUI gör och deras stöd står i fokus. 

 Anledningarna till att näringslivet kontaktar UUI är främst för att lösa problem 

som kräver kunskap som akademiker kan ha. Inom MedFarm kan det handla om en 

speciell metodik som forskare besitter men problemet kan också vara att forskningen 

kräver en infrastruktur som företaget inte har tillgång till. Nilsson (2016) förklarar att det 

i LifeScience som bransch har blivit mer och mer vanligt att man skurit ner på den egna 

forskningen: man är helt beroende av att interagera med akademin om man ska vara i 

framkanten. För att hjälpa näringslivet att komma åt utrustning som finns på universitetet 

utan att riskera att universitetet bedriver konkurrensutsättande verksamhet har UUI 

utvecklat SciLifeLab Partnering där företag genom samarbeten kan interagera med 

forskare. Engelmark (2016) ser en trend kring att allt fler företag använder sig av 

uppdragsforskning, vilket han påpekar är oroväckande eftersom den typen av forskning 

innebär att företaget endast får tillgång till slutresultaten, och att den tysta kunskapen som 

erhålls och utvecklas under forskningsprocessen på så sätt inte skapas internt eller når 

företaget.  

4.5. Relationen mellan akademiker och näringsliv  
Alla samverkansledare står i ständigt utbyte mellan akademiker och näringslivet, där en 

tydlig medlingsfunktion uppkommer. Respondenterna påpekar att krockar uppstår när 

akademiker och näringsliv möts. De framträdande faktorerna är tidsaspekten och 

oförståelse för varandras kontexter, det vill säga att akademiker arbetar inom andra 

tidsramar än företag samt att aktörerna kan vara rädda att blotta sig genom att ställa 
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frågor som kan visa på okunskap för varandras kontexter. Företag har ofta en ingång av 

"Vi har ju ett avtal här, ni ska ju leverera resultat" (Nordquist, 2016). Melén (2016) 

utvecklar vidare: “Sen så är det ju såklart en krock, där man (som företag) är van att 

man tar fram ett beslutsunderlag på 30 minuter, men akademin då kanske vill ha 3 

månader”. Nilsson (2016) understryker medlingen genom att påpeka att de som 

samverkansledare kan ställa de naiva frågorna i möten och därigenom minska risken för 

missförstånd: “Forskaren kanske har suttit där och egentligen inte ha förstått men vill 

inte blotta sig genom att fråga, eller tvärtom. Jag har inget att förlora, jag kan blotta mig 

precis hur mycket som helst. Jag har ingen djup kunskap inom ämnet. Vi har ju bred 

kunskap istället, men tillräckligt mycket kunskap för att ställa dumma frågor. Och det kan 

också vara väldigt bra för att kommunicera bättre”. 

Majoriteten av samverkansledarna har disputerat, främst inom det område de nu 

är ansvariga för, för att sedan ha befunnit sig i näringslivet ett antal år. Detta leder till vad 

flera respondenter refererar till som en “tvåspråkighet”, som samtliga respondenter 

upplever viktig i samverkansrollen. Grönberg (2016), som själv inte disputerat men 

befunnit sig länge i den akademiska världen, utvecklar att denna tvåspråkighet tar tid: 

“Det tog ju ett par tre år innan man lärde sig den akademiska världen. Det som är viktigt 

att veta är hur incitamentsstrukturen ser ut för en forskare”. Genom en förståelse för 

incitamentsstrukturen hos forskare kan samverkansledarna underlätta samarbete, genom 

att till exempel förklara för företag att forskarna alltid måste få behålla rätten att publicera 

och meritera sig på samarbetet. (Nordquist, 2016; Nilsson, 2016) Det värdefulla nätverk 

som finns och utvecklas till följd av tvåspråkigheten understryker Grönberg (2016) kan 

gå förlorad vid personalskifte.  

UUIs roll kan också innebära avsaknad av mandat att styra eller driva samarbeten. 

En del företag hör av sig och ber samverkansledarna att “piska på” forskarna till resultat. 

