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Sammanfattning  
 
Samverkan mellan olika aktörer kan leda till innovation, konkurrenskraftiga 
företag, förstklassig forskning samt välfungerande myndigheter och 
institutioner i välfärdssamhället. Incitamenten för samverkan kan ofta vara 
moraliska, ekonomiska och politiska. I den politiska debatten idag finns en 
förväntan att Sverige ska upprätthålla sin konkurrenskraft och bemöta 
samhällets utmaningar genom innovation och att vägen till innovation går via 
interorganisatorisk samverkan. Den här avhandlingen diskuterar samverkan 
för innovation. Det empiriska exemplet är ett samverkansprojekt vars syfte var 
att skapa innovation inom medicinteknikområdet för att minska antalet 
vårdrelaterade infektioner i Sverige, något som idag berör var tionde patient 
som vårdas på sjukhus och kostar nära 4 miljarder kronor per år.  
 
Tidigare forskning pekar på att tillit och gemensamma mål är avgörande för om 
samverkan fungerar. Inom innovationsforskningen är behovet av samverkan i 
olika form av nätverk och strategiska allianser för ökad konkurrenskraft 
studerat, men fokus har då varit på andra aspekter än hur samverkan går till. 
Inom innovationsfältet är spridning och implementering av innovation en 
viktig del av innovationsprocessen. Implementering av (kostnadseffektiv) 
innovation inom hälso- och sjukvård är av intresse för att kunna möta 
demografiska förändringar med begränsade resurser. Samverkansprojektet 
som studerats ses som en transdisciplinär ansats att skapa innovation för att 
hantera en specifik utmaning inom sjukvården, vårdrelaterade infektioner. 
Projektets aktörer representerade akademi, industri och myndigheter, alla 
komponenter i Trippelhelixmodellen, en samverkansmodell för innovation som 
fått stor spridning.  
 
Syftet med avhandlingen är att vidareutveckla kunskapen om 
interorganisatorisk samverkan för innovation. Detta görs genom ett tredelat 
bidrag, till teoribildningen kring samverkan för innovation som börjat växa 
fram, till den samverkande praktiken inom både privat och offentlig sektor 
samt till politiker och beslutsfattare som styr fördelning av statliga anslag till 
forskning och innovation. Den övergripande forskningsfrågan är: Vad är det 
som karaktäriserar interorganisatorisk samverkan? 
 
Fallstudien som ligger till grund för avhandlingen är baserad på en etnografiskt 
inspirerad studie av ett samverkansprojekt inom det medicintekniska området. 
Fältarbetet har bestått av intervjuer och observationer under projektmöten och 
workshops under drygt två års tid. Empiriskt material samlades in och 
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skapades tillsammans med aktörerna i projektet genom intervjuer och 
deltagande observation, via projektets hemsidor och mailkonversationer.     
 
Studiens visar att interorganisatorisk samverkan består av flera dimensioner 
och kan förstås på flera nivåer, liksom lagren i en lök. Avhandlingen bekräftar 
därmed tidigare teser om att samverkan är kumulativ. Interorganisatorisk 
samverkan innebär inte bara att det är olika organisationer som ska göra en 
gemensam ansträngning. Organisationerna är aktörer som består av olika 
människor med olika discipliner och professioner som alla bygger på olika 
utgångspunkter och sätt att se på världen. Samverkan kan ses som ett sätt att 
fylla mellanrummen mellan organisationer istället för att bygga broar över 
gränser. I de organisatoriska mellanrummen kan aktörer från olika 
organisationer, med olika discipliner och professioner mötas utan 
institutionaliserade roller, i en receptiv kontext där innovation kan skapas.  
 
Samverkansforskningen har hittills pekat mot att samverkan är svårt och att 
om det inte är nödvändigt så bör det till och med undvikas. Men i en alltmer 
globaliserad värld med stora gemensamma utmaningar kan vi i slutändan inte 
längre välja att inte samverka i frågor som berör oss alla.  
 
Nyckelord: samverkan, innovation, interorganisatorisk, transdisciplinär, 
hälso- och sjukvård, medicinteknik 
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Förord 
 
Den här avhandlingen bygger på en samhällsvetenskaplig studie av samverkan 
och innovation. Jag som skriver den är i grunden apotekare, naturvetenskapligt 
skolad i farmaceutisk biovetenskap, kemi och medicin. Projektet som jag har 
studerat för att kunna skriva avhandlingen handlar om VRI (vårdrelaterade 
infektioner). För mig innebar VRI en medicinsk frågeställning. Men att studera 
ett projekt om VRI (för att förstå fenomenet interorganisatorisk samverkan och 
dess koppling till innovation) visade sig vara något helt annat än att studera 
VRI. 
 
I dialogen som pågick i projektet var det inte självklart alla gånger om VRI är 
ett stort problem eller inte, i förhållande till andra utmaningar inom vården. 
VRI är inte specifikt knutet till en enda medicinsk specialitet och faller därmed, 
trots att det är ett prioriterat område, lätt mellan stolarna även inom hälso- och 
sjukvården. En av de mest erfarna läkarna som jag mötte i projektet menade att 
infektionsläkarna som grupp börjar vakna till nu. Man har betraktat VRI som 
en hygienfråga - men det är inte en hygienfråga längre, det är något annat. 
 
Projektet kan ses som en blandning av människor, idéer och objekt genom att 
alla relaterar till en idé om att vårdrelaterade infektioner (VRI) är en viktig 
fråga. Människorna i projektet kopplas alla ihop av att de ska förhålla sig till 
och jobba med VRI. Projektet, och de olika arbetsuppgifter som människorna 
har inom dess ramar, är beroende av fenomenet VRI. Konceptet VRI är 
beroende av människor som i någon mening skapar vårdrelaterade infektioner. 
VRI uppstår till följd av något människorna gör eller väljer att inte göra, att 
sätta in en behandling eller att låta bli. De infektionerna har samlats under den 
administrativa benämningen vårdrelaterad infektion och klassificeras vidare 
som vårdskada (Socialstyrelsen, 2006; WHO, 2010). Samtidigt är en infektion 
ett biologiskt fenomen, där mikroorganismer interagerar med våra celler utan 
att vi viljemässigt kan påverka förloppet (när det väl sker): invasionen av 
främmande agens fångas upp av vårt immunförsvar och först när det reagerar 
ser vi symptomen på vad som pågår. 
 
En fråga att ha i beaktande i kampen mot VRI är därför: vad är en 
vårdrelaterad infektion? Är det en artefakt? (Latour, 1998) Subjekt eller objekt? 
(Mol, 2002) Är det en egenskap hos en person (ett subjekt/objekt) att vara 
sjuk? Eller är det ett tillstånd? Vi kan med naturvetenskapens hjälp detektera 
sjukdomsframkallande mikroorganismer och ställa diagnoser med hjälp av 
moderna tekniker. Vi odlar bakterier och artbestämmer dem för att kunna välja 
rätt antibiotikum för att döda bakterien i fråga. Vi kan artbestämma virus med 
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hjälp av molekylärbiologiska metoder. Men en vårdrelaterad infektion, är den 
något som konstruerats genom att vi har givit den ett namn och klumpat ihop 
de tillstånd som annars går under benämningar som urinvägsinfektion, 
lunginflammation och calici (kräksjuka) under ett samlingsnamn? 
 

Om vårdrelaterade infektioner och varför de är en samhällsutmaning  
Vårdrelaterade infektioner (VRI) definieras i Sverige som  
 
“En infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av 
åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård 
och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig 
till följd av sin yrkesutövning.” (Socialstyrelsen, 2006) 
 
Internationellt sett används flera olika definitioner, och infektionsfrekvensen 
följs upp och mäts på olika sätt i olika länder*. Detta är i sig en utmaning i en 
allt mer globaliserad värld. På engelska används begreppen HCAI (Healthcare 
associated infection) respektive HAI (Hospital aquired infection). De här 
infektionerna utgör en stor börda för samhället och berör över 4 miljoner 
patienter i Europa varje år (siffra från 2008). VRI leder till uppskattningsvis 16 
miljoner extra vårddygn vilket motsvarar direkta kostnader för vården på 7 
miljarder euro per år. (WHO, 2011). VRI är alltså en stor utmaning för 
sjukvården, som uppmärksammats av politiker och i media. Det är en av de 
vanligast förekommande skadorna som patienter kan råka ut för då de 
behandlas inom svensk sjukvård. Dels har infektionerna ekonomisk påverkan 
på sjukvårdsbudgeten, dels leder infektionerna till ökat lidande för de patienter 
som drabbas. I Sverige uppskattas VRI och de komplikationer de medför leda 
till 750 000 extra vårddygn till en kostnad av 6,5 miljarder kronor årligen 
enligt siffror från 2013 (SKL, 2014). När arbetet med avhandlingen inleddes 
var den officiella kostnaden för VRI i Sverige 3,7 miljarder kronor per år 
(Socialstyrelsen, 2006) 
 
Enligt data från SKL (Sveriges kommuner och landsting) så har frekvensen VRI 
i Sverige legat på omkring 10 % sedan mätningarna (s.k. punktprevalens-
mätningar) inleddes år 2008 (SKL, 2014). Det innebär att 10 % av alla 
inneliggande patienter på svenska sjukhus har en vårdrelaterad infektion vid 
den tidpunkt när mätningen görs.  
 
 
                                                             
* The IPSE Report 2005-2008 November 2009 Project commissioned by the EC / DG 
SANCO Project n° 790903 - Grant agreement n° 2004216 
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Några exempel på vårdrelaterade infektioner (vad VRI kan vara för en enskild 
patient) 
 

• En kvinna i sextioårsåldern med feber och kraftig smärta i höften som 
fått en höftledsprotes inopererad för ett par månader sedan. Hon har 
fått en protesrelaterad infektion och nu måste operationen göras om 
igen med allt vad det innebär eftersom bakterier som i vanliga fall är 
ofarliga att ha på huden har koloniserat ytan på den inopererade 
höftkulan och bildat en film av bakterier som antibiotika inte biter på. 

 
• Lunginflammation hos den som varit med om en MC-olycka och legat 

kopplad till respirator på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning.  
 

• Akut blodförgiftning hos den som under lång tid stått på höga doser av 
kortisonläkemedel för sin hormonsjukdom vilket har sänkt 
immunförsvaret så mycket att symptomen på bakterier i blodet 
upptäcktes först när patienten var kraftigt allmänpåverkad och fick 
skickas med ambulans till akuten.  

 
• En av ålder skör person som avlider efter att ha smittas med ett 

tarmvirus i ett rum på sjukhuset, där det tidigare har legat en patient 
med magsjuka.  

 
  



 xiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xv 

Innehåll 
 

BEGREPP	OCH	FÖRKORTNINGAR	 1	

FIGURER	OCH	TABELLER	 3	

1.	INLEDNING	 4	
1.1	INTRYCK	AV	SAMVERKAN	FÖR	INNOVATION	 4	
1.2	SAMVERKAN	ÄR	PÅ	MODET	 5	
1.3	TRIPPELHELIX	–	EN	POPULÄR	MODELL	 6	
1.4	DEFINITIONER	AV	SAMVERKAN	 7	
1.5	SAMVERKAN	FÖR	INNOVATION	 9	
1.6	AVHANDLINGENS	SAMMANHANG/KONTEXT	 11	
1.6.1	UTMANINGAR	I	HÄLSO-	OCH	SJUKVÅRDEN	 11	
1.6.2	MEDICINTEKNIK	SOM	ÄMNESOMRÅDE	 12	
1.7	SYFTE,	PROBLEMFORMULERING	&	FRÅGA	 16	
1.8	AVHANDLINGENS	DISPOSITION	 17	

2.	SAMVERKAN	OCH	INNOVATION	 18	

–	EN	ORIENTERING	I	FORSKNINGSFÄLTET	 18	
2.1	SAMVERKAN	–	ATT	VERKA	TILLSAMMANS	 18	
2.2	INTERORGANISATORISK	SAMVERKAN	 19	
2.2.1.	HINDER	FÖR	SAMVERKAN	 21	
2.2.2	MÖJLIGGÖRARE	FÖR	SAMVERKAN	 21	
2.3	SAMVERKAN	OCH	INNOVATIONSFÖRMÅGA	 22	
2.3.1	INNOVATION	SOM	EFFEKT	AV	SAMVERKAN	MED	HÄLSO-	OCH	SJUKVÅRD	 24	
2.4.	INNOVATION	–	NÅGOT	NYTT	SOM	KOMMER	TILL	NYTTA	 25	
2.4.1	INNOVATIONSBEGREPPET	 25	
2.4.2	INNOVATIONSLEDNING	 26	
2.5	INNOVATION	OCH	MEDICINSK	TEKNIK	 28	
2.5.1.	INNOVATIONSPROCESSER	OCH	MEDICINTEKNIK	I	HÄLSO-	OCH	SJUKVÅRDEN	 28	
2.5.2	INNOVATIONSSPRIDNING	OCH	IMPLEMENTERING	I	HÄLSO-	OCH	SJUKVÅRDEN	 31	
2.6.	TEORETISKT	RAMVERK	-	LÖKMODELLEN	 33	

3.	METOD	 37	
3.1	FORSKNINGSSTRATEGI	OCH	VETENSKAPSTEORETISK	UTGÅNGSPUNKT	 38	
3.2	REFLEKTIONER	KRING	MODERN	ETNOGRAFI,	PRAXIOGRAFIER	&	FALLSTUDIER	 41	
3.3	ATT	FÅNGA	EN	FORSKNINGSFRÅGA	 43	
3.4	INSAMLING	AV	EMPIRISKT	MATERIAL	 45	
3.5	ANALYS	AV	EMPIRISKT	MATERIAL	 50	



 xvi 

3.6	REFLEKTIONER	KRING	STUDIENS	GENOMFÖRANDE	OCH	AVGRÄNSNINGAR	 51	

4.	VRI-PROJEKTET	 53	

–	EN	ÖVNING	I	SAMVERKAN	FÖR	INNOVATION	 53	
4.1	VRI-PROJEKTET	 53	
4.1.1	PROJEKTETS	ORGANISERING	 55	
4.1.2	ORGANISATIONSSTRUKTUR	OCH	PROJEKTLEDNING	 58	
4.2	HISTORIEN	OM	VRI-PROJEKTET	–	KRONOLOGISK	BESKRIVNING	 61	
4.2.1	ÅR	2011:	PLANER	SMIDS	 61	
4.2.2	VÅREN	2012:	DAGS	ATT	SÖKA	FINANSIERING	 63	
4.2.3	HÖSTEN	2012:	TVÅ	PROJEKT	SKA	BLI	ETT	 64	
4.2.4	VÅREN	2013:	UPP	OCH	IGÅNG	FÖR	HELA	PROJEKTET	 66	
4.2.5	HÖSTEN	2013	–	HÄNDER	DET	FÖR	LITE?	 70	
4.2.6	VÅREN	2014	–	NYA	TAG	 72	
4.2.7	HÖSTEN	2014	–	PÅ	ÖVERTID	(FÖRLÄNGNINGEN)	 74	
4.2.8	VÅREN	2015	–	MOT	GRANDE	FINALE	 74	
4.3	DELPROJEKT	1	-	KRONOLOGISK	BESKRIVNING	 75	
4.3.1	HÖSTEN	2012:	FÖRST	TILL	START,	ARBETET	INLEDS	 75	
4.3.2	VÅREN	2013:	NY	ANSVARSFÖRDELNING	 76	
4.3.3	HÖSTEN	2013:	PRELIMINÄRA	RESULTAT	 77	
4.3.4	VÅREN	2014:	FULL	FART	OCH	OMSTART	 77	
4.3.5	HÖSTEN	2014:	AVSLUTANDE	MÖTEN	 79	
4.4	DELPROJEKT	2	-	KRONOLOGISK	BESKRIVNING	 80	
4.4.1	VÅREN	2013:	FÖRSENING	I	STARTEN	 81	
4.4.2	HÖSTEN	2013:	ÄNTLIGEN	STYRFART	-	LITTERATURSTUDIEN	INLEDS	 82	
4.4.3	VÅREN	2014:	STUDIER	I	STARTGROPARNA	 82	
4.4.4	HÖSTEN	2014:	DELPROJEKT	2	BJUDER	IN	DELPROJEKT	3	 84	
4.5	DELPROJEKT	3	-	KRONOLOGISK	BESKRIVNING	 85	
4.5.1	VÅREN	2013:	STUDIER	INLEDS	OCH	FLER	PLANERAS	 85	
4.5.2	HÖSTEN	2013:	ETIKANSÖKAN	GODKÄND.	FLERA	STUDIER	INLEDS	 86	
4.5.3	VÅREN	2014:	STUDIER	SOM	FORTLÖPER,	AVSLUTAS	OCH	LÄGGS	NED	 86	
4.5.4	HÖSTEN	2014:	DELPROJEKT	3	–	JAKT	PÅ	TID	FÖR	ATT	SKRIVA	TILLSAMMANS	 87	
4.6	DELPROJEKT	4	–	FORSKNINGSFRONTEN	 88	
4.7	SAMMANFATTNING	AV	HISTORIEN	 89	
4.8	EMPIRISKA	EXEMPEL	PÅ	NÄR	SAMVERKAN	LEDER	TILL	INNOVATION	 93	
4.8.1	DETEKTIVERNA	 93	
4.8.2	KLINISK	STUDIE	 96	
4.9	KARAKTÄRISTISKA	DRAG	VID	SAMVERKAN	FÖR	INNOVATION	 101	