Det kan resultera i krockar eftersom UUI fungerar som en stödfunktion och bygger på ett 

samförstånd mellan aktörerna gällande samarbetet (Nordquist, 2016) vilket enligt 

samtliga respondenter ska grunda sig i ömsesidighet. Nordquist (2016) utvecklar att det 

endast är denna ömsesidighet som samverkansledarna kan poängtera för aktörerna, då ett 

samarbete inte kan tvingas fram även om de identifierar ett gemensamt intresse. 

Nordquist (2016) fortsätter: “Det optimala läget är ju att man samarbetar för att stärka 

forskning och utbildning på universitet och för att stärka verksamheten i företaget 

också”. Flera respondenter vidhåller att de bästa samarbetena är de som sker utan UUIs 
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inblandning, för där driver aktörerna samarbetet själva, hittar varandra och lär sig att 

kommunicera. 

En annan funktion i etableringen av samarbete är processledning. Alla 

samverkansledare har gått, eller kommer att gå, en samverkansledarutbildning. De är 

därför tänkta att ha metodiken och kompetensen för att processleda, och där igenom öka 

möjligheten att etablera samarbete med aktörer där de ser goda samverkansförutsättningar 

(Nordquist, 2016; Grönberg 2016). Vidare påpekar Grönberg (2016) att de i rollen som 

samverkansledare behöver förståelse för både teori och praktik kring samverkan. Nilsson 

(2016) beskriver processledningen som att “vi hjälper dem att komma vidare, ta nästa 

steg i trappan, och nästa steg i interaktionen. Både med incitament som finanser, men 

också i stöd”. 

4.6. Begränsningar i UU Innovations verksamhet 
Samtliga respondenter uppfattar en svårighet i hur man mäter samarbete och på vilket sätt 

en samverkansfunktion ska rättfärdigas. De anser att det finns en risk med indikatorer för 

samarbete - mäter de fel saker, arbetar personalen på fel sätt. Nordquist (2016) utvecklar: 

”Den här tysta kunskapsöverföringen som sker i mötena, om det är den som är grejen, 

och vi tappar den för att vi har för mycket fokus på några andra indikatorer - det är ju 

förödande för den här verksamheten”. Enheten arbetar just nu med att ta fram och 

använda indikatorer kopplade till intern och extern finansiering som ges till aktiva 

samarbeten mellan akademiker och företag (Nordquist, 2016). Gällande strategiska 

partnerskap används bland annat gemensamma publikationer som en indikator 

(Engelmark, 2016). Problematiken som flera respondenter framhåller är att samarbete och 

samverkan ofta leder till något. Frågan är dock när och hur värdet definieras och hur man 

ger en rättvis bild av värdeskapande aktiviteter. Detta gestaltar sig i Engelmarks (2016) 

kommentar om att universitetet fått 32 miljoner för 3D printing, där UUI för 2-3 år sedan 

satte ihop en workshop kring 3D-printing med företag och forskare från Ångström. 

“Ingen aning om vi hade 1% inverkan i att det här blev av. Men det skulle ju vara jättekul 

att veta om workshopen hade någon som helst inverkan i att de där 32 miljonerna 

hamnade på Ångström.” (Engelmark, 2016). Melén (2016) utvecklar: ”Om det hade varit 

jätteenkelt (att mäta samarbete) så hade vi alldeles säkert haft mycket mer resurser till 

samverkan”. 
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En annan del som framhållits är processledning. Flera respondenter påpekar dock 

problematiken med att det varken finns tid eller resurser att följa ett samarbete eller 

projekt som en stödjande faktor under någon längre tid. Nilsson (2016) utvecklar: “Vi kan 

inte gå in på djupet hela tiden och projektleda, eller processleda. Vi kan se att det skulle 

behövas i vissa fall, men då är det en resursfråga för då lägger du väldigt mycket mer tid 

på en forskargruppering, och vi ska finnas till för väldigt många”. Tyngdpunkt ligger på 

etableringsfasen där förhoppningen är att när ett samarbete väl tagit sin början kan UUIs 

inblandning avta, för annars finns inte möjlighet att stödja nya kontakter som står på tur 

från både universitetet och näringslivet (Melén, 2016; Nilsson, 2016).  
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5. Analys & Diskussion 
Med utgångspunkt från studiens analysmodell diskuteras först hur kunskapsförmedlare 

förhåller sig till de tre faktorerna. Vidare behandlas kunskapsförmedlarens roll för 

överföring av tyst kunskap för att avslutningsvis redogöra för dess roll mellan universitet, 

akademiker och näringsliv.  

5.1. Kunskapsförmedlarens förhållande till organisatoriska faktorer 
UUI som stödenhet förkroppsligar Uppsala universitets mål för samverkan genom att de 

kan ägna sig åt uppgiften och skapa interna processer för att stärka samverkan mellan 

universitet och näringsliv. UUI kan därför kopplat till Miller et al. (2016) ses som ett 

tillägnat kontor för kunskapsöverföring vars existens är ett resultat av hur universitetet 

valt att organisera sig för att underlätta samverkan mellan universitet och näringsliv.  

Det finns styrkor att som universitet ha en vigd enhet för samverkan som har 

identifierats av Yusuf (2008) gällande att akademiker saknar relevanta kontakter för att 

närma sig näringslivet. UUIs verksamhet mildrar problematiken genom information, 

match-making och medling. Andra identifierade styrkor är att stödenheten kan underlätta 

initieringen av tvärvetenskapliga projekt genom ett brett nätverk av akademiker från flera 

vetenskapsområden. Vidare har enheten kapacitet att skanna av omgivning för 

utlysningar och andra finansiella stöd som forskare och företag kan söka. 

UUI spelar också en roll i att mildra den motsättning som Miller et al. (2016) 

identifierat: att som akademiker utöver det akademiska ansvaret även förhålla sig till 

samverkansuppgiften. UUIs roll framstår på tre sätt; (1) genom att enheten upplevs ha 

arbete nog med att hantera kontaktytor med de aktörer från akademin och näringslivet 

som är intresserade av samarbete, (2) genom att samverkansledarna betonar ömsesidighet 

i samarbetet och förklarar för akademiker att samarbetet kan höja forskningskvaliteten 

och därför indirekt vara meriterande, och (3) genom att enheten initierar de strategiska 

partnerskapen som universitetet ingår med näringslivet som ger tydligare klartecken från 

universitetsledningen till akademiker att samverka med partnern i fråga.  

Även om UUI är delaktig i formandet och stärkandet av kontaktytor genom 

organisatoriska processer bör tydliga samverkanshandlingar utföras av universitetet som 

institution för att ytterligare mildra motsättningen för en forskare att engagera sig i 

samverkansuppgiften. 



 31 

Miller et al. (2016) beskriver att finansiering till universitet är sammankopplat 

med universitetets påverkan på samhället, vilket leder till att samverkan kan vara direkt 

meriterande. Däremot presenterar respondenter i denna studie en bild av svenska 

universitet där samverkansuppgiften har förts in som kriterium men brister i fråga om 

applikation i praktiken, vilket verkar grunda sig i universitetens kultur. Det väcker frågor 

om motsättningar i universitetets akademiska ansvar och samverkansuppgift påverkar 

svenska akademiker i större utsträckning jämfört med akademiker i utlandet. 

5.2. Kunskapsförmedlarens förhållande till kunskapskaraktäristika 
Karaktären av den kunskap som överförs, samt på vilket sätt UUI underlättar 

kunskapsöverföringen mellan akademiker och näringsliv, har visat sig vara en komplex 

fråga. Det kan tänkas ligga till grund för svårighet i tidigare forskning att teoretiskt 

greppa kunskapsöverföring i en öppen innovationskontext. Tyst kunskap och dess 

överföring är svår att mäta - hur, när och om den sker i samarbetet. Mätbara och 

jämförbara samverkansresultat kan öka förståelsen av samverkansrollen. Arbetet i att 

mildra problematiken kring relevanta indikatorer för UUIs samverkansroll är därför under 

bearbetning. UUI arbetar aktivt med att stärka moment som teoretiskt underlättar 

kunskapsöverföring (Polayni, 1966;  Nonaka & Takeuchi, 1995, s.62-67), så som fysisk 

interaktion som skapar rika kommunikationskanaler, möten med inblandade aktörer där 

UUI har en medlande funktion, metodik för att möjliggöra att kunskap uppfattas som 

relevant, samt plattformar och incitamentsstruktur som sammanför akademiker och 

näringsliv. 