5.	ANALYS	 103	
5.1	DETEKTIVERNA	ENLIGT	LÖKMODELLEN	 105	
5.1.1	ORGANISATORISKA	MELLANRUM	SOM	INNOVATIONSPOTENTIAL	 105	
5.1.2	KULTURMÖTEN	 106	
5.1.3	ONTOLOGI	-		’SANNING’	 106	



 xvii 

5.2	ETT-STUDIEN	ENLIGT	LÖKMODELLEN	 108	
5.2.1	ORGANISATORISKA	MELLANRUM	SOM	INNOVATIONSPOTENTIAL	 108	
5.2.2	KULTURMÖTEN	 109	
5.2.3	ONTOLOGI	-	’SANNING’	 109	
5.3	GEMENSAMMA	NÄMNARE:	ETT-STUDIEN	OCH	DETEKTIVERNA	 110	
5.4	PROJEKT	SOM	SAMVERKANSFORM	–	EN	PARADOX?	 110	
5.4.1	KULTURMÖTEN	I	MELLANRUMMEN	 112	
5.5	FÖRUTSÄTTNINGAR	FÖR	INTERORGANISATORISK	SAMVERKAN	 113	
5.5.1	INSTITUTIONELLA	VILLKOR	OCH	KOMMERSIELLA	INTRESSEN	 115	
5.6	TRANSDISCIPLINÄR	SAMVERKAN	–	EN	SMÄLTDEGEL	FÖR	INNOVATION	 117	
5.6.1	INOM	OLIKA	DISCIPLINER	ÅTERFINNS	OLIKA	FÖRVÄNTNINGAR	 118	
5.6.2	SYNEN	PÅ	EVIDENS	INOM	OLIKA	DISCIPLINER	 120	
5.7	SAMVERKAN	MELLAN	PROFESSIONER	 123	
5.8	ATT	SKAPA	KUNSKAP	GENOM	SAMVERKAN	 127	
-	EN	GEMENSAM	BILD	AV	VRI	 127	
5.9	KULTURMÖTEN	(DU-JAG-DET)	 128	

6.	DISKUSSION	 131	
6.1	SAMVERKAN	FÖR	INNOVATION	SOM	EN	PROCESS	FÖR	VALIDERING	 132	
6.2.	RECEPTIV	KONTEXT	–	NÄRING	FÖR	SAMVERKAN	 132	
6.3	NÄR	KOMMER	INNOVATIONEN?	 133	
6.4	SAMVERKAN	FÖR	INNOVATION	-		ÄKTA	DIALOG	OCH	MÖTEN	 134	
6.5	AVSLUTANDE	KOMMENTAR	TILL	AVHANDLINGENS	FRÅGESTÄLLNINGAR	 136	
6.6	SAMHÄLLSUTMANINGEN	VRI	 138	

7.	SLUTSATSER	OCH	FRAMTIDA	FORSKNING	 139	
7.1	SAMVERKAN	FÖR	INNOVATION	–	ATT	MÖTAS	I	EN	RECEPTIV	KONTEXT	 140	
7.2	AVHANDLINGENS	BIDRAG	 141	
7.3	IMPLIKATIONER	 142	
7.4	STUDIENS	BEGRÄNSNINGAR	 143	
7.5	FÖRSLAG	TILL	FORTSATT	FORSKNING	 143	
7.5.1	MÄTA	OCH	UTVÄRDERA	SAMVERKAN	 144	
7.5.2	EFFEKTER	AV	SAMVERKAN	 145	
7.5.3	MEDICINTEKNIKOMRÅDETS	FRAMTID	 145	
7.5.4	GLOBALA	UTMANINGAR	BEHÖVER	FORMER	FÖR	SAMVERKAN	 146	

8.	ENGLISH	SUMMARY	 149	

9.	REFERENSER	 151	

10.	APPENDIX	 174	
10.1	BILAGA	1	 174	
 
 



 xviii 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
Begrepp och förkortningar  
 
 
Akademi   universitet och högskola 
 
Industri   används synonymt med näringsliv 
 
Aktör organisation eller individ som representerar 

organisation 
 
Disciplin  enskild vetenskapsgren t.ex. medicin, teknik, 

ekonomi 
  
Profession yrkesgrupp, snävare benämning än disciplin 

tex. läkare, ingenjör 
 
Specialisering undergrupp till profession, t.ex. kirurg, 

elektroingenjör, narkossköterska  
 
Innovation    något nytt som kommer till användning  
 
Samverkan  att verka tillsammans; interaktion i ett specifikt 

syfte; gemensam ansträngning mot samma mål 
 
Interorganisatorisk  mellan avgränsade organisationer 
 
CVK centralvenkateter. Plastkateter som sätts in i ett 

blodkärl (hålls på plats på huden med 
plåstertejp) för att kunna ge läkemedel och ta 
blodprov vid upprepade tillfällen 

 
ETT endotrakealtub. Kallas ibland även ”track”. Ett 

slags plasttub som sätts in i luftstrupen för att 
hjälpa till med andning och koppla in en 
respirator. 

  
Medtech   medicinteknikbranschen 
 
Pharma   läkemedelsbranschen 
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SKL    Sveriges kommuner och landsting 
 
ST-läkare läkare som tjänstgör för att bli specialist t.ex. 

infektionsläkare 
 
VRI    vårdrelaterad infektion 
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1. Inledning 
 
Det här kapitlet introducerar läsaren till ämnet för avhandlingen – 
(inter)organisatorisk samverkan för innovation. De underliggande fenomen 
som avhandlingen problematiserar presenteras kort, tillsammans med 
arbetets syfte, frågeställning och disposition. Kapitlet avslutas med en 
introduktion till området medicinteknik.  
 
 

1.1 Intryck av samverkan för innovation 
 
”För mig blir det en väldig befrielse bara för att det här handlar om kulturer. Nu 
är jag i en vårdande kultur, men när jag kommer till [MedSix] så hamnar jag i en 
mer naturvetenskaplig kultur och det är väldigt stimulerande…. Det handlar om 
hur man ser på världen.” 
 

Mikrobiolog, PhD, lärare på sjuksköterskeutbildningen†  
 
Så berättar en erfaren lärare på sjuksköterskeutbildningen i en personlig 
reflektion kring upplevelsen av att röra sig mellan olika organisationskulturer, 
mellan en högskola som bedriver sjuksköterskeutbildning och 
utvecklingsavdelningen på ett företag i medicinteknikbranschen i ett projekt 
som berör dem båda. Genom sitt engagemang är hon del av en grupp med olika 
personer från olika organisationer inom medicinteknikbranschen, 
universitetsvärlden, hälso- och sjukvården.  
 
Citatet ovan illustrerar en observation som avhandlingen bygger vidare på, 
nämligen att det upplevs råda olika kulturer inom olika organisationer och att 
det inom olika kulturer finns olika sätt att se på världen. Högskolan liksom 
företaget i exemplet ovan arbetar för utveckling och innovation, som en del i 
sitt uppdrag respektive för sin lönsamhet och konkurrenskraft. 
Innovationsprocessen för medicinteknik involverar dem båda i olika steg på 
den slingriga väg som en innovationsresa innebär (Van de Ven et al. 1999; 
Gelijns & Rosenberg, 1995; Roback, 2006). Nedan följer ytterligare ett citat 
som även det illustrerar att det inom olika kulturer finns olika traditioner (det 
upplevs i alla fall så) och att inom olika kulturer används olika metoder i 
arbetet: 
                                                             
† Citaten är hämtade från intervjuer gjorda hösten 2014, inom ramen för arbetet med 
fallstudien bakom den här avhandlingen. Se även nästa sida. 
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”Vi jobbar inom sjukvården och här går vi i vår värld och tycker att vi har vår 
verklighet. Det är styrt av traditioner och det är väldigt svårt att tänka nytt. Det 
är min upplevelse i alla fall. Vi jobbar på och vi har de metoder vi har. Och vi vet 
det vi känner till, att såhär gör man och såhär har man gjort traditionsenligt.” 
 

Sjuksköterska, PhD, kliniskt verksam på universitetssjukhus* 

 
I interorganisatoriska sammanhang möts olika kulturer. Ett sådant 
sammanhang som blivit allt vanligare är samverkansprojekt. Teoretiskt sett 
kan mötet mellan olika kulturer beskrivas och förstås som interorganisatorisk 
samverkan. Den här avhandlingen handlar om interorganisatorisk samverkan 
och hur sådan samverkan går till. Arbetet bygger på en fallstudie av ett 
interorganisatoriskt samverkansprojekt för innovation inom 
medicinteknikområdet med syftet att minska antalet vårdrelaterade 
infektioner. Avsikten (eller i alla fall förhoppningen) med projektet som 
studerades var att det skulle leda till innovation. Samverkan var alltså den 
strategi som valts för att skapa innovation och projektet var ett sätt att 
organisera samverkan under en begränsad tid.  
 

1.2 Samverkan är på modet 
Det talas och skrivs om samverkan i alla möjliga sammanhang, t.ex. i samband 
med strategiska allianser i näringslivet, i samarbetsprojekt mellan myndigheter 
(t.ex. polis och räddningstjänst) och ofta när näringsliv och offentliga 
organisationer ska samarbeta. Samverkan ses då som en framkomlig väg för att 
hantera olikheter, problem och komplexa utmaningar där mål står i konflikt 
med varandra och där olika perspektiv är önskvärda. (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2013; Lindberg, 2009; Löfström, 2013)  
 
Inom industrin behöver stora såväl som små företag samverka för att hålla sig 
uppdaterade och ta del av kunskap utifrån för att bibehålla sin konkurrenskraft 
(Li & Vanhaverbeke, 2009). Under det senaste dryga decenniet har öppen 
innovation (Chesbrough, 2003; 2006; 2012) varit en omtalad strategi för 
företag att nå utanför den egna organisationen i jakten på spetskompetens och 
goda idéer. Med öppen innovation avses att avsiktligt ”använda kunskapsflöden 
in och ut ur organisationer för att påskynda innovation internt och expandera 
marknaden för extern användning av innovation” (Chesbrough, 2006, s.1, 
författarens översättning)  
 
Även inom akademin sker samverkan t.ex. mellan forskare och universitet på 
olika håll i världen. Ett sätt för akademin att samverka med omgivningen är 
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genom att forskargrupper vid universitet och högskolor bedriver studier 
tillsammans med företag i gemensamma forskningscentra. Det kan öka de olika 
parternas förmåga att ta till sig ny kunskap (Spithoven et al. 2011) och deras 
innovationsförmåga (Olsson et al. 2010).  
 
I Sverige finns en uttalad vilja från statens sida ”att samverkan ska stärka 
landets innovationskraft och tillväxt” (Bjursell et al. 2016, s. 13). Samverkan 
har ibland beskrivits som ”välfärdsstatens nya arbetsform” (Danermark & 
Kullberg, 1999, se även Axelsson & Bihari Axelsson, 2013, s.17). Samverkan är 
också ett växande forskningsområde internationellt (San Martin Rodriguez et 
al. 2005; Smith, 2012; Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 
 

1.3 Trippelhelix – en populär modell 
Det har genom åren utvecklats en rad olika modeller och metoder för 
interorganisatorisk samverkan för innovation (Røvik, 2000; Amundsen & 
Aasen, 2013). Trippelhelix (se t.ex. Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) är en sådan 
modell som haft stort genomslag inom svensk policy, t.ex. har den använts när 
utlysningar för forskningsanslag formuleras och när anslag för 
innovationsprojekt ska fördelas. Trippelhelixmodellen bygger på tanken att 
akademi, näringsliv och offentlig verksamhet kompletterar varandra och kan 
verka tillsammans genom att delvis överlappa varandras roller. Modellen 
lägger stor vikt vid att akademisk forskning ska kommersialiseras och överföras 
till näringslivet och i förlängningen till att en nation ska öka sin 
innovationsförmåga. (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Benner & Sandström, 
2000; Etzkowitz 2005; Hallin, 2009). Trippelhelixmodellen har också 
modifierats av olika aktörer genom åren för att bättre passa de verksamheter 
och branscher där den tillämpas. Det innebär t.ex. att tjänstemän på 
Innovationsmyndigeten Vinnova definierar de tre partnerna som hälso- och 
sjukvård, näringsliv och akademi för det projekt som studerats i arbetet med 
den här avhandlingen.  
 
I det svenska välfärdssystemet är sjukvården offentlig verksamhet som 
verkställs regionalt i landstingen. Ur den synvinkeln kan vården stå på statens 
plats i modellen, se figur 1. I andra sammanhang, inte minst internationellt, ses 
sjukvården som en egen industri (Weberg, 2009) som snarare kan ta 
näringslivets plats i modellen. Under senare år har trippelhelix-modellen också 
utökats med hänsyn till allmänhet och den ideella sektorn. Numera talas det 
ofta om kvadrupelhelix med fyra typer av aktörer; akademi, näringsliv, stat och 
allmänhet eller trippelhelix i N-dimensioner (Leydesdorff & Etzkowitz, 2003; 
Leydesdorff, 2012). För kvadrupelhelix-projekt som berör sjukvården blir 
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patienten då en fjärde spiral i helix, där samverkan för innovation sker mellan 
akademi, näringsliv, hälso- och sjukvård och patienter. Med N-dimensioner 
menas att modellen också kan modifieras och användas som en metafor med 
flera spiraler, med N i betydelsen vilket antal som helst.  
 
Trippelhelixmodellen har kritiserats för att vara alltför översiktlig och svår att 
använda i praktiken. Det låter bra att akademi, näringsliv och stat ska göra 
gemensam sak för ökad innovation och tillväxt men att omsätta det i praktiken 
är svårt och modellen är så generell att den ofta blir svår att tillämpa. (se t.ex. 
Brännback et al. 2008) 
 
Den här avhandlingen bygger på studien av ett samverkansprojekt för 
innovation. Projektet är utformat efter idén om trippelhelix - att alla typer av 
aktörer behövs, akademi, industri, hälso- och sjukvård, med assistans från 
staten genom att det är Innovationsmyndigheten Vinnova som står för 
utlysningen Utmaningsdriven innovation genom vilken som projektet får sin 
finansiering. 
 

 
 

Figur 1. Trippelhelixmodellen, fritt efter Etzkowitz 2005. 

 

1.4 Definitioner av samverkan  
Enligt Lindberg (2009) kan samverkan mellan organisationer vara ett sätt att 
dra nytta av synergieffekter och fånga olika perspektiv inom såväl tjänste- och 
produktutveckling som myndighetsutövning. Det kan också vara ett mål i sig 
att skapa förutsättningar för samverkan. Ur ett större perspektiv kan 
samverkan då vara ett medel för att nå ett mer övergripande mål. Vad det 
konkret innebär att samverka, vem som ska samverka med vem och vid vilket 
tillfälle är inte självklart och kan ses på olika sätt. Gemensamt för de flesta är 
att samverkan ofta görs i projektform som en tillfällig satsning i syfte att nå ett 
unikt mål med hjälp av flera personer eller aktörer som arbetar i ett team 
(Lundin & Söderholm, 1995).  
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Teoretiskt kan samverkan definieras på följande sätt: ”Man interagerar alltid 
om något i ett specifikt syfte” (Danermark, 2004, s. 22). Eller genom att vända 
på ordet samverkan; ”att verka tillsammans” (Axelsson & Bihari Axelsson, 
2013, s.18). Det handlar alltså om interaktioner mellan flera aktörer tex. i form 
av gemensamma möten, dokument, mail och telefonsamtal för att utveckla 
eller genomföra något tillsammans. 
 