UUIs samverkanroll har inslag av båda moment inom överföring av tyst kunskap. 

Då samarbete är målet för varje interaktion och kontaktyta som UUI skapar sker 

socialisering (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.62-63). Ett exempel där socialisering blir 

tydlig är SciLifeLab Partnering där företaget får möjlighet att observera och ta del av 

forskares metodik. Många forskningssamarbeten ger upphov till gemensamma 

publikationer där externalisering gör sig tydlig genom dialoger och kollektiva 

reflektioner (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 66-67). 

Ett väl fungerande samarbete bygger enligt UUI på ömsesidighet mellan 

aktörerna. För att ömsesidigheten ska skapas och bibehållas sker en löpande dialog för att 

båda aktörer ska “tjäna på samarbetet” och uppfatta kunskapen som relevant. Genom 

detta mildras eller helt undviks kunskaps-asymmetri (Miller et al., 2016). UUI stöttar de 
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samarbeten där tydligare kommunikation behövs och samverkansledare kan medla så att 

ömsesidighet skapas och överföring av relevant kunskap kan ske i en pågående process. 

5.3. Kunskapsförmedlarens förhållande till nätverkskaraktäristika 
Verksamhet på UUI har i stor grad en nätverkande karaktär, det vill säga att det finns 

moment av medling, inslag av överbryggande och förtroendebyggande karaktär och 

relationsbygge. I linje med det Miller et al. (2016) diskuterar spelar UUI som 

kunskapsförmedlare en betydande roll i att underlätta kunskapsöverföring genom att 

eliminera problem kopplat till kultur- eller språkskillnader mellan olika aktörer. På UUI 

har samverkansledarna en viktig roll i sin tvåspråkighet. Den leder till att UUI kan vara 

parten som ställer “de dumma frågorna”, identifierar behov, utreder och mildrar språk- 

och kommunikationssvårigheter eller annan oförståelse för aktörernas kontext. 

UUI arbetar strukturerat och strategiskt för att sätta ord på verksamhetens mål 

samt att ta fram nya metoder och processer för att nå dem. Den till respondenterna riktade 

samverkansledarutbildning framstår som en viktig komponent för att erhålla den kunskap 

som krävs för att initiera och till viss mån processleda samverkan. UUI förhåller sig 

således med vad Wright et al. (2008) påpekar är av vikt för att stödja överföring av tyst 

kunskap genom att aktivt erhålla relevant kompetens. En risk som dock identifierats av 

respondenterna är att UUIs samverkansfunktion kan bli för personbetonad istället för 

funktionsbaserad, vilket kan ses som en följd av att bygga samverkan på relationer. En 

del respondenter fruktar att eventuella skiften i personalen då blir en stor förlust som 

innebär att enheten tappar erfarenhet och framförallt kontakter. 

5.4. Kunskapsförmedlarens roll för överföring av tyst kunskap 
Det framkommer att UUI i sin verksamhet vidkänner den öppna innovationskontexten i 

form av att företag lagt ut stor del av sin interna forskning på institut och universitet och 

ibland som ren uppdragsforskning. Utmaningar som UUI har upplevt till följd av denna 

trend är (1) svårigheter kring att hitta balansen mellan nyttiggörande och 

konkurrensutsättande verksamhet, och (2) att överförd kunskap endast är i form av ett 

svar och att företaget därför inte får behållning av tyst kunskap som skulle kunna 

utvecklas internt. 

Den senare utmaningen kan anses vara kritisk att lösa utifrån Wright et al. (2008) 

som resonerar för betydelsen av överföring av tyst kunskap i samarbete och Perkmann & 
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Walsh (2007) tes kring behovet av relationsbaserade länkar mellan aktörerna. Då dessa 

länkar är av vikt för företag utifrån ett kapacitetshöjande och lärande perspektiv 

(Perkmann & Walsh, 2007), finns ett behov av att undvika transaktionsbaserade länkar så 

som ren uppdragsforskning. Dock kan kunskapsförmedlaren ha kapacitet att möta 

utmaningen. UUI arbetar aktivt med att upprätta verksamheter som undviker 

uppdragsforskning så som långsiktiga partnerskap, projekt som SciLifeLab Partnering, 

ÅMA, samt att förmedla till näringslivet vikten av ömsesidighet och fördelar med ett 

samarbete framför uppdragsforskning.  