En empirisk definition från Innovationsmyndigheten Vinnova lyder: ”För att 
stärka internationell konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara 
lösningar på globala samhällsutmaningar krävs kraftsamling, förnyelse och 
gränsöverskridande samverkan. Därför finansierar vi stora och långsiktiga 
program som kraftsamlar genom att knyta ihop aktörer inom olika 
näringsgrenar och kunskapsområden och där samhällsutmaningar är drivkraft 
för innovation.” (Vinnova, 2017) 
 
Vinnova är en myndighet som fungerar som uppdragsgivare och finansiär av 
samverkansprojekt med syfte att skapa innovation. Definitionen av samverkan 
kan skilja sig från uppfattningen om vad samverkan är hos dem som är aktiva i 
olika samverkansprojekt. Finansiärens definition kan därför snarast sägas 
beskriva förväntningarna och visionerna för samverkansprojekten och fungera 
som vägledning i projekteten. Enligt Lindberg kan man förstå myndigheters 
definitioner av samverkan på följande sätt: ”Definitionerna lyfter upp 
samverkan på agendan, även om de inte fungerar som ’verktyg’ för att man ska 
förstå vad samverkan innebär” (Lindberg, 2009, s.16).  
 
I den organisatoriska praktiken, liksom inom samverkansforskningen betraktas 
samverkan som ett sätt att överbrygga gränser, se t.ex. Vinnovas definition i 
föregående stycke. Tyrstrup (2007, 2014) menar att organisatoriska gränser 
skapar mellanrum som riskerar att bli administrativa vakuum, där ärenden kan 
fastna som ingen har ansvar för i ett genomorganiserat samhälle. Exempel på 
detta är patienter som skickas hem från sjukhus för att de är friska, men som 
behöver hemtjänst och andra stödinsatser för att klara sig i hemmet (se t.ex. 
Gurner & Thorslund, 2003; Bowin et al. 2012). Eller för att ta ännu ett exempel 
från sjukvården, patienter som slussas runt mellan (akut)mottagningar och 
kliniker och möter olika läkare vid varje besök (Zaremba, 2013). I 
interorganisatorisk samverkan dvs. samverkan i form av interaktioner mellan 
olika organisationer, finns alltså organisatoriska mellanrum vilka är 
intressanta att studera närmare. I dessa mellanrum (mellan samverkande 
organisationer) finns stora ledarskapsutmaningar, men också utrymme och 
potential för innovation (Holmberg & Tyrstrup, 2013; Tyrstrup 2014).  
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Det är alltså mellanrummen som skapar förutsättningar för samverkan 
samtidigt som de också är orsaken till behovet av samverkan (Lindberg, 2009). 
Tidigare forskning visar att samverkan ofta är både svårt och resurskrävande, 
och att ansatser till samverkan ofta misslyckas. (Axelsson & Bihari Axelsson, 
2013; Holmberg & Tyrstrup, 2013; Tyrstrup, 2014). Interorganisatorisk 
samverkan och de mellanrum som skapas innebär utmaningar eftersom olika 
institutionella villkor – kulturer – ska verka tillsammans. Det kan vara olika 
tidsramar som ger upphov till missförstånd och samarbetssvårigheter. (Dille & 
Söderlund, 2011). Det kan också vara olika metoder och olika sätt att se på 
världen.  
 

1.5 Samverkan för innovation  
Med risken för missförstånd och svårigheter som nämnts i föregående kapitel 
tagna i beaktande så överväger ändå behovet av samverkan med omvärlden och 
nyttan av att ha tillgång till den senaste kunskapen inom olika områden. Inom 
näringslivet behövs kunskapen utifrån för innovation och konkurrenskraft, 
vilket företag behöver för sin överlevnad i en marknadsekonomi (Sandström, 
2010). 
 
”Det pratas oerhört mycket innovation här på företaget. Man söker med ljus och 
lykta efter ’hur ska vi bli mer innovativa?’ och samtidigt så betonar man att det är 
ingen innovation förrän den är på marknaden och säljer. Men alla använder ju 
inte begreppet så. Så jag är lite förvirrad när jag tänker på det.” 
 

Materialvetare, forskare på medicinteknikbolag  
 
Citatet ovan illustrerar efterfrågan på innovation inom industrin. Det visar 
också att det råder en viss ambivalens kring innovations-begreppet. Innovation 
är ett ord som ofta används och innebär förändring, eftersom det rör sig om 
något som är nytt i sammanhanget.  
 
Det har gått ett drygt sekel sedan Schumpeter (1912) lanserade innovation som 
ett ekonomiskt begrepp men med en social dimension. Han skrev att det var 
genom att kombinera befintliga resurser på ett nytt sätt och genom att de 
kommer människor till nytta och omsätts i transaktion som innovation skapas. 
Innovation föregås ofta av det som Schumpeter kallar kreativ förstörelse vilket 
innebär att det är något som redan finns som får ge vika. (Fagerberg, 2005). 
Innovation kan också beskrivas som ”en viktig partner för förändring, källan 
till social och ekonomisk framgång och både en produkt och en befrämjare av 
fritt utbyte av idéer som är framstegets livsnerv” (Poole & van de Ven, 2004 
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översatt och citerad i Amundsen & Aasen, 2013 s. 271). Begreppet innovation 
används olika i olika sammanhang och innovation kan också definieras som 
”introduktionen av något nytt såsom nya metoder eller tekniker, produkter 
eller tjänster” (Dasgupta & Gupta, 2009 p. 205, författarens översättning). 
 
I många fall handlar innovation om teknikskiften, som i fallet med 
digitalisering inom byggbranschen (se t.ex. Vass & Karrbom Gustavsson, 2017). 
Synen på och kunskapen om innovation och vad det innebär att arbeta 
innovativt skiljer sig dock ofta åt och forskning om innovation sker inom olika 
områden, t.ex. inom produktutveckling (Wadell, 2014) och innovationsledning 
(Tidd, 2001). I den här avhandlingen utgår analysen från Schumpeters tanke 
om att innovation är något som både är nytt och som kommer till 
användning. Avhandlingen problematiserar frågan kring om och hur 
samverkan kan leda till sådan innovation. Med samverkan avses aktörer som 
verkar tillsammans. (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Danermark, 2004; 
Lindberg, 2009) Det handlar alltså om interaktioner mellan personer och 
organisationer tex. i form av gemensamma möten, dokument, mail och 
telefonsamtal för att utveckla eller genomföra något tillsammans. ”Samverkan 
är i grunden en social företeelse som förutsätter interaktion mellan människor” 
(Lindberg, 2009, s.11) 
 
Liksom i fallet med samverkan förknippas innovation ofta med projekt och 
efterfrågan på samverkan för ökad innovationsförmåga har under lång tid ökat 
inom bl.a. offentlig verksamhet (Löfström, 2001). Samverkan som 
organiseringsprincip har blivit allt mer populär i hela samhället (Lindberg, 
2009 s.8) och samverkansprojekt presenteras som en möjliggörare för 
innovation och ett angreppssätt för att bemöta många komplexa 
samhällsutmaningar. Eftersom innovationsprojekt till sin natur är målsökande 
dvs. man vet inte vad de kommer att resultera i (Hallin & Karrbom Gustavsson, 
2012) så kan samverkansprojekt för innovation vara ett sätt att dela risken, för 
att projektet och de resurser som satsas däri inte ger frukt, mellan flera aktörer. 
 
I den här avhandlingen ses samverkan som en strategi för att möjliggöra 
innovation och ett sätt att interorganisatoriskt hantera några av de komplexa 
utmaningar som sjukvården ställs inför. Hur samverkan leds är givetvis viktigt 
men i den här studien ligger fokus inte på projektledarskapet i sig utan på hur 
samverkan för innovation görs i den interorganisatoriska projektpraktiken. Det 
är ett metodologiskt val, för att undvika att studien får en enskild person i 
fokus.  
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Det empiriska materialet har skapats genom intervjuer och observationer och 
med stöd av dokument under sammanlagt lite mer än två års tid. Det 
samverkansprojekt som studerats finansierades av innovationsmyndigheten 
Vinnova och de deltagande parterna. Projektets syfte var att skapa innovation 
inom medicinteknik med det övergripande målet att föreslå lösningar som kan 
minska antalet vårdrelaterade infektioner i Sverige.  
 

1.6 Avhandlingens sammanhang/kontext  

1.6.1 Utmaningar i hälso- och sjukvården  

Hälso- och sjukvårdens kapacitet, liksom kostnaderna för densamma har ökat 
kraftigt de senaste 70 åren. En avgörande faktor i den utvecklingen har varit 
snabba teknikskiften och förändringar som möjliggjort nya metoder för både 
diagnostik, läkemedel och behandling av skador och sjukdomar (Gelijns & 
Rosenberg, 1995) t.ex. strålning av tumörer eller laparoskopi (titthålskirurgi). 
Teknikens framsteg i kombination med åldrande befolkningar världen över 
bidrar till att sjukvårdskostnaderna ökar (Martín et al. 2011). Det finns en 
förväntan att de utmaningar som samhället står inför till följd av globalisering 
och demografiska förändringar kan lösas med ”empati & hightech” dvs. att ny 
teknik ska vara hjälpmedel t.ex. lyftrobotar som besparar arbetsmoment som 
frigör tid för personal inom tex. hemtjänst för att umgås med sina brukare och 
bistå med samtal, fika och social stimulans som inte hinns med idag (Ekholm & 
Markovic, 2012). För att hantera de stora samhällsutmaningarna, t.ex. behovet 
att hälso- och sjukvård för en åldrande befolkning, har innovation anförts som 
en nyckelfaktor (se t.ex. Ekholm & Markovic, 2012; Amundsen & Aasen, 2013; 
TLV, 2016) eftersom dagens lösningar inte är skalbara på ett kostnadseffektivt 
sätt, det behövs nya. Samverkan på olika nivåer kan vara ett sätt att 
åstadkomma innovation (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Amundsen & 
Aasen, 2013; Huxham 2000) i form av ny teknik, men också empati genom att 
framgångsrik samverkan innehåller kombinationer av olika perspektiv. T.ex. så 
kan en ingenjör förstå behovet av teknik i sjukvården bättre efter att ha skuggat 
en sjuksköterska i kliniskt arbete.  
 
Förväntningarna på tekniska och organisatoriska lösningar som kan öka 
effektiviteten inom hälso- och sjukvården innebär också stort fokus på ekonomi 
vilket medfört långdragna politiska diskussioner kring ersättningssystem och 
betalningsansvar för patienter som flyttas mellan olika avdelningar, sjukhus, 
landsting och kommunala vårdgivare (se t.ex. Lindberg 2002; Zaremba 2013). 
T.ex. hur ansvarsfördelningen ser ut för en patient som hänvisas mellan 
kommunal och landstingsfinansierad vård. Reformer utformade för ekonomisk 
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styrning har under många år snarare kommit att handla om i vilken form 
verksamheter inom hälso- och sjukvården bedrivs, dvs. hur verksamheten 
styrs, kontrolleras och redovisas, snarare än vad den innehåller, vad som görs 
på patientnivå och hur sjukvården de facto produceras i mötet med 
patienterna. (Brunsson & Sahlin-Andersson, 1998; Blomgren 2003; Liff, 2014; 
Johansson et al. 2015) Politiker och ansvariga ledare inom 
sjukvårdsorganisationer världen över arbetar för att minska kostnaderna utan 
att ge avkall på kvaliteten (Colldén et al. 2017). Ett flertal olika 
förbättringsstrategier och ekonomiska styrmedel har presenterats för en 
effektivare sjukvård. Idag är en rådande trend för ledning och styrning av 
offentligt finansierad sjukvård i västvärlden att gå från New Public 
Management (Andersson & Liff, 2012, a,b) mot modeller för Lean healthcare 
(Mazzocato et al. 2010), patientcentrerad vård (Kitson et al. 2013) och 
värdebaserad vård (Porter, 2010; Nordenström, 2014).  
 
Ett mycket angeläget område inom hälso- och sjukvården där innovation 
behövs är infektioner dvs. hur infektioner ska hanteras när 
antibiotikaresistensen kraftigt ökar över hela världen (Leung et al. 2011). 
Resistenta bakterier sprids snabbt till följd av en stor rörlighet globalt och 
överanvändning av befintliga typer av antibiotika. Inom hälso- och sjukvården 
används antibiotika idag för behandling av bakteriella infektionssjukdomar och 
profylaktiskt vid kirurgiska ingrepp. Trots detta är det ett reellt problem att 
patienter drabbas av infektioner som en bieffekt eller komplikation till följd av 
en behandling eller att de smittas när de vistas i sjukvårdsmiljö. I Sverige har 
omkring 10 % av de patienter som behandlas på sjukhus en vårdrelaterad 
infektion (Socialstyrelsen, 2006; SKL 2014). I takt med att resistenta bakterier 
ökar och antalet verksamma antibiotika att ta till mot dem följaktligen 
minskar, blir vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom och utanför 
vården en stor samhällsutmaning. Därför efterfrågas nya lösningar – idéer, 
arbetssätt, tjänster och produkter – för att minska vårdrelaterade infektioner 
och även nya sätt för att implementera dessa.  
 

1.6.2 Medicinteknik som ämnesområde 

Det finns flera olika definitioner av medicinsk teknik som forsknings- och 
tillämpningsområde och de förändras i takt med teknikutvecklingen. I 
avhandlingen används en kombination av dem som olika 
branschorganisationer och forskningsfinansiärer använder och en kort dito 
öppen för tolkning som publicerats vetenskapligt (Harris et al. 2002). 
Medicinsk teknik (internationellt, biomedical engineering) kombinerar teknisk 
vetenskap och ingenjörskunnande med biologi och medicin för att lösa 
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medicinska problem och för att studera biologi, medicin, hälso- och 
sjukvårdssystem. (IEEE, 2003; VR, 2014; IFMBE, 2018) Medicinteknik bidrar 
till bättre hälsa genom att kombinera ingenjörsvetenskap med biomedicinsk 
vetenskap och klinisk praxis. (Harris et al. 2002). 
 
Begreppen medicinsk teknik och medicinteknik används omväxlande och kan 
förstås som synonyma i den här avhandlingen. Utvecklingen av området 
medicinteknik är beroende av flera discipliner, t.ex. medicin, omvårdnad och 
teknik. Med disciplin avses en enskild vetenskapsgren‡. En stor andel av all 
medicinsk teknik används inom sjukvården, det kan vara utrustning i 
operationssalar, IT-system för journaler, engångsmaterial såsom bandage, 
nålar, engångshandskar, katetrar och stomipåsar, men även röntgenapparater, 
kirurgi-robotar och rullstolar.  
 
Medicinteknisk innovation är ofta en ny medicinsk tillämpning av framsteg 
inom olika tekniska områden. Det behövs t.ex. fysiker, materialvetare och 
ingenjörer av olika slag, liksom medicinare med olika specialiteter t.ex. som 
ortoped, kardiolog och neurolog för att den medicinska tillämpningen ska vara 
möjlig. Innovationsprocesser för medicinteknik kräver alltså samverkan mellan 
olika discipliner och olika organisationer. Detta är en viktig skillnad från 
läkemedel och biomedicinsk innovation, där en avsevärt större del av 
utvecklingen kommer inifrån den medicinska världen. (Gelijns & Rosenberg, 
1995). Den medicinska teknikens ’state of the art’ är beroende av den tekniska 
utvecklingen utanför medicinen och sjukvårdssfären. Det här påverkar 
villkoren för medicinteknikbranschen, balansen och rollerna mellan 
universiteten, sjukvård och industri inom området.  
 