5.5. Kunskapsförmedlarens roll mellan universitet, akademiker och 
näringsliv 
Under studiens gång har det framkommit att det inte förekommer någon större skillnad på 

vem den externa aktören är utan att man samverkar med en extern aktör oavsett om det är 

näringsliv, offentlig sektor, föreningar eller övriga delar av samhället. Diskrepansen 

ligger snarare i att akademin i stort har ett så pass skilt förhållningssätt till incitament, 

forskning och nyttiggörande att det är detta förhållningssätt som behöver överbryggas 

genom medling för att forskning ska kunna nyttiggöras för samhället oavsett vem som är 

extern aktör. 

 UUI agerar som en form av semi-fristående stödenhet för att uppfylla detta mål 

vilket gör att enheten uppfattas som en relativt neutral medlare mellan aktörer, även mot 

universitetet. Denna neutralitet ger ett handlingsutrymme, som skapar förutsättningar för 

universitetet som kunskapsförmedlare att dels öka antal samarbeten genom att 

implementera en stödenhet som stärker relevansen i den kunskap som överförs mellan 

aktörerna och dels genom att stödenheten aktivt i sin verksamhet stärker de tre faktorer 

som kan möjliggöra att samarbete i en högre grad uppstår. Neutraliteten möjliggör också 

något som tyder på ett dubbelsidigt förhållande mellan UUI och aktörerna. UUI kan 

gentemot akademiker agera som medlare mot universitetet, finnas till hands för 

akademikers behov eller vilja till samverkan med näringslivet, samt gentemot 

näringslivet agera som första kontaktpunkt och i förlängningen vara en inkörsport till 

samverkan med universitet. 

 Samtidigt hindrar denna neutralitet enheten från att ha tydligt mandat, eller kunna 

säga “Ni ska (eller bör) samarbeta”. Ett rimligt antagande kan vara att det är sunt för 

enheten att sakna detta mandat. Även om samverkansledarna kan identifiera ett 

gemensamt intresse hos aktörerna för samarbete, förefaller ömsesidigheten vara det som i 
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slutändan leder till samarbete. Det är samtidigt något som universitetet bör vara medveten 

om då tydliga ställningstagande som universitetet tar, till exempel strategiska 

partnerskap, ger ett betydligt kraftigare genomslag över alla vetenskapsområden vad 

gäller mandat för samverkan. 
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6. Slutsats 
Denna studie tar avstamp i problematiken kring kunskapsöverföring mellan universitet 

och näringsliv i en öppen innovationskontext. Utifrån studiens problematisering har vi 

utforskat hur universitet i sin roll som kunskapsförmedlare mildrar denna problematik. 

Fokus har legat på hur kunskapsförmedlaren förhåller sig till organisatoriska faktorer, 

kunskapskaraktäristika och nätverkskaraktäristika för att skapa förutsättningar som 

underlättar kunskapsöverföring i en öppen innovationskontext och där igenom stödja 

etablering av samarbete mellan akademiker och näringsliv. 

 Genom framtagande av plattformar, forum, projekt och långsiktiga partnerskap 

kan kunskapsförmedlaren etablera relationsbaserade samarbeten. Studien har funnit det 

aktuellt att kunskapsförmedlarens aktiviteter bedrivs på ett strukturerat sätt för att hitta 

rätt aktörer som genom relevanta plattformar och projekt kan överföra och gemensamt 

skapa tyst kunskap i samarbete. Vidare har det framkommit att det är av vikt att 

kunskapsförmedlaren har kapacitet för strukturerade aktiviteter men även utrymme för 

informella nätverk där båda krävs för att etablera relationsbaserade samarbeten. 

Kunskapsförmedlarens kapacitet i att skapa dessa aktiviteter och informella nätverk har 

visat sig vara kopplat till enhetens personal och dess kompetens, som främst består i en 

tvåspråkighet och förståelse för aktörernas incitamentsstruktur och kontext. Personalen 

stärker den medlande funktionen som universitet som kunskapsförmedlare behöver för att 

främja ömsesidighet i samarbete.  