Det krävs god kunskap om hur sjukvården fungerar för att kunna 
marknadsföra och leverera produkter till hälso- och sjukvården (De Ana et al. 
2013; Wadell et al. 2014). Olika professioner t.ex. läkare, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, logopeder och fysioterapeuter, har olika specialistområden 
och de använder olika produkter och tjänster i utövandet av sin profession. 
Dessa professioner är i egenskap av att vara slutanvändare av olika produkter 
involverade i innovationsprocessen för medicinteknik. Patienterna är en 
alltmer medveten grupp att ta hänsyn till vid utveckling och design av 
medicintekniska produkter eftersom de också är involverade i hur den 
används, i vissa fall mer frekvent än sjukvårdspersonal. (se tex. Riggare & 
Unruh, 2015, Riggare et al. 2017) De är dock en grupp som inte är särskilt 
synliga idag mer än som möjlig studiepopulation vid eventuella kliniska 
studier.   
                                                             
‡ definition enligt svenska akademins ordlista 
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Sverige har en lång tradition av att vara framstående inom forskning och 
utveckling av teknik med medicinsk tillämpning och har en stark 
industrikoppling (Report Action Medtech 2007). Samverkan mellan de 
medicintekniska företagen, hälso- och sjukvården och akademin har lagt 
grunden till framgångsrik forskning och innovation inom medicinteknik i 
Sverige, till exempel när det gäller pacemakern (Elmquist & Senning, 1960) 
strålkniven (Leksell, 1951) och Brånemarks titanskruv för medicinska 
implantat (Albrektsson et al. 1981). Ett av de områden där den svenska 
medicinteknikbranschen ser potential idag är inom infektionsprevention, en 
nisch där medicinteknikbranschen skulle kunna utveckla ett nytt styrkeområde 
som kan växa i takt med att antibiotikaresistens blir ett allt större hot både 
lokalt och globalt. (Swedish Medtech, vice VD Petrus Laestadius, personligt 
möte, 2014) 
 
Inom medicinteknikbranschen i Sverige idag finns ca 620 företag med över 4 
anställda och en nettoomsättning på 1 miljon kronor eller mer. Fem (5) av de 
44 största bolagen som bedriver omfattande medicinteknisk forskning och 
utveckling i Europa är svenska (Swedish Medtech, 2017). Branschen utgörs av 
ett litet antal stora företag med över 245 personer anställda, och flera mindre 
bolag. Några av företagen är IT-bolag som tillhandahåller t.ex. IT-system för 
journalföring inom hälso- och sjukvården, eller andra storbolag med 
medicintekniska produkter i sina produktportföljer. (Swedish Medtech, 2017). 
Utöver de etablerade företagen finns 50-70 start-up bolag inom medicinteknik. 
(Wadell, 2011) Medtechbranschen i Sverige hade under 2015 en 
nettoomsättning på 105 miljarder SEK (bearbetning av Bisnodes 
branschrapport 2016, för Swedish Medtech). 
 
En medicinteknisk produkt definieras enligt lagen om medicintekniska 
produkter § 2 (SFS 1993:584).§ Produkten ska ha ett medicinskt syfte och vara 
säker för avsedd användning. Det är tillverkaren som definierar avsedd 
användning. (Jacobson & Öberg, 2003).  
 
                                                             
§ ”Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska 
användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 
 
1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 
2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en 
    skada eller en funktionsnedsättning, 
3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
4. kontrollera befruktning. 
 
Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, 
immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt enligt denna lag” 
(SFS 1993:584) 
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Den medicintekniska marknaden i Sverige övervakas av olika myndigheter, 
huvudsakligen Läkemedelsverket, men även av Socialstyrelsen, Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) samt Strålskyddsmyndigheten i en del fall.  
 
Som forskningsområde är medicinteknik heterogent och det begrepp som 
tydligast samlar kunskapsområdet är nog engelskans biomedical engineering. 
Forskargrupper inom olika teknikområden, t.ex. materialvetenskap, 
mikrosystemteknik, nanoteknik, polymerkemi, bioteknik, biomekanik och, 
bildgivande system, har medicinska tillämpningsområden för sin forskning. 
(Bronzino, 2012). Medicinsk teknik i kliniska sammanhang kan handla om 
vilken kirurgisk teknik som används för olika typer av ingrepp vid en operation. 
Den medicintekniska avdelningen (MTA) vid ett sjukhus ansvarar för 
sjukhusets tekniska utrustning (tillsammans med verksamhetscheferna på de 
avdelningar där utrustningen finns). Det kan alltså diskuteras om 
medicinteknik är ett eget ämnesområde eller om det är ett tillämpningsområde 
för forskning inom andra ämnesområden. 
 
Även ur juridisk synvinkel är ämnesområdet heterogent och ibland otydligt. Ett 
exempel är att det på EU-nivå diskuterats huruvida kraven på 
hälsoekonomiska och kliniska studier för medicintekniska produkter ska 
jämställas med kraven på läkemedel. Detta har företrädare för 
medicinteknikbranschen i Sverige och i Europa argumenterat emot. 
Argumenten som förs fram är att förutsättningarna för studier skiljer sig åt 
mellan läkemedelsberedningar och de flesta medicintekniska produkter. 
(Drummond et al. 2009; Drummond et al. 2013; Taylor et al. 2011; MedTech 
Europe, 2017). Samtidigt är det stor skillnad i omfattningen av antalet 
läkemedel och antalet medicintekniska produkter i Sverige. Det finns omkring 
12 000 läkemedel registrerade hos läkemedelsverket (Läkemedelsverket, 
2014). Det finns ingen förteckning över alla registrerade medicintekniska 
produkter i Sverige, men i Italien finns en databas med alla produkter som 
finns godkända där, den innehåller ca 900 000 poster, vilket enligt Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket (TLV) borde vara likvärdigt med den svenska 
marknaden (TLV, 2016).  
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1.7 Syfte, problemformulering & fråga 
Tidigare forskning inom innovation och organisation har betonat att 
interorganisatorisk samverkan är centralt för att skapa innovationer i en 
komplex värld (se t.ex. Smith, 2012; Powell et al. 1996; Sampson, 2007). 
Enskilda aktörer har inte själva kapacitet för att hålla sig à jour med de senaste 
rönen och kunskap om omvärlden inom den egna organisationen. 
Kunskapsutbyte är alltså ett incitament för samverkan inom forskning och 
utveckling, kostnadsbesparingar till följd av samverkan kring en gemensam 
resurs t.ex. utrustning på ett labb, är ett annat. Det har också påpekats att 
potentialen för innovation ofta finns i de interorganisatoriska mellanrummen 
(Tyrstrup, 2007; 2014) och att nätverk för kunskapsöverföring, formella och 
informella, är ett locus för innovation (Powell, 1996 et al.). Det vill säga, det är i 
den typen av nätverk som innovation äger rum. Inom tidigare forskning om 
samverkan för innovation har ’innovationsprestation’ (t.ex. antal patent), 
facilitering, koordinering och kunskapsutbyte stått i fokus (Smith, 2012). Det är 
alltså känt att samverkan mellan olika parter är viktigt för att innovation ska 
uppstå. Det som inte är lika väl känt är hur samverkan för innovation går till i 
praktiken; hur de sociala interaktionerna sker och hur de förändras över tid 
(Smith, 2012). För att överbrygga gapet mellan teori och praktik behövs alltså 
mer forskning kring hur innovation görs och hur det kan vara en del av det 
dagliga arbetet (Crevani et al. 2011) 
 
Syftet med avhandlingen är att vidareutveckla kunskapen om 
interorganisatorisk samverkan för innovation. Det görs genom ett bidrag till 
teoribildningen kring interorganisatorisk samverkan och till den samverkande 
praktiken. Genom empiriska exempel visar den här studien hur 
interorganisatorisk samverkan görs, vilka utmaningar som uppstår och hur de 
hanteras (och inte hanteras) av de medverkande aktörerna. Studien bygger 
alltså på antagandet att samverkan är något som görs (performativ definition) 
genom handlingar i en vardagspraktik. Studiens resultat har också 
policyimplikationer vilka presenteras och diskuteras i slutet av avhandlingen.  
 
Avhandlingens övergripande forskningsfrågor lyder:  
 
Q1:  Vad är karaktäristiskt för interorganisatorisk samverkan i ett 

trippelhelixprojekt där hälso- och sjukvården är en part?  
 
Q2:  Hur kan interorganisatorisk samverkan leda till innovation i 

trippelhelixprojekt där hälso- och sjukvården är en part?  
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Medan den första frågan fokuserar på interorganisatorisk samverkan i sig 
utifrån litteraturstudier och den empiriska berättelsen är den andra frågan 
också framåtsyftande och siktar in sig på målet för samverkansprojektet, dvs. 
på hur innovation kan möjliggöras i en interorganisatorisk praktik. Den första 
frågan besvaras framförallt genom tolkning och beskrivning och ansatsen är 
deskriptiv. Ansatsen bakom den andra frågan kan också förstås som mer 
normativ eftersom ambitionen är att säga något om möjligheterna att skapa 
innovation genom att uppmana, uppmuntra och finansiera 
interorganisatoriska samverkansprojekt. Det är dock inte några kausala 
samband som efterfrågas och det har aldrig varit ambitionen med en enskild 
fallstudie som den här.  
 

1.8 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen inleds med ett kapitel där läsaren introduceras till 
sammanhanget och syftet för studien. I kapitel 1 beskrivs också ämnesområdet 
medicinteknik. Kapitel 2 presenterar tidigare forskning kring 
samverkansprojekt och innovation med anknytning till hälso- och sjukvården 
samt studiens teoretiska ramverk. Därefter redogörs i kapitel 3 för de 
forskningsmetoder som använts i studien och hur arbetet har gått till. Kapitel 4 
presenterar det empiriska materialet på vilket analysen grundar sig, och som 
delvis besvarar den första frågan i sig självt. Kapitel 5 innehåller en analys av 
empirin utifrån de koncept som presenteras i det teoretiska ramverket. Kapitel 
6 är en vidare diskussion kring empiri och analys (i relation till befintlig teori). 
I kapitel 7 presenteras studiens slutsatser och begränsningar, dvs. vad som är 
avhandlingens bidrag. I kapitel 7 finns också förslag till framtida forskning och 
tips till dem som jobbar med tvärvetenskapliga och kunskapsintensiva projekt 
inom medicinteknik eller andra områden. Det kapitlet följs av en 
engelskspråkig sammanfattning av arbetet i kapitel 8, därefter finns 
referensförteckning och bilagor.  
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2. Samverkan och innovation  
– en orientering i forskningsfältet 
 
Det här kapitlet ger läsaren en introduktion till forskningsfälten kring 
interorganisatorisk samverkan respektive innovation. Forskningsområdena 
presenteras först övergripande var för sig och kopplas sedan ihop i ett avsnitt 
om samverkan och innovationsförmåga. Därefter beskrivs samverkans- och 
innovationsforskning med inriktning mot hälso- och sjukvård. Avslutningsvis 
presenteras ramverket som ligger till grund för avhandlingens analys.  
 
 

2.1 Samverkan – att verka tillsammans 
Samverkan lyfts ofta fram som en lovande lösning för att bemöta komplexa 
samhällsfrågor där olika organisationers perspektiv, kunskap och resurser 
behövs (se tex. Huxham et al. 2000, Lindberg 2002, Tyrstrup & Holmberg, 
2013, Røvik 2000). Ett exempel på detta, ur svensk forskningspolitik, är när 
Näringsdepartementet och Innovationsmyndigheten Vinnova fördelar statliga 
medel i strategiska innovationsprogram och då kräver samverkan mellan olika 
aktörer (Vinnova, 2017).  
 
När organisationer gör en gemensam satsning skapas vad Huxham och 
MacDonald (1992) kallar collaborative advantage, att uppnå något som en 
enskild organisation inte kan uppnå på egen hand. Det finns flera goda skäl till 
samverkan inom både privat och offentlig sektor. Argumenten kan 
sammanfattas i tre kategorier; finansiella, ideologiska och moraliska (Huxham 
et al. 2000). Den finansiella kategorin handlar om att dela på kostnader och 
risker, men också om möjligheter att nå nya målgrupper och marknader 
(Oliver, 2001; Lindberg, 2002). Ideologiska argument relaterar till 
demokratiska aspekter och hur samverkan förväntas bidra till ökat inflytande 
för olika aktörer. Potentialen i att olika organisationer möts och kan dela med 
sig av sina kunskaper och lära av varandra är vanliga argument för samverkan 
(Allebeck et al. 2001; Lindberg, 2009). De moraliska argumenten avser 
samhällets roll och skyldighet att möta behov hos utsatta grupper t.ex. 
missbruksvård och rehabilitering (Lindberg, 2009) genom samverkan mellan 
socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och andra myndigheter. Det finns starka 
incitament för samverkan mellan så kallade blåljusyrken, dvs. polis, 
räddningstjänst, ambulanssjukvård, och hur de verksamheterna ska bedrivas 
och utvecklas i nära samarbete (Berlin & Carlström, 2013). Hälso- och 
sjukvårdssystemet i Sverige kan uppfattas som fragmenterat, både i den 
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kliniska verksamheten (vård och behandling) och på ledningsnivå (Arman, 
2010; Norbäck & Targama 2009) vilket indikerar att det finns ett behov av 
bättre samverkan även internt inom hälso- och sjukvården.  
 
Det råder viss begreppsförvirring eftersom orden samverkan och samordning 
används omväxlande i den offentliga debatten. Även inom statsförvaltningen 
används båda begreppen för att koppla ihop myndigheter och dess olika 
ansvarsområden (Lindberg, 2002, 2009; Danermark, 2004). Det förekommer 
också att samverkan och samarbete slarvigt används synonymt. Prefixet sam- 
är germanskt och betyder ”identitet, gemenskap, samhörighet, förbindelse” 
(Bergman, 2007, s.67). 
 
I den här avhandlingen är det samverkan som står i fokus, samordning lämnas 
helt utanför och samarbete betraktas som djupare interaktioner än samverkan, 
se vidare i detta kapitel.   
 
Samverkan som organiserande mekanism händer inte av sig själv utan kräver 
en gemensam ansträngning – ett aktivt görande (Huxham & Vangen, 2004; 
Forsberg, 2018). Att t.ex. skriva under ett avtal att man för organisationens 
räkning ställer sig bakom ett initiativ där flera olika aktörer ska genomföra 
något tillsammans innebär att man medverkar till något gemensamt. 
Samverkan innebär alltså aktiva interorganisatoriska handlingar. Samverkan i 
olika former kan leda till samarbeten t.ex. när ett företag förändrar sin 
produktionsprocess för att anpassa sig och kunna leverera till en viss kund. 
Samarbete kan i sin tur leda vidare till ytterligare interorganisatoriska 
interaktioner, då i form av (affärs)relationer. (Baraldi et al. 2013) Mellan olika 
organisationer som är beroende av varandra för att kunna uppfylla sitt uppdrag 
blir samverkan ett krav för att verksamheten ska fungera. Samverkan ses som 
en lösning när verksamheterna är separerade från varandra och ingen har 
tydligt ansvar för det som sker i mellanrummen/gränslandet dem emellan 
(Lindberg, 2009; Tyrstrup, 2014).  
 

2.2 Interorganisatorisk samverkan 
Inom näringslivet anses interorganisatorisk samverkan vara en avgörande 
faktor för innovation (Lane & Lubatkin, 1998; Mowery et al. 1996; Sampson; 
2007, Smith, 2012; Amundsen & Aasen, 2013). Interorganisatorisk samverkan 
ses som ett sätt att bygga nätverk och få tillgång till den senaste kunskapen 
inom branscher som präglas av snabb utveckling t.ex. bioteknik och ICT 
(Sampson, 2007; Smith, 2012). Utöver att samverka i specifika projekt kring 
avgränsade frågeställningar för att få tillgång till specifik kompetens uppstår 
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också oväntade effekter som inte så lätt kan förutses. Vilken position en 
organisation har i ett interorganisatoriskt samverkansnätverk påverkar också 
vilka förtjänster samverkan kan leda till. Enskilda individers position i vad 
Powell et al. (1996, s. 121) kallar ”industristruktur” är av betydelse för vilken 
information som sprids mellan parterna. Att befinna sig centralt i ett 
interorganisatoriskt samverkansnätverk är viktigt men innebär ingen garanti 
för mätbara effekter. Orsakerna till innovation finns vanligen inte i en 
avgränsad del av ett företag utan i utrymmet (de organisatoriska 
mellanrummen) mellan näringsliv, akademi och forskningsinstitut, samt 
mellan kunder och deras leverantörer (Powell, 1990/2003; Powell et al. 1996; 
Tyrstrup, 2014).  
 
Strategiska allianser inom R&D har betraktats som entrébiljett för att få 
tillgång till kunskap och interorganisatoriska nätverk, vilket ansetts vara extra 
viktigt inom branscher med snabb teknisk utveckling. Kunskapsöverföring och 
lärande inom nätverken förväntas också bidra till lägre kostnader, kortare tid 
för att nå marknaden, och en allmänt ökad innovationsförmåga (Powell et al. 
1996; Chesbrough & Appleyard, 2007; Ahuja et al. 2008).  
 