 Vidare har studien identifierat en neutralitet som kunskapsförmedlaren besitter 

gentemot aktörerna. Neutraliteten kan innebära ett ökat handlingsutrymme för 

kunskapsförmedlaren vars uppgift är samverkan utan dold agenda, vilket kan underlätta 

etableringen av samarbete. Denna neutralitet innebär även en avsaknad av mandat, vilket 

begränsar kunskapsförmedlarens kapacitet till att endast på aktörernas villkor stödja 

etableringen av samarbete.  

6.1. Studiens bidrag 
Denna studie har bidragit med en ökad förståelse för hur kunskapsförmedlaren stödjer 

etablering av samarbete i en öppen innovationskontext. Kunskapsförmedlaren har en 

nyckelroll och genom en ökad förståelse för dess verksamhet framkommer praktiska 

implikationer. För universitet är kunskapsförmedlare en absolut nödvändighet i 

samverkansuppgiften för att öka antal samarbeten samt skapa förutsättningar för en 
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lyckad kunskapsöverföring. Vikten av rätt rekrytering till denna typ av verksamhet gör 

sig gällande då denna studie identifierat kompetenser som tydligt stärker 

kunskapsförmedlarens möjlighet att stödja etableringen. 

6.2. Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie har begränsats till att endast undersöka kunskapsöverföring mellan 

två aktörer, akademiker och näringsliv, kan vidare forskning studera universitetets 

relation till fler externa aktörer. I denna studie har det framkommit att 

kunskapsöverföring mellan aktörer i huvudsak blir problematisk i samarbete med just 

universitetet som institution då akademin har en annan incitamentsstruktur samt att 

forskarkulturen verkar skilja sig markant gentemot näringslivet.  

 Resonemanget leder vidare till behovet av studier kring akademins 

incitamentsstruktur, meritsystem och hur universitetet på ett övergripande plan bör styras 

för att samverkansuppgiften i praktiken ska likställas som en tredje uppgift bredvid 

undervisning och forskning i det lagstadgade akademiska ansvaret, samt om detta ens bör 

förespråkas.  

 Eftersom vi även i denna studie identifierat att den praktiska applikationen av 

samverkansuppgiften som meritkriterium tenderar att skilja sig mellan länder, förespråkar 

vi att i vidare forskning bedriva komparativa studier för att belysa likheter och skillnader 

mellan länder samt resonera kring vilka konsekvenser det har för kunskapsöverföring. 

En problematik som visat sig vara svår för kunskapsförmedlaren att hantera är 

indikatorer för samarbete och hur samarbete ska mätas, och i förlängningen hur 

verksamheten ska rättfärdigas gentemot universitetet. Inom detta ämne kan studier 

bedrivas kring hur indikatorer används och hur mätsystem utvecklas och implementeras 

både för organisationer och universitet samt hur samverkan kan mätas i samhället. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Introduktion 
1. Kan du berätta lite om ditt arbete?  

A. Vad har du för arbetsuppgifter? 
B. Kan du beskriva din roll? 
C. Finns det några “vanliga” dagar? Hur ser en typisk dag ut?  

 
 
Tema 1: Förhållande till akademiker och näringsliv  
Deltema 1 
2. Hur ser förhållandet ut mellan UUI/dig och akademiker?  

A. Har ni/du ett nätverk och hur ser det i så fall ut? 
B. Hur vårdar ni/du kontakten med akademiker? 
C. Varför vänder sig akademiker till er/dig? Vad är de vanligaste 

anledningarna? 
D. Varför vänder ni/du er/dig till akademiker? 
E. Har ni/du något standardiserat tillvägagångssätt/bemötande? 

 
Deltema 2 
3. Hur ser förhållandet ut mellan UUI/dig och näringsliv?  

A. Har ni/du ett nätverk och hur ser det i så fall ut? 
B. Hur vårdar ni/du kontakten med näringsliv? 
C. Varför vänder sig näringslivet till er/dig? Vad är de vanligaste 

anledningarna? 
D. Varför vänder ni/du er/dig till näringsliv? 
E. Har ni/du något standardiserat tillvägagångssätt/bemötande? 