Interorganisatorisk samverkan skapas på olika sätt i olika branscher och vid 
olika tillfällen, men är inte så lätt att genomföra (se t.ex. Ahuja et al. 2008; 
Smith 2012). Exempel på utmaningar inom interorganisatoriska R&D-
satsningar är juridiska aspekter såsom immaterialrättsliga frågor kring 
gemensamma forskningsresultat vilket påverkar förtroendet mellan parterna 
(Rhoten & Powell, 1997), kulturella skillnader mellan organisationer (Levina, 
2005; Bouty, 2000; Smith, 2012) och skillnader i arbetssätt, rutiner och 
processer (Lam, 1997). Interorganisatorisk samverkan kan också beskrivas med 
begreppet partnering (Nyström, 2005, 2007; Eriksson, 2010; Eriksson 2015) 
vilket vanligen avser interorganisatorisk samverkan mellan beställare och 
utförare inom byggprojekt. I stora ingenjörsprojekt går interorganisatorisk 
samverkan ofta under benämningen supply chain integration (Eriksson, 2015).  
 
Samverkansbegreppet är alltså komplext. I sin studie av interorganisatorisk 
samverkan, ”partnering” inom byggsektorn beskriver Nyström (2005) 
komponenterna i partnering utifrån Wittgensteins family-resemblance teori. 
Med sin partnerblomma visar Nyström hur samverkan i olika kontexter består 
av ett antal olika komponenter: val av medarbetare, relationsskapande 
aktiviteter, förutbestämd metod för problemlösning, regelbundna och 
strukturerade möten, incitamentsavtal, en moderator och öppenhet). I centrum 
– som gemensam nämnare – för samtliga dessa komponenter står förtroende 
och gemensam förståelse (Nyström, 2005, s. 478).  
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2.2.1. Hinder för samverkan  

Samverkan mellan organisationer kan begränsas av praktiska hinder som har 
med gränsdragning och indelning i organisationer, discipliner och professioner 
att göra, liksom av attityder och möjligheter att träffas rent fysiskt. Det finns 
alltså såväl strukturella som kulturella hinder. Dilemman som uppstår kan 
grunda sig i skillnader i de organisatoriska och professionella kulturer som 
aktörerna i samverkan hör hemma i (Schein, 2010). Samverkan är till sin natur 
sådan att den utmanar aktörernas autonomi. Det finns ett inneboende 
revirtänkande och konkurrens mellan olika aktörer, vilket förekommer mellan 
professioner och organisationer liksom mellan individer (Abbot, 1988)  
 
Rogers (1962/2003) har beskrivit problemen med att acceptera och 
implementera sådant som uppfunnits externt, både på individnivå och på 
organisatorisk nivå som ett ”not-invented-here”-syndrom. Det innebär att 
människor undviker förändring, eller att ta till sig något nytt som att köpa eller 
använda produkter/tjänster/arbetssätt som kommer utifrån eller har 
uppfunnits av någon annan. Barriärer för fungerande samverkan liknar ofta de 
svårigheter som finns beskrivna som hinder för innovation och för 
förändringar av olika slag såsom tex. att viljan att klara sig själv, svårigheter att 
söka efter och hitta hur andra har löst ett visst problem förut, eller svårigheter 
med att överföra och anpassa innovation mellan olika sammanhang/kontexter 
(Hansen, 2009).  
 

2.2.2 Möjliggörare för samverkan 

För att samverkan ska fungera krävs som beskrivits ovan tillit och gemensam 
förståelse (Nyström, 2005). Gemensam förståelse kan t.ex. ta sig uttryck i form 
av en gemensam ”meta-strategi” för att balansera vinsterna med samverkan 
mot vad det kostar i extra ansträngningar och mindre kontroll för var och en av 
de samverkande aktörerna (Huxham & MacDonald, 1992). Människor som 
känner och litar på varandra har lättare att dela med sig av och ta till sig andras 
kunskap och erfarenheter. Därför behövs tillitsbärande relationer (Julsrud, 
2008; Nyström, 2005) för att interorganisatoriska (samverkans-)nätverk ska 
hålla ihop. De faktorer som beskrivs som hinder för samverkan kan också vara 
möjliggörare och framgångsfaktorer. Syftet med samverkan är att utnyttja 
synergier och nå längre tillsammans genom att utnyttja olikheter (Huxham & 
MacDonald, 1992). Samtidigt är det sådant som grundar sig i aktörernas 
kulturella och strukturella olikheter som hindrar och kräver träning. Olika 
discipliner och professioner nämns ofta som ett exempel på hinder för 
utveckling och innovation eftersom de påverkar hur olika gruppers arbete 
organiseras (Schein, 2010; Enberg, 2007; Robey et al. 2000). Mørk et al. 
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(2010) visar att maktförhållandet mellan civilingenjörer, läkare och 
sjuksköterskor påverkar innovationsförmågan inom hälso- och sjukvården. 
Arbetet och rollfördelningen i en operationssal förändras när ny teknik 
används (Wasén, 2008) och olika senioritet/erfarenhet och specialisering 
bland läkare påverkar dessutom hur de förhåller sig till ny teknik och nya 
metoder (se t.ex. Korica & Molloy, 2010, Eriksson-Zetterquist et al. 2009). 
Inom svensk sjukvård börjar makten mellan olika professioner att luckras upp 
och omfördelas (Eriksson-Zetterquist et al. 2009; Källberg, 2013).  
 

2.3 Samverkan och innovationsförmåga  
Innovationsprocesser i organisationer är ofta beroende av kunskap utifrån. 
Förmågan att ta till sig, värdera och använda sådan information i sin 
verksamhet beror av individerna i organisationen, deras kompetens och 
erfarenhet. På organisationsnivå är därför spridningen av expertis bland 
medarbetarna en viktig faktor. (Cohen & Levinthal, 1990). Innovationsförmåga 
förutsätter samverkan mellan organisationer vilket i sin tur bygger på att dessa 
(organisationer) är öppna för ny kunskap och lärande. Att generera kunskap 
tillsammans genom att interagera med andra kan därför betraktas som en 
viktig del i en organisations innovationsförmåga. (Li & Vanhaverbeke, 2009; 
Olsson et al. 2010). Privata och offentliga organisationer som tar hjälp och 
inspiration utifrån kan på så sätt bidra till sin utveckling, konkurrenskraft och 
fortlevnad/ överlevnad.  
 
Samverkan kan teoretiskt betraktas som integration av olika organisationer och 
aktiviteter för att uppnå något som en enskild organisation inte kan 
åstadkomma. (Lindberg, 2009) Institutionell ekonomisk teori och 
organisationsteori föreslår olika mekanismer för integration: hierarki, marknad 
eller nätverk (Williamsson 1975, Powell, 1990). När integration sker genom 
nätverk rör det sig om kommunikation och frivilliga kontakter mellan 
aktörerna. På en marknad konkurrerar aktörerna och i en hierarki styrs olika 
nivåer inom en organisationsstruktur. För målsökande projekt (Hallin & 
Karrbom Gustavsson, 2014), dvs. projekt där man inte från början vet exakt 
vad man behöver eller hur resultatet bör utformas kan nätverket vara en 
tillgång.  
 
Interorganisatorisk samverkan för innovation betraktat ur ett 
nätverksperspektiv kan innebära systemiska eller isomorfa nätverk (Gustafsson 
& Seemann, 2013).  I systemiska nätverk har flera aktörer, var och en med olika 
mål, kärnuppgifter och kompetenser en gemensam uppgift som innebär ett 
ömsesidigt beroende. Isomorfa nätverk består i sin tur av ”organisatoriskt 
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åtskilda parter med likartade uppgifter” (Gustafsson & Seemann, 2013; s.310). 
Den här avhandlingen bygger på en fallstudie av ett projekt som kan liknas vid 
ett systemiskt nätverk.    
 
De villkor som gäller för medicinteknikutveckling i samverkan mellan industri, 
akademi och hälso- och sjukvård avgör behovet av skräddarsydd 
innovationsledning just för den kontexten. ”Hur du innoverar bestämmer vad 
du innoverar” (Davila et al. 2006, s. 7). Johansson (2004) föreslår att 
innovation inom sjukvården kan ses som riktad innovation (directional 
innovation) eller intersektoriell innovation (intersectional innovation) där det 
första avser utveckling av produkter eller tjänster inom ett avgränsat område, 
t.ex. inom diabetes eller cancerspecifik sjukvård. Intersektoriell innovation 
betecknar utveckling där flera discipliner kombineras branschöverskridande 
(jfr. med transdisciplinär utveckling, se kapitel 2.6) vilket är ambitionen bakom 
det projekt som studerats i den här avhandlingen. 
 
Tidigare studier har visat att aktörernas organisatoriska kontext och attityder 
inom olika professioner har avgörande betydelse för innovationsförmåga i 
nätverk, med andra ord, om samverkan kan leda till innovation (Gustafsson & 
Seeman, 2013). Samverkan på flera nivåer är därför en förutsättning för 
intersektoriell innovation som berör flera organisationer. Riktad innovation 
kan däremot ske inom en organisation, disciplin eller profession, men sådan 
innovation rör huvudsakligen den egna sfären, t.ex. genom lokalt utvecklings- 
och förbättringsarbete på en klinik (Johansson, 2004).  
 
Innovationsprocesser i systemiska nätverk kan ses som grundade på fyra olika 
slags logiker: fragmenterad, konkurrerande, gränssnitt och systemisk 
innovation baserade på aktörernas mentala modeller och organisatoriska 
kontext. I korthet kan monoprofessionella grupper med fokus på den egna 
verksamheten leda till fragmenterad innovation. I projekt med flera grupper 
och olika professioner inblandade, där fokus ligger på vars och ens egen 
verksamhet, kan konkurrerande innovation uppstå. Gränssnittsinnovation sker 
med homogena aktörer från flera organisationer t.ex. ortopeder från olika 
sjukhus inom olika landsting. Medan tvärprofessionella grupper av aktörer 
med fokus både på synergier mellan varandras verksamheter och egna resultat 
skapar systemisk innovation. Alla fyra typerna av innovationslogik behövs i 
offentliga organisationer, ingen av dem står för sig själv. Alla logiker behövs för 
utveckling inom ett område, dvs. bland specialister och i de sammanhang där 
de är verksamma. Fragmenterad innovation och gränssnittsinnovation behövs 
för att en specialist ska hålla sig à jour med utvecklingen inom sin profession. 
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Konkurrerande och systemisk innovation behövs för att de förstnämnda två ska 
fungera i ett sammanhang. (Gustafsson & Seeman, 2013)  
 

2.3.1 Innovation som effekt av samverkan med hälso- och sjukvård 

Som framgår av föregående kapitel finns det stöd för att samverkan inte enbart 
är ett behov, utan också att samverkan är en förutsättning för innovation (se 
t.ex. Gustafsson & Seeman, 2013; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Li & 
Vanhaverbeke, 2009: Powell, 1996; Smith, 2012). För att omvandla en idé till 
innovation, vilket per definition innebär att den omsätts i transaktion, dvs. att 
den kommer någon annan till nytta, krävs interaktion med andra i 
omgivningen. Aktörer inom en verksamhet behöver alltså interagera med 
utomstående aktörer för att hålla sig à jour. Det görs ofta genom aktivt 
deltagande i nätverk, t.ex. i form av projekt där medicinteknikbolag i Sverige 
träffas och utbyter erfarenheter med forskare från tekniska högskolor kring de 
senaste rönen och utmaningar i branschen (Olsson et al. 2010; Wadell, 2014).  
 
Det är inte enbart företag som behöver interagera med omvärlden, även hälso- 
och sjukvården behöver influenser från det omgivande samhället. En viktig 
aktör för nya rön är akademin. Men det behövs också en industrisektor som 
kan kommersialisera nya rön, genom att tillverka och tillhandahålla de 
produkter (och tjänster) som kan användas i hälso- och sjukvården. Utan 
materiell utrustning går det inte att bedriva modern sjukvård och den 
utrustningen levereras av industriföretag (Gelijns & Rosenberg, 1995).  
 
Av detta kan vi dra slutsatsen att innovation och samverkan hänger ihop även i 
ett vidare perspektiv. Det handlar alltså om mer än att öka 
organisationsförmågan internt bland olika aktörer. En strategi för företag för 
att både bidra med, och få tillgång till, det senaste inom forskning och 
utveckling är öppen innovation (Chesbrough, 2003; 2006; 2012). Öppen 
innovation definieras som att ”avsiktligt använda kunskapsflöden in och ut ur 
organisationer för att påskynda innovation internt och expandera marknaden 
för extern användning av innovation” (Chesbrough, 2006, s.1, författarens 
översättning) Syftet är att få inspel till sitt eget arbete och föra idéer vidare till 
andra aktörer som kan ta dem från att vara uppfinning till innovation 
(Giannopoulou et al. 2011).  
 
Fenomenet öppen innovation har dock förekommit även tidigare, men utan att 
vara ett tydligt definierat begrepp. Svensk läkemedelsindustri och 
medicinteknisk industri har genom åren arbetat tillsammans med hälso- och 
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sjukvården och akademin vilket gett upphov till innovation och stora framsteg, 
t.ex. pacemakern och magsårsläkemedlet Losec®.  
 
Kontakter mellan främst läkemedelsindustri och förskrivande läkare resulterar 
också i möjliga jävssituationer mellan hälso- och sjukvårdspersonal och säljare 
från industrin. I syfte att stävja detta finns ett samverkansavtal mellan Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) samt branschorganisationerna LIF de 
forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Detta 
avtal reglerar i vilka former industrin får interagera med hälso- och sjukvården 
t.ex. när det gäller att ordna konferenser, betala resor och kursavgifter, 
underhålla teknisk utrustning på sjukhus, samt marknadsföring av olika slag 
(Samverkansreglerna, 2013). Trots att samverkan kan innebära många positiva 
aspekter kan det också vara både svårt och resurskrävande (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2013). Samverkan mellan olika typer av organisationer kan också 
leda till kriser och legitimitetsproblem, vilket kan fångas upp och hanteras av 
det omfattande regelverk som det nya samverkansavtalet innebär (Andersson, 
2015). 
 
Interorganisatoriska nätverk i olika former har ökat avsevärt under ett antal 
decennier.  Samverkan är en avgörande faktor för en organisations 
innovationsförmåga genom tillgång till nya idéer, kunskapsutbyte och i de fall 
samverkan formaliseras genom avtal också möjlighet till delad risk, resurser 
och kompetens (Powell & Grodal, 2005). Men vad är då innovation, detta 
fenomen som förväntas lösa så många utmaningar? 
 

2.4. Innovation – något nytt som kommer till nytta  

2.4.1 Innovationsbegreppet 

Innovation är kopplat till människors föreställning om vad som är möjligt. Nya 
föreställningar till följd av ny kunskap utgör samtidigt ”grunden för fortsatt 
kunskapande” (Amundsen & Aasen, 2013 s.137).  
 
Termen innovation introducerades år 1912 av innovationsstudiernas 
förgrundsgestalt, österrikaren Joseph Schumpeter i boken Theory of economic 
development som översattes till engelska 1934. Han definierade innovation 
som en ny kombination av befintliga resurser, vilket skapar värde genom att 
komma till nytta och omsättas i olika transaktioner. Innovation handlar om 
teknologi, men också om ny kunskap inom produktionsmetoder, produkter, 
råmaterial, nya marknader och sätt att organisera ekonomiska sektorer. Det 
kan alltså handla om processer, tjänster, produkter, organisering och idéer. 
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Schumpeter behandlade innovationsbegreppet som ett sociologiskt fenomen i 
ekonomiska teorier. Innovation kan ske, antingen genom vidareutveckling och 
förbättring av något som redan fanns ’inkrementell innovation’ eller genom att 
inte likna något som funnits tidigare ’radikal innovation’. (Fagerberg, 2005). 
Eftersom innovationer till sin natur är tillfälliga och oförutsägbara är det svårt 
att hitta och klassificera samband mellan olika innovationsprocesser (Tidd, 
2001). Med process avses i den här avhandlingen att ”fånga verkligheten i 
språnget” – att betrakta ett fenomen dynamiskt genom att beskriva rörelser, 
aktiviteter, händelser, förändring och utveckling över tid (Langley, 2007, s. 
271). Det finns få studier, teorier eller modeller av innovationsprocesser som 
”fångar in de tidsberoende och flytande effekterna av individuell och kollektiv 
handling” (Amundsen & Aasen, 2013, s. 187).  
 

2.4.2 Innovationsledning  

Som forskningsfält etablerades innovationsstudierna först på 1960-talet. Då 
kom Burns och Stalkers bok Management of innovation (Fagerberg, 2012) och 
Rogers presenterade sin teori om spridning av innovation genom diffusion och 
klassificering av människor i olika grupper efter hur benägna de är att 
acceptera och ta till sig innovation 1962 (Rogers, 2003). Innovationsprocesser 
betraktades i den tidiga litteraturen utifrån ett linjärt förlopp men har med 
tiden kommit att förstås som mer komplicerat än så. Van de Ven (1999) och 
hans kollegor presenterade fallstudier och föreslog att förloppet från idé till 
omsättning i praktiken istället bör betraktas som en Innovation Journey 
(innovationsresa). Med Innovation Journey avses “new ideas that are 
developed and implemented to achieve desired outcomes by people who engage 
in transactions with others in changing institutional and organizational 
contexts” (Van de Ven et al. 1999 s. 6-7).  
 
Den framtida användaren av en innovation är en del av den kontext där en 
potentiell innovation ska implementeras och har en viktig roll i 
innovationsprocessen (von Hippel, 1988). Användaren är den som har bäst 
kunskap om sin egen vardag, men kan samtidigt inte alltid förutsäga sitt 
framtida behov (Christensen, 1997/2011). Ta t.ex. smartphones som numera är 
var mans/kvinnas egendom i stora delar av världen men som vi inte visste att 
vi behövde för 15 år sedan.  
 
I litteraturen kring innovationsstyrning finns många studier från olika typer av 
teknisk industri. Innovation kan vara ett arbetssätt eller en 
tillverkningsprocess, en produkt eller en tjänst och den kan klassificeras utifrån 
sin karaktär såsom hur den uppstår, tex. när källan till innovation är 
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användarens behov och efterfrågan (von Hippel, 1988). Eller när det nya består 
i att bygga upp något på ett sätt som är annorlunda än tidigare - arkitektonisk 
innovation, om den är inkrementell och innebär en förbättring av något som 
redan finns, om den är något radikal i förhållande till vad som tidigare funnits 
eller om det till och med är något som medför ett teknikskifte i en hel bransch, 
så kallad disruptiv innovation. (von Hippel, 1988; Hendersson & Clark, 1990; 
Abernathy & Utterback, 1978; Christenssen, 1997/2011; Fagerberg 2005). 
 
Ledning av innovation i en organisation är inte en uppgift för en enda person 
utan för alla som har med utveckling eller förändring i en organisation att göra. 
Tidd och Bessant (2009, s.100) har föreslagit ett antal egenskaper som 
återfinns i innovativa organisationer: Lämplig struktur, nyckelpersoner, 
effektivt grupparbete, medarbetarinvolvering, kreativt klimat, externt fokus 
samt vision, ledarskap och vilja. 
Vilka faktorer som leder till innovation kan variera mycket mellan olika 
industrier (Pavitt, 1984). Eftersom olika branscher har olika struktur och 
villkor, dvs. kontextuella skillnader så behövs olika typer av bransch- och 
situationsanpassad innovationsledning. 
 
Innovationsprocesser kan alltså följa olika vägar och det gör sekventiella 
modeller för produktutveckling ofullständiga (Salerno et al. 2015; van de Ven, 
1999). Fördelningen av resurser behöver anpassas efter vilka processer och 
projekt som är aktuella i varje enskilt fall. Innovation liksom arbete i 
målsökande projekt, där man inte från början vet vad resultatet ska bli 
karaktäriseras av ett visst mått av osäkerhet, improvisation och 
situationsanpassning (Jerbrant & Karrbom Gustavsson, 2013; Gustafsson & 
Lindahl, 2017). ”Hur du innoverar bestämmer vad du innoverar” (Davila et al. 
2006, s.7). Inom medicinteknikindustrin har ett sätt att anpassa forskning och 
utveckling till sin kontext varit att försöka få tillstånd ett ”ekosystem av 
producenter och användare”, där man anställer egna läkare för att verifiera att 
produktutvecklingen motsvarar en möjlig marknad (Wadell, 2014).  
 
Nyare innovationsteorier bygger ofta på antagandet att innovation är källan till 
varaktiga fördelar för organisationer. Dessutom ses kunskap som den viktigaste 
resursen för att lyckas med innovationsarbete. (Amundsen & Aasen, 2013). Det 
finns också i allt högre grad en uppmärksamhet på att organisationer inte 
skapar innovation i enskildhet utan att en organisation är beroende av 
omfattande interaktioner med omgivning och användare (Powell et al. 1996; Li 
& Vanhaverbeke, 2009). Det betyder att samarbeten mellan kunniga 
människor över formella organisatoriska gränser ofta betraktas som en 
förutsättning för framgångsrik innovation. Skiljelinjen mellan organisationens 
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inre liv och det som finns utanför tycks mer diffus. (Amundsen & Aasen, 2013). 
Samtida forskning indikerar att innovation och samverkan i nätverk hänger 
ihop i en god cirkel, att samverkan i form av interaktion med omvärlden ökar 
innovationsförmågan och att resultatet av det i sin tur skapar nya möjligheter 
till fruktbar samverkan (Powell & Grodal, 2005) 
 

2.5 Innovation och medicinsk teknik 
Medicinteknik är som beskrivits i inledningskapitlet ett heterogent fält som 
omfattar produkter från vanliga plåster och nålar för engångsbruk till 
insulinpumpar, pacemakers, hörselimplantat och protonstrålningsutrustning. 
Därav följer att innovationsprocessen för medicinteknik kan se väldigt olika ut, 
dels på grund av att idéer uppstår på olika sätt, dels på grund av att 
medicinteknik kan vara så många olika saker (Battista, 1989). Enligt Gelijns 
och Rosenberg (1995) är interaktionen mellan discipliner och organisationer 
ett särdrag och en avgörande faktor för medicinteknikinnovation. Som ett 
pedagogiskt exempel använder de utvecklingen av endoskop för diagnostik, 
som möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen av linser och fiberoptik 
kombinerat med kliniskt verksamma läkare som förstod vad som krävdes av 
utrustningen för att den skulle kunna användas som standardundersökning 
och senare hur både metoden och utrustningen skulle marknadsföras och 
implementeras brett i sjukvården.  
 

2.5.1. Innovationsprocesser och medicinteknik i hälso- och sjukvården 

Utveckling av medicinteknik är som beskrivet i föregående kapitel ett område 
som kräver att medicinsk expertis kombineras med teknisk dito. Dessutom ska 
produkter och tjänster sedan implementeras inom sjukvårdsorganisationer där 
användare - vårdpersonal och patienter finns. Det innebär att det finns ett 
behov av samverkan i och kring det system av organisationer som utgör hälso- 
och sjukvården för att främja innovation. Både sådan som uppstår inom 
sjukvårdsorganisationer och sådan som implementeras där, av praktiska, 
moraliska och ekonomiska skäl. Weberg (2009) har kommit till en liknande 
slutsats: 
  
“Schumpeter’s description of innovation as a driving force of change and 
business has obvious ties to healthcare. Healthcare is a business and thus 
innovation will have an influence on healthcare’s financial and business 
actions, as well as its operations. This is an important aspect to examine 
because healthcare is both a business and a social imperative.” (s.229) 
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Utveckling, implementering och användning av medicinteknik omfattar många 
komplexa processer och kan ses som en brokig uppgift (Battista, 1989). 
Kontexten har stor betydelse för hur en innovation accepteras och sprids (se 
t.ex. Dopson et al. 2008). Det interorganisatoriska sammanhanget vari 
innovationer utvecklas, implementeras och används är alltså av intresse. 
Hälso- och sjukvården är i de flesta fall organiserad som en offentligt 
finansierad professionell byråkrati (se t.ex. Blomqvist, 2007) och inom denna 
byråkrati är professionsmakten stark. Det råder en hög riskmedvetenhet och 
verksamhetens existensberättigande ligger i förmågan att rädda människoliv. 
Sjukvårdens ’produkt’ utgörs av den diagnosticerade och behandlade patienten, 
utförandet av hälso- och sjukvård är inte något som enkelt kan göras skalbart 
eftersom varje patient är unik. Det är inte som att hålla en föreläsning där 
utfallet kan ökas genom dubbla antalet åhörare utan att den som håller själva 
föredraget behöver förbereda sig proportionerligt mer (Taleb, 2007).  
 
Innovation inom hälso- och sjukvården (eng. healthcare innovation) kan 
utgöras av nya kliniska metoder, ny medicinteknisk utrustning eller smarta 
tekniska lösningar som uppstår från en bred kompetensbas inom flera olika 
kunskapsområden (Consoli & Mina, 2009).  En viktig aspekt att ta i beaktande 
när det gäller innovation inom vården är att den ska vara evidensbaserad (se 
t.ex. Berwick, 2003; Herzlinger 2006). Med evidensbaserad innebär att det ska 
finnas bevis för att det som är nytt fungerar och har avsedd effekt. Det är också 
ett krav i svensk lagstiftning att hälso- och sjukvård ska vara evidensbaserad 
(Patientsäkerhetslagen, SFS 2017:30). 
 
Sjukvårdens verksamhet kan delas in i fyra parallella världar (Glouberman & 
Mintzberg, 2001) med aktörsgrupper (Levay, 2003) som alla behövs för att 
verksamheten ska fungera: Care -  sjuksköterskor, Cure - läkare, Control - 
chefer, administratörer samt Community - politiker, representanter från 
samhället. (Källberg, 2013; Glouberman & Mintzberg, 2001) Gränser mellan 
professioner kan ha stort inflytande över hur innovation sprids (se tex. 
Fitzgerald et al. 2002). Starka professioners benägenhet att motverka 
spridning av kunskap som kommer ’utifrån’ är ett välkänt fenomen (Nicolini, 
2010). Maktförskjutningar professioner emellan kan förklara utfallet av 
förändringsarbete i sjukvårdsorganisationer (Källberg, 2013).  
 
Välfärdssystem med en enda finansiär, såsom den offentligt finansierade 
svenska sjukvården, kan också vara begränsande för teknikbaserad innovation 
och utgöra en barriär för kundfokuserad innovation. Herzlinger (2006) lyfter 
fram följande sex avgörande faktorer att beakta vid implementering av 
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innovation i modern sjukvård: aktörer, finansiering, politik, teknologi, kunder 
och trovärdighet.  
 
I Sverige och Europa kan politiska beslut ha direkt påverkan på vad som 
implementeras i sjukvården, inte minst genom upphandlingsförfarandet för 
inköp (Rolfstam et al. 2011). Dessutom är det ofta lättare att införa stora och 
dyra lösningar än mindre, beroende på olika förfaranden för beslutsfattande. 
Vid stora investeringar räcker inte lokala beslut inom t.ex. en grupp av läkare 
på en klinik utan då krävs ett politiskt beslutsfattande. Vid politiskt 
beslutsfattande väger klinisk evidens inte alltid tyngst. (Fitzgerald, 2002). 
Detta trots att grunden inom modern vård och behandling är att den ska vara 
evidensbaserad, dvs att beslut ska vara baserade på studier och dokumenterade 
bevis för att de metoder som används fungerar. 
 
Hälso- och sjukvården har gjort sig känd som förändrings-obenägen vilket 
beror på den politiska styrningen och den fragmenterade organisationen med 
autonoma professioner (Alford, 1975 citeras i Pettigrew et al. 1992). Paradoxalt 
nog råder inom svensk sjukvård en utbredd förändringströtthet, till följd av ett 
stort antal omorganiseringar (Källberg, 2013). Organisationsförändringar och 
införande av ny teknik är inte frikopplade från varandra, men skiljer sig i vissa 
avseenden. I verksamheter som aldrig får utsätta patienter för onödiga risker 
finns en inbyggd innovationsresistens (Rolfstam et al. 2011). Det finns också en 
rädsla för technology creep dvs. att nya produkter införs som sedan visar sig 
fungera dåligt, eftersom det kan vara svåra att fasa ut produkter om de en gång 
kommit in i en verksamhet och människor har vant sig vid att använda dem 
(Ulucanlar et al. 2013).  Det finns också en viktig aspekt kring etik och 
personligt ansvar för den vårdpersonal som väljer att testa eller använda ny 
teknik. Det illustreras väl i ett citat från en intervju hämtat från Waséns (2008, 
s. 99) avhandling om robotkirurgi: 
 
”’Vilka är dessa patienter som ska gå igenom det här? När jag ska prata med 
patienten dagen före behandlingen, vad ska jag säga? --- Detta förstår inga 
ingenjörer. De förstår det inte, de är upptagna med sina tekniska grejer. Men 
som läkare har du en annan väg att gå. Och därför som läkare har du ett 
ansvar för patienten. Du har ansvar för det råd du ger, för de komplikationer 
som kan uppstå, för den etiska kommittén, för hans barn och för nätverket 
runt honom. Och då måste du kunna försvara det inför dig själv, om du då 
ska syssla med en teknik som är så omogen, att det är försvarligt att testa på 
människor.’ (Huvudkirurg, Thorax)” 
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Kanters följande blogginlägg om innovation i hälso- och sjukvården på Harvard 
Business Reviews blogg (2011-02-22) visar också på utmaningarna med 
innovation i komplexa verksamheter: “Lack of consensus among players in a 
complex system is one of the biggest barriers to innovation. One subgroup’s 
innovation is another subgroup’s loss of control.” Kanter är en stor 
förespråkare av innovation på alla nivåer inom vården för att utveckla och 
förbättra den.  
 

2.5.2 Innovationsspridning och implementering i hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvårdssystemet är den kontext där de flesta innovationer inom 
medicinteknik förväntas komma till användning. Kontexten har stor betydelse 
vid förändringar och därmed också i innovationsprocesser (Dopson et al. 2008, 
s. 228).  
 
Pettigrew och hans kollegor (1992) studerade förändringsprocesser inom NHS, 
det brittiska sjukvårdssystemet, på 1980-talet. De såg då att till synes lika 
verksamheter inom olika regioner lyckades påfallande olika med att genomföra 
pålagda förändringar. Forskarna beskrev de framgångsrika exemplen som 
kontexter mottagliga för förändring. De introducerade metaforen receptiv 
kontext, där en kombination av förutsättningar möjliggör strategisk förändring. 
(Pettigrew et al. 1992) 
 
Vilka innovationer som accepteras och sprids i sjukvården påverkas av vilka 
belägg som finns för att det nya fungerar och vilka fördelar det har. Dessutom 
påverkas acceptans och spridning av vilka uppfattningar och fakta som 
utmanas/ifrågasätts av det nya (t.ex. Obstfelder et al. 2007; Korica & Molloy, 
2010; Wasén, 2008; Malterud 2001; Eriksson-Zetterquist et al. 2009). För att 
en innovation ska komma i användning och till nytta, och därmed faktiskt vara 
en innovation enligt Schumpeters definition** behövs alltså klinisk evidens. För 
att skapa evidens krävs att (den potentiella) innovationen testas i så stor 
utsträckning att det finns data som visar att den fungerar. Häri ligger en 
paradox. Det är inte en innovation förrän den implementerats och visat nytta, 
men innovationen får inte användas förrän den visat sig fungera. Den strikta 
synen på evidensbaserad medicin och kostnadsnyttoanalyser som efterfrågas 
på policynivå för att innovation ska kunna införas i rutinsjukvård förstärker 
paradoxen eftersom den samtidigt leder till att vi misslyckas i strävan efter en 
rationell användning av ny, effektiv teknologi inom hälso- och sjukvården.  
(Ulucanlar et al. 2013)  
                                                             
**Innovation: befintliga resurser som kombineras på ett nytt sätt vilket omsätts i transaktion och 
kommer till nytta. Det kan gälla en produkt, process eller tjänst.  
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Det finns omfattande litteratur kring olika typer av spridning av och hinder för 
innovation i hälso- och sjukvården. I de flesta fall är vägen från nya 
forskningsrön till förändrad klinisk praktik krokig och tiden lång, i genomsnitt 
17 år. (Morris et al. 2011) Implementering av nya metoder och teknologier i den 
kliniska vardagen ligger delvis inom enskilda läkares kontroll vilket gör att 
organisations-, disciplins- och professionskulturer i stor utsträckning avgör 
utfallet av en implementeringsprocess (Grol & Grimshaw, 2003, s.1228) 

Det finns ett antal modeller och ramverk för att analysera implementering 
inom hälso- och sjukvården. Några av de mest spridna är Grol & Grimshaw 
(2003) som citeras ovan, en litteraturöversikt av Greenhalgh och hennes 
kollegor (2004) samt Damschroeder med kollegor (2009) som har tagit fram 
CFIR-modellen “Consolidated Framework for Implementation Research”. 
Andra forskare presenterar empiriska studier av hur och om olika 
medicintekniska produkter accepterats eller inte av olika användare utifrån 
exempel som kirurgi-robotar, cellterapi, diabetesbehandling och nya 
injicerbara läkemedel inom ortopedi (se tex. Fitzgerald et al. 2002; Ferlie et al. 
2005; Ulucanlar et al. 2013; Abrishami, 2014). Implementering är ett steg som 
kommer sent i innovationsprocessen. Trots att det i fallstudien i den här 
avhandlingen inte sker någon implementering av nya lösningar i 
rutinverksamhet så nämns några av de mest citerade ramverken här i 
litteraturkapitlet för att det ska erbjuda en introduktion till befintlig forskning 
inom innovation i hälso- och sjukvården. Skälet till att modellerna som är stora 
inom implementeringsforskningen inte används för analys i avhandlingen är 
att de inte är tillämpbara i de steg i innovationsprocessen som fallstudien berör 
och som återges i det empiriska materialet.  
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2.6. Teoretiskt ramverk - Lökmodellen 
I den här avhandlingen betraktas samverkan för innovation utifrån ett 
performativt perspektiv, både samverkan och innovation är något som görs 
(Latour 1998, Czarniawska, 2015). Interorganisatorisk samverkan är kumulativ 
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013), vilket innebär att olika aktörer interagerar 
mellan och inom olika dimensioner. De olika nivåer av samverkan som kan ske 
i mötet mellan organisationer kan något förenklat betraktas som en lök med 
olika lager, se figur 2. Avhandlingen problematiserar de olika nivåerna och de 
mellanrum som finns inom och mellan lagren, baserat på Tyrstrup (2014, s.37) 
som definierar organisatoriska mellanrum såhär: 
 
”Ett organisatoriskt mellanrum uppstår när en persons, grupps eller 
organisations ansvar, befogenheter, ambitioner, kompetens, information 
etcetera tar slut utan att någon annan persons, grupps eller organisations tar 
vid. Det uppstår ett glapp, ett mellanrum i väven av hur saker och ting har 
organiserats. I ett sådant mellanrum kan människor, frågor och problem 
hamna.” 
 