 
 
Tema 2: Organisationsfaktorer 
4. Vilka projekt/aktiviteter bedriver ni/du, inom ditt område, för att möjliggöra 
samarbete? 
5. Hur förhåller ni er till universitets akademiska ansvarsområden så som 
undervisning, forskning och uppgiften nyttiggörande?  

A. Tror du att det kan finnas motsättningar inom universitetet gällande 
undervisning, forskning och kommersialisering? Har du några exempel? 

B. Hur tror du att forskare kan bli påverkade av dessa motsättningar? Har du 
några exempel? 

 
6. Vilka indikatorer har ni för när ett samarbete har tagit sin början? (avtal, 
aktivitet) 

A. Vilka tidigare aktiviteter leder till samarbete? (möte, träffar, besök, e-mail) 
B. Vad är er/din inblandning i aktiviteterna fram till samarbete? 
C. Hur blir ni/du bättre på att etablera samarbeten? 

 
 
 
 
 



 43 

Tema 3: Kunskapskaraktäristika  
7. Om du skulle försöka formulera vilken typ av kunskap som överförs, hur skulle 
du beskriva den?  

A. Hur ser det ut med kunskapsöverföring inom ditt vetenskapsområde? 
 
8. Hur kompletterar ni, samverkansgruppen inom UUI, affärsrådgivnings-
gruppen? 
 
9. Vilka svårigheter har du stött på vid överföringen av tyst kunskap mellan 
akademiker - näringsliv och vice versa? 
 
10. Vilka svårigheter har du stött på gällande att kunskap inte uppfattas ha 
samma relevans för de olika parterna? 

A. På vilket sätt är UUI/du med i processen att hitta parter som finner samma 
kunskap relevant så samarbete kan etableras? 

 
11. Beroende på projekt/aktivitet: hur kommunicerar forskare och näringsliv med 
varandra?  

A. Beroende på projekt: vilka aktiviteter står i fokus?Hur går mötena till? 
B. Vad diskuterar man om? 
C. Är man öppen med att diskutera mål och avsikter för eventuellt 

samarbete?  
D. Vad är UUIs/din roll i den diskussionen? 

 
 
Tema 4: Nätverkskaraktäristika 
12. Hur aktivt jobbar ni/du med följande delar: nätverkande, minglande och 
relationsbygge? 

A. Vilka olika forum har du inom ditt vetenskapsområde och på vilket sätt 
leder det till relationsbygge? 

 
13. Skulle du säga att ni/du initierar mycket kontakt som sedan får spin-off 
effekter som ni/du inte har kontroll över? Kan du utveckla? 

 
14. Hur ser förtroende ut mellan parterna?  

A. Hur är tilliten? 
B. Vilka osäkerheter har forskare visat kring samarbete? (risken att deras 

idé, innovation, kunskap, ska utnyttjas) 
C. Vilka osäkerheter har företag visat kring samarbete? (konkurrensmässiga 

skäl, spill-over, IP) 
 
15. Vad är UUIs/din funktion, roll, ansvar i förtroendebyggande mellan 
akademiker och näringsliv? Hur tar det sig i så fall uttryck? 

A. Hur arbetar ni/du aktivt med att stärka förtroende mellan parter? 
B. Hur arbetar ni/du aktivt med att stärka förtroende för er som förmedlare? 

 
16. Möter ni/du kulturkrockar mellan akademiker och näringsliv? 

A. Vilka? 
B. Vad är er/din roll när dessa krockar uppstår?  
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17. Vilka kommunikationssvårigheter i samverkansprocesser bemöter ni/du? 
A. Vad är UUIs/din roll vid svårigheter i kommunikation mellan akademiker - 

näringsliv? 
 
 
Tema: Avslutande om samarbete  
18. Vilka funktioner tror du att UUI/du som samverkansledare framför allt stödjer 
kring samverkan? 
  
19. Skulle du säga att ni har blivit bättre genom åren? 
 
20. Hur ser du på de indikatorer som används för att mäta samarbeten och er 
verksamhet? 
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Bilaga 2: Konceptuellt ramverk av Miller et al. 

 
Figur 5: Ex post absorptive capacity based conceptual framework for knowledge transfer from universities 

(Miller et al., 2016) 

 