Glappen inom eller mellan organisationer – mellanrummen – innebär ofta 
problem i praktiken, när saker ’faller mellan stolarna’ för att uttrycka det med 
en annan metafor. Men de organisatoriska mellanrummen innebär samtidigt 
en möjlighet till förändring och det finns stor potential för innovation i de 
organisatoriska mellanrummen (Holmberg & Tyrstrup, 2013; Tyrstrup, 2014) 
eftersom rollerna och handlingarna inte är institutionaliserade. Man skulle 
kunna se det som att det råder en viss frihet i domäner som inte är 
genomorganiserade.  
 
Inom hälso- och sjukvårdssektorn är det vanligt att relatera till 
interdisciplinära och multidisciplinära team. Men begreppen räcker inte för att 
beskriva de förutsättningar för samverkan som beskrivs i den empiriska 
berättelsen. Konceptet transdisciplinaritet (Jantsch, 1972; Pohl, 2005; 
Wickson et al. 2006) inkluderar den epistemologiska balansgång som det 
innebär att söka svar på en komplex frågeställning bortom de traditionella 
disciplinerna som t.ex. mellan medicin och teknik men även mellan ekonomi 
och design.  
 
För att kunna tolka och analysera den empiriska studien föreslås här ett 
konceptuellt ramverk. Figur 2. visar en lökmodell för att analysera samverkan 
utifrån en interorganisatorisk, en transdisciplinär och en interprofessionell 
dimension. Genom att ta alla dimensioner i beaktande kan potentialen i 
mellanrummen utnyttjas till fullo. Lökmodellen synliggör att genom flera 
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dimensioner av samverkan kan innovationspotentialen i mellanrummen tas 
tillvara. Friheten där (i mellanrummen) ger aktörer utrymme att testa nya 
tankar. Innovation är det gemensamma målet som förenar aktörerna, 
samverkan är medlet i strävan att komma dit.  
 
 

 
 
 
Figur 2. Lökmodellen  
Illustration av organisationer, discipliner och professioner. Varje organisation kan 
ses som en lök med olika skikt, inom och mellan vilka det uppstår mellanrum.  I 
mellanrummen är rollerna inte institutionaliserade, där finns handlingsfrihet och 
potential för innovation som inte finns inom de avgränsade/enskilda skikten. Med 
stat och offentlig verksamhet avses i detta fall myndigheter och den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården. Illustration: Annika Helsing efter författarens 
skiss 
 
En disciplin bygger på gemensamt accepterade antaganden och föreställningar 
men har också en social komponent (Knorr Cetina, 1999). Transdisciplinaritet 
innebär att ta komplexiteten i en fråga i beaktande, att adressera både 
vetenskapens och samhällets olika uppfattningar och att frångå den 
idealiserade vetenskapliga kontexten för att producera praktiskt relevant 
kunskap (Jantsch, 1972; Pohl, 2005). Att arbeta transdisciplinärt innebär att 
utveckla en gemensam metod där olika forskningsmetoder och teoretiska 
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utgångspunkter kan kombineras till komplementära perspektiv (Balsiger, 
2004; Lawrence, 2004; Russel, 2008).  
 
“Transdisciplinary teams however may be considered as an “interdisciplinary 
team whose members have developed sufficient trust and mutual confidence 
to transcend disciplinary boundaries and adopt a more holistic approach” 
(Choi & Pak, 2006; p. 357). 
 
Förmågan att samverka transdisciplinärt är inte självklar utan den kräver 
övning (Robey et al. 2008). En bidragande faktor kan vara att aktörerna har 
vad som kallas T-förmågor (Iansiti, 1995) vilket innebär att de både har 
förmågan att samverka samtidigt som de besitter expertkompetens inom det 
egna ämnesområdet. Det är en balansgång att samverka transdisciplinärt där 
ämnesspecifik expertkompetens inte enkelt kan ersättas av projektgeneralister. 
Den djupa förståelsen för disciplinen och djupa tekniska kunskapen riskerar då 
att gå förlorad vilket kan leda till att den tekniska utvecklingen avstannar 
(Enberg & Bredin, 2015). Framgångsrika produktutvecklingsprojekt inom 
annan industri bygger inte på en gemensam kunskap om de tekniska detaljerna 
utan på en samsyn och förståelse för projektarbete i 
produktutvecklingsprocessen (Enberg, 2012).  
 
Knorr Cetina argumenterar för att kunskap och skapandet av kunskap sker i 
sociala kontexter som påverkar hur kunskap produceras och används. Hon 
introducerar begreppet epistemiska kulturer†† – “blandningar av strukturer 
och mekanismer bundna genom sitt släktskap, nödvändighet och historisk 
slump som, inom ett givet fält, avgör hur vi vet vad vi vet” (Knorr Cetina, 1999, 
s.1). De olika grupperna som är verksamma inom en forsknings- och 
utvecklingsavdelning inom medicinteknik är exempel på distinkta men ändå 
sammankopplade professionella med olika epistemiska (sub)kulturer (Mørk et 
al. 2008)  
 
Lökmodellen illustrerar olika dimensioner av samverkan. De 
interorganisatoriska, interdisciplinära och interprofessionella mellanrummen 
som åskådliggörs innebär utrymme och potential för innovation som kan 
tillvaratas genom samverkan. Inom och mellan alla skikt i löken finns formella 
och informella hierarkier, vilket påverkar villkoren för samverkan.  
 

                                                             
†† ”Epistemic cultures - those amalgams of arrangements and mechanisms – bonded 
through affinity, necessity and historical coincidence – which, in a given field, make up 
how we know what we know”. (Knorr Cetina, 1999, s.1). Den engelska formuleringen är 
inkluderad eftersom den är så poetisk och de språkliga nyanserna talar för sig själva 
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Samverkan kan betraktas som relationer mellan aktörer i form av 
organisationer, grupper eller individer. I grunden är samverkan ”en social 
företeelse som förutsätter interaktion mellan människor” (Lindberg, 2009, 
s.11) För att förklara hur aktörer som behöver samverka ska kunna förstå 
varandra kan filosofen Martin Bubers dialogfilosofi vara ett verktyg. Enligt 
Buber skapar människan sin verklighet genom att förhålla sig antingen som 
jag-du eller som jag-det. Dialogfilosofin belyser att i mötet mellan olika aktörer 
är det en avsevärd skillnad om de människor som möts ser varandra som Du 
eller Det (Illman, 2006). Det är i relationer där människor möts som Jag-Du 
som det sker meningsfulla möten. Då sker en dialog mellan människor som 
uppfattar sig som olika, men som respekterar varandra och skapar mening 
genom gränsöverskridande och gränsdragning i förhållande till den man 
möter. (Illman, 2006)  
 
När olika aktörer möts inom ramen för ett samverkansprojekt erbjuds 
möjlighet till kulturmöten. Exempel på olikheter är människor inom olika 
professioner, discipliner och organisationer (arbetsgivare) där det råder olika 
epistemiska kulturer. Om människor då ser varandra som Du (inte som Det) 
kan de i kulturmötet komma i äkta dialog (Illman, 2006) och genom att 
kombinera sina olikheter skapa något (de ofta eftersträvade synergieffekterna). 
Bubers dialogfilosofi används i kapitel 5 och 6 för att förklara resultat som 
presenteras i det empiriska materialet i kapitel 4. 
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3. Metod  
 
Det här kapitlet guidar läsaren genom studien och arbetet med avhandlingen. 
Det ger en bakgrund till vilka praktiska och metodologiska val som gjorts och 
vilka utmaningar och möjligheter fältarbetet har inneburit. Fallstudier färgas 
oundvikligen av forskaren och här redogör jag för de val jag gjort. 
 
 
Den här avhandlingen bygger på en fallstudie av ett projekt. Fallstudien syftar 
till att undersöka interorganisatorisk samverkan för innovation inom 
medicinteknik ur ett ’botten-upp-perspektiv’ (Lindberg, 2010). Med botten-
upp menas att studera det som görs av dem som är praktiskt involverade. 
Därmed sätts de medverkande aktörerna och deras handlingar i centrum 
(Giddens, 1981, s 61; citeras i Lindberg, 2010 s. 56). Fallstudien är kvalitativ 
och etnografiskt inspirerad och har resulterat i en beskrivning av ett 
samverkansprojekt. Baserat på deltagande observation i projektmöten och 
workshops, analys av projektdokument och intervjuer med projektmedlemmar, 
samt eget engagemang i några av projektets aktiviteter, har jag skapat ett 
empiriskt material som närmast kan beskrivas som en tät beskrivning, på 
engelska ’thick description’. En tät beskrivning tillåter både komplexitet och 
motsägelsefullheter (Geertz, 1973; Silverman, 2010). En sådan beskrivning kan 
ses som ett bidrag i sig eftersom den kan lyfta fram djupgående detaljer och 
därigenom skapa förutsättningar för lärande. (Kuhn, 1987; citeras i Flyvbjerg 
2006). En fallstudie kan också, vid sidan av täta beskrivningar, belysa ett 
kritiskt faktum och bidra till generella insikter (Flyvbjerg, 2006; Siggelkow, 
2007, Jensen & Sandström, 2016). Den här studien följer Geertz (1973), 
Merriams (1988) och Flyvbjergs (2001, 2006) tankar om att tillhandahålla 
detaljrika exempel, i kombination med Mols (2002) och Czarniawskas (2015) 
tankar om att studera praktiker. Fallstudien är alltså en del av 
forskningsstrategin, inte metoden. 
 
Enligt filosofen Habermas finns tre typer av kunskapsintressen:  tekniskt, 
historiskt-hermeneutiskt och emancipatoriskt (Terry, 1997). Med ett tekniskt 
kunskapsintresse menas att forskarens intresse riktas mot hur något fungerar, 
hur det kan användas och hur det kan utvecklas. Det tekniska 
kunskapsintresset ligger t.ex. till grund för forskning om produktion och 
distribution av produkter och tjänster. Den forskare som har ett tekniskt 
kunskapsintresse vill t.ex. veta hur en dator är konstruerad och hur den 
fungerar så att forskaren ska kunna utveckla datorn så att den kan fungera 
bättre. Med ett historiskt-hermeneutiskt kunskapsintresse menas att 
forskarens intresse istället riktas mot förståelse av sociala och kulturella 
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fenomen. Den hermeneutiskt intresserade forskaren riktar därför sitt intresse 
mot t.ex. hur en dator används och förstås i ett socialt och kulturellt 
sammanhang och hur datorn påverkar användarnas relationer. Det handlar 
alltså om ’mellanmänskliga’ aspekter av datoranvändande. Med ett 
emancipatoriskt kunskapsintresse riktas forskarens intresse mot olika 
aspekter av makt och den emancipatorisk intresserade forskaren ställer kritiska 
frågor om aktuella förhållanden, t.ex. vem har/ges/får tillgång till datorn, 
varför och i vems syften datorn används och hur användandet påverkar andra.  
 
Fallstudien som den här avhandlingen baseras på är gjord utifrån ett historiskt-
hermeneutiskt kunskapsintresse. Det innebär att jag är intresserad av att 
genom tolkning förstå vad människorna som är involverade i det projekt som 
studeras (VRI-projektet) gör när de försöker skapa innovation inom 
medicinteknik. De människor som jag studerat, dvs deltagarna i VRI-projektet, 
kan ha haft andra kunskapsintressen än jag.  Avhandlingen bygger på tidigare 
forskning inom det hermeneutiska kunskapsområdet och mina val är avvägda i 
relation till hermeneutisk forsknings- och kunskapstradition och de krav på 
transparens, kritiskhet och reflektion som den traditionen föreskriver.  
 
Jag har genomfört en deskriptiv studie med stöd av samhällsvetenskaplig, 
etnografiskt inspirerad metod vilket är vanligt inom organisationsforskning 
(Jensen & Sandström, 2016; Czarniawska, 2015). Kring detta resonerar jag 
vidare i följande kapitel (3.1-3.6). Temat i avhandlingen är interorganisatorisk 
samverkan och det är ett genomgående fenomen i det empiriska materialet 
såväl som i tolkning, diskussion och slutsatser (kapitel 5-7). Även i 
utformningen av forskningsfrågorna återspeglas detta (se kapitel 1.5) med en 
forskningsfråga som kan besvaras deskriptivt (Q1) och en normativt (Q2).  
 

3.1 Forskningsstrategi och vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Utgångspunkten för mina tolkningar i den här studien är att människor 
konstruerar sociala institutioner och att kunskap är socialt konstruerad. I likhet 
med Latours (1999, s.1) svar på frågan ”Do you believe in reality?” är 
perspektivet för den här studien inte konstruktivistiskt på ett ontologiskt plan 
och utgångspunkten är inte att all sanning är socialt konstruerad. Istället 
används konstruktivismen, i likhet med Czarniawska (2005, s. 14) som ett 
”epistemologiskt program” för att studera hur världen konstrueras. Med 
epistemologi menas här hur man kan skapa kunskap (Hansson, 2007).  
 
Med utgångspunkt i ett historiskt-hermeneutiskt kunskapsintresse var 
ambition med studien att undersöka samverkan för innovation och hur det tar 
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sig uttryck i handling. Fallstudien har genomförts med en etnografiskt 
inspirerade metod och utan initiala avgränsningar kring studiedesignen utifrån 
befintliga teoretiska modeller och verifiering eller falsifiering av desamma. 
Eftersom verkligheten ständigt förändras är det mer meningsfullt att utveckla 
och bygga nya teorier än att verifiera redan existerande (Glaser & Strauss, 
1967; Czarniawska, 2015). Istället för att utgå från ett fast studieprotokoll och 
testa ett teoretiskt ramverk har studiedesignen utvecklats efter hand. Det 
teoretiska bidraget har byggts upp steg för steg baserat på det empiriska 
materialet och tolkningar av det. Teoribildningen sker då genom vad 
sociologen Pierce (1990) lanserade som ett komplement till induktion och 
deduktion, nämligen abduktion (Jensen & Sandström, 2016). I en abduktiv 
process växlar analysen mellan empiri och teori (Czarniawska, 2015) vilket är 
vad jag har gjort i den här studien. Litteratur om samverkan och 
innovationsprocesser har fungerat som stöd i tolkningen. Charmaz (2006) 
understryker vikten av att forskaren inte tar sig an insamlat material lösryckt 
från sitt sammanhang (isolerat från sin ursprungliga kontext). Empiriskt 
material återger inte den enda bilden av verkligheten utan det empiriska 
materialet kan närmast ses som den bild som forskaren skapar genom på sin 
förståelse och tolkning av deltagarnas handlingar.  
  
Fallstudien beskriver ett projekt som i sin tur kan förstås som en temporär 
organisation (Lundin & Söderholm, 1995) skapad utifrån givna ramar kring 
task, time, team och transition, där de medverkande å ena sidan säger sig driva 
”ett explorativt projekt” och å andra sidan att det vill ha kontroll över vad som 
kan komma ut av projektet. Projektet, som benämns ”samverkansprojektet” av 
de involverade, handlar om att skapa medicinteknisk innovation i samverkan 
mellan sjukvård, akademiska forskare och näringsliv. Det fält som studeras är 
ett ”praktikfält” (Czarniawska, 2015, s.19) där människor verkar och arbetar.  
 
Det har på senare år skett en ”vändning mot praktiken” inom 
organisationsstudier (Schatzki et al. 2001) och fältarbete handlar följaktligen 
ofta om att beskriva praktikfält (Czarniawska, 2015). Här presenteras en 
beskrivning av vad som händer bland dem som är engagerade i projektet, något 
som Mol (2002, s.31) kallar ”praxiografi” men här uppdelad i ett antal 
minipraxiografier över ett antal episoder som återges i den empiriska 
berättelsen.  
 
Fältet för en etnografisk studie kan också, med Nadai och Maeders (2005; s. 1) 
terminologi beskrivas som ”social(a) värld(ar) vilka utgörs av ett antal aktörer 
som fokuserar på en gemensam angelägenhet”. Den sociala värld som studeras 
här är ett tvärvetenskapligt innovationsprojekt inom medicinteknik. Under 
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drygt två år har jag skapat empiriskt material i de miljöer där projektdeltagarna 
funnits. Jag har mött projektdeltagarna under fysiska arbetsmöten på olika 
platser i Sverige. Jag har genomfört intervjuer och hållit kontakt med aktörer i 
projektet via telefon, mail och sms. Jag har också medverkat vid workshops och 
jag har vid några tillfällen varit ansvarig för de praktiska arrangemangen kring 
dessa workshops.  
 
Geertz (1973) noterade att det inte är platsen där en studie genomförs som är 
studieobjektet i sig utan fenomenet. Inom social etnografi är det alltså 
forskaren själv som skriver etnografin som både skapar sin historia (van 
Maanen, 1988/2011) och definierar sitt fält. Att definiera fält är dock svårt 
eftersom de kan vara svåra att avgränsa och ofta spänner över flera 
dimensioner (Nadai & Maeder, 2005). Mitt studieobjekt – eller hellre 
studiesubjekt eftersom det är ett socialt fenomen – är inte bundet till en 
specifik plats och har inte tydliga gränser, varken spatialt eller när det gäller 
vilka människor eller organisationer som varit involverade eftersom det 
förändrades under projektets gång.  
 
Liksom Burrell (2009) beskriver sina erfarenheter av etnografier kring 
internetkaféer i Ghana har också jag funnit mitt fält vara ett heterogent nätverk 
av människor och platser. Mitt fältarbete har inneburit att jag följt vad som 
hänt i projektet. Jag har följt hur samarbetet mellan olika aktörer gått till och 
vad som hänt med några av de objekt som arbetet cirkulerat kring. Jag har t.ex. 
varit på projektledarens kontor och tittat på system av post-it-lappar som 
ringlat sig runt väggarna i rummet. Jag har suttit i konferensrum med 
underdimensionerad ventilation och tittat på diagram över bakterietillväxt och 
på data över antalet patienter med lunginflammation. Jag har fikat med 
forskningssköterskor på en intensivvårdsavdelning och jag har åkt pendeltåg 
med verksamhetsutvecklare för en av de deltagande klinikerna. Jag har 
intervjuat en klinikchef i en hotell-lobby på språng mellan två konferenser och 
jag har delat hotellrum med vice projektledaren under den årliga konferensen 
Medicinteknikdagarna. Jag har helt enkelt följt dem jag studerat i deras arbete.  
 
Jag har också sorterat hemsidor och korrläst nyhetsbrev. Jag har provat att 
använda en teknisk pryl för att detektera och kvantifiera smuts och jag har 
bollat mina tankar kring samverkan med vice VD på Swedish Medtech 
(branchorganisationen för medicinteknikföretag) liksom med professorer i 
teknikvetenskap och medicin, läkare och sjuksköterskor för att nämna ett 
axplock av mina erfarenheter från fältet. Jag har alltså varit med i många olika 
situationer och observerat olika aspekter av arbetet. Jag har inte fångat varje 
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detalj eller ens alla aktiviteter som pågått under projektets löptid. Det hade inte 
låtit sig göras.  
 
Initialt var utgångspunkten att studien kunde fånga 
’innovationsprojektsprocessen’. Jag insåg snart att det var många processer 
som pågick parallellt och att det var i interaktionen mellan aktörerna i 
projektet som utmaningarna låg. Trots att alla aktörer var sammanlänkade 
formellt genom projektets avtal och finansiering (antingen i form av de anslag 
som fördelats från Vinnova för projektgenomförandet, eller genom aktörernas 
egna insatser av tid och resurser) var de i praktiken löst kopplade till varandra. 
Det var inte enbart aktiviteterna i sig som hade lösa kopplingar, även 
aktörernas kopplingar var lösa eftersom nätverken och därmed relationerna 
hela tiden förändrades. Aktörerna utökade sina nätverk och skaffade sig fler 
kontaktytor och nya relationer under hela projektet. Kontakter och nätverk 
som lever vidare efter att projektet är slut är också resurser för de enskilda 
individerna som varit med i projektet. På organisationsnivå är det individerna 
som representerat aktörerna, dvs företaget, fakulteten, kliniken eller enheten, 
som besitter på erfarenheter och kontaktnät.  
 

3.2 Reflektioner kring modern etnografi, praxiografier och 
fallstudier 
Van Maanen (1988/2011, s. 1) definierar etnografi som en ”skriftlig 
representation av en kultur (eller utvalda aspekter av en kultur)” medan Geertz 
(1973, s. 9,10) nöjer sig med definitionen ”Etnografi är täta beskrivningar”. 
Geertz utgångspunkt är då att lokal kunskap är överlägsen grandiosa teorier för 
att förstå världen vi lever i ”Small facts speaks to large issues” (s. 23). 
Etnografiska forskningsmetoder är historiskt sett förknippade med studier av 
främmande kulturer. Men etnografi är också vanligt inom sociologi, t.ex. för att 
studera urbana miljöer och fenomen i västvärlden. Enligt van Maanen 
(1988/2011) är kärnan inom etnografi att den förbinder fältarbete med kultur. 
En etnografi är resultatet av en fältstudie och den manifesteras i en skriftlig 
beskrivning av forskarens observationer och tolkningar av dessa. Skrivandet i 
sig är ett skrivbordsjobb och inte ett fältarbete. Etnografin i sig ska beskriva 
den kultur eller det fenomen som studerats och inte fältarbetet i sig. (Marcus, 
1998 i van Maanen 2011).  
 
Även om syftet med en etnografisk studie är att bättre förstå en kultur och 
översätta de tolkningarna från ett kulturellt idiom till ett annat (Nadai & 
Maeder, 2005) så har den fältarbetande forskaren ett övertag över dem som 
studeras (Nader, 1972 i van Maanen 2011). Forskarnas perspektiv återspeglas 
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om inte annat i vilka studier som finansieras av de finansiärer som är 
verksamma i samma delar av världen som forskare som söker finansiering. En 
etnografi påverkar de människor som framställs i den och den forskare som 
skriver en etnografi behöver förhålla sig till etiska riktlinjer för god 
forskningssed. Metodkapitlet visar vilka val som gjorts och syftar till att göra 
avhandlingen vetenskaplig.  
 
I den moderna sociologin används etnografi oftare för att studera delar av ett 
större sammanhang eller ett fenomen snarare än en helhet. Det innebär att 
forskaren inte nödvändigtvis befinner sig fältarbetande i samma område som 
sitt studieobjekt hela tiden (Marcus, 1989/1998). Det kräver dock anpassningar 
och samtida etnografier kan innebära att följa fenomen, objekt, människor, 
metaforer, konflikter eller berättelser på olika sätt (Green, 1999). För den typen 
av etnografi krävs en annan syn på vad fältet är. Det handlar oftast inte längre 
om att ta sig till en geografisk plats och studera dem som lever där utan 
forskaren konstruerar och definierar ofta själv fältet i sin forskningsstrategi 
(Green, 1999; Nadai & Maeder, 2005; Burrell 2009).  
 
Fallstudien har inte utgått från någon specifik befintlig modell för 
medicinteknikinnovation men existerande modeller och teorier har givetvis 
influerat. Trippelhelixmodellen (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) har varit 
återkommande som empiriskt begrepp eftersom den påverkat 
sammansättningen av det projekt som studerats (akademi, industri, hälso- och 
sjukvård). Befintlig litteratur har använts som stöd för orientering i och 
tolkning av det empiriska materialet. Framförallt så har Mol (2002), Mol och 
Law (2004) och Mørk et al. (2006, 2008, 2010, 2012) bidragit. Mol har 
fungerat som stöd genom sina praxiografier över ateroskleros och diabetes 
genom vilka hon illustrerar en betydligt vidare verklighet och innebörd än som 
medicinska tillstånd vilka kan diagnosticeras med fysiologiska parametrar i ett 
blodprov eller på en ultraljudsbild. Mol (2002) understryker vikten av att inte 
isolera något från den eller de praktiker där de förverkligas. Medicinteknisk 
innovation bör alltså inte reduceras till ett isolerat fenomen utan ses som en 
innovationsprocess där flera kunskapsområden möts och går omlott (Mørk et 
al. 2008 & 2012). Även forskaren är med och skapar processen genom sin 
kunskap. Att följa och tolka idéer, artefakter och personer är ett medskapande.  
 
Med utgångspunkten att ”objects handled in practice are not the same from 
one side to another” (Mol, 2002, s.5) ville jag följa vad olika personer i 
projektet gjorde med idéer och artefakter som cirkulerade i projektet. Det har 
också varit viktigt att tolka hur de förverkligas och används i de olika praktiker 
som möts. Genom fallstudien som forskningsmetod ges forskaren flexibilitet 
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att designa studien för att utforska vad som pågår (Goffman, 1959/2009). 
Syftet är att bättre förstå samverkan för innovation. Det betyder att 
’Innovationsprojektet för medicinteknik’ är fältet för studien. Genom att följa 
och tolka objekt (produkter, studieprotokoll) kvasi-objekt (idéer) och personer 
(nyckelpersoner i de olika projektaktiviteterna) skapas insikter som kan bidra 
till teori och praktik. 
 
Hur en praktiker går tillväga för att genom samverkan innovera inom 
medicinteknik är en praktisk fråga som kräver praktiskt kunskap. Den typen av 
kunskap eller praktisk vishet, som Aristoteles kallade phroenesis (Hansson, 
2007), är sådan kunskap som välgjorda fallstudier kan bidra till (Flyvbjerg, 
2001). Inom vetenskapsteorin finns episteme (vetenskaplig teori) och techne 
(know-how). Båda dessa har genomsyrat synen på naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. Genom att se dessa två (episteme respektive techne) som 
väsensskilda och betrakta samhällsvetenskapliga fallstudier som phroenesis, 
kan vi dra nytta av dess möjligheter till reflexivitet och också hur sociala och 
politiska aspekter kan ingå i analysen. På så sätt kan samhällsvetenskapen som 
syftar till att förklara och förutspå framtiden ändå vara till nytta där 
naturvetenskapen har sin svaghet nämligen i reflexiv analys och diskussion 
kring värden och intressekonflikter. (Flyvbjerg, 2001) 
 
Enligt Geertz (1973) bidrar en tät beskrivning av ett projekt genom ett antal 
objekt och aktörer med kontextberoende och praktisk kunskap (Flyvbjerg, 
2006). En sådan beskrivning utgör inte underlag för vida generaliseringar, men 
den ger ett viktigt bidrag genom kontextualiserade kunskap. Bland andra 
Flyvbjerg (2006) lyfter fram just ”Case knowledge” som avgörande för 
mänskligt lärande. Han menar att allt som vi vet om mänskliga angelägenheter 
bygger på just kontextberoende kunskap.  
 

3.3 Att fånga en forskningsfråga 
I inledningsfasen av studien var avgränsningarna otydliga och studien var 
undersökande till sin karaktär. I fokus stod klinisk innovation och under den 
inledande studien följde jag det som hände i projektet genom att observera och 
intervjua nyckelpersonerna om deras förväntningar. Den sökande, eller 
explorativa, ansatsen ligger i linje med Goffmans (1959/2009) synsätt att 
forskning ska besvara frågan ”vad är det som pågår här?”  Själva 
forskningsfrågan har utvecklats och förfinats över tid genom att växla mellan 
skrivbordet och fältarbetet. Såhär i efterhand kan jag se att jag med Goffmans 
utgångsläge och med stöd i Herzlingers (2006) fråga i Harward Business 
Review: ”Varför är innovation i sjukvården så svårt?”, faktiskt utgick från 
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frågorna ”Vad?” och ”Varför?” precis som Czarniawska (2015) förespråkar i 
samband med kvalitativa och tolkande studier. Men det såg jag inte från 
början.   
 
Med hjälp av ett sökande och ett intresse för de personer som jag mötte 
fortsatte jag att försöka besvara frågan ”vad är det som pågår här?”. Med 
organisatorisk hemvist på KTH i Flemingsberg utanför Stockholm tog jag mig 
även till seminarier och workshops om medicinteknik och innovation i regi av 
Ingenjörsvetenskapsakademin, Swedish Medtech, Vinnova, Stockholms läns 
landsting, Tillväxtverket, KTH, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) och olika innovationsfrämjande aktörer såsom SLL innovation, 
Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset, Flemingsbergs 
science, SLL Idérådet med flera. Vid dessa tillfällen och möten gavs jag 
möjlighet att titta och lyssna, tolka, lära och lära känna. Jag lärde mig delar av 
jargongen som användes och jag lärde känna många av de forskare, tjänstemän 
och eldsjälar inom olika organisationer som arbetar med innovation och 
medicinteknik i Stockholmsregionen och nationellt. Med en bakgrund som 
apotekare från läkemedelsbranschen kan man säga att jag mötte nya kulturer 
genom mitt intåg i medicinteknikvärlden, även om sjukvården kändes som 
hemmaplan.  
 
Fältarbetet har varit en resa på flera sätt, både personligt och kunskapsmässigt 
och den kan inte upprepas exakt av någon annan. Jag tolkar min omgivning 
och mitt material och jag är influerad av det som jag har upplevt och läst under 
tiden. Min egen förförståelse av innovation inom vården och 
läkemedelsbranschen har fått mig att reflektera lite extra kring vad det är som 
gör att förändringsarbete är så trögt inom vården. Min egen frustration kom 
från den uppgivenhet inför nya uppgifter, regler och datasystem som några av 
mina tidigare kollegor upplevde och utryckte på mina tidigare arbetsplatser. En 
annan reflektion har med tiden att göra. Jag hade en föreställning om att 
medicinteknik hade betydligt kortare och snabbare utvecklingsprocess än 
läkemedel. Inom läkemedelsbranschen är produktutbudet mer homogent och 
utvecklingsstegen för läkemedel går enligt en väl etablerad process med 
tekniska studier, djurstudier, toxicitetstester, kliniska prövningar i olika faser 
och därefter farmakovigilans. Inom medicinteknik är spannet mellan 
produkterna stort och produktutvecklingen likaså, (se kapitel 2).  
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3.4 Insamling av empiriskt material 
När jag som forskare beskriver någonting kommer jag att förändra det. Det 
beror på att mina intervjuer och mitt deltagande i olika möten oundvikligen gör 
intryck på dem jag intervjuar och observerar. Ändå vill jag försöka förstå hur 
interorganisatorisk samverkan för innovation inom medicinteknik fungerar 
och förstås av dem som praktiskt gör arbetet.  
 
Min egen bakgrund från hälso- och sjukvården ger mig viss förförståelse för 
sjukvårdspersonalens perspektiv som användare av allt från sterilförpackade 
kompresser, sjukhussängar och nålar till magnetkameror och respiratorer 
(maskiner för konstgjord andning). Det är svårt att undvika den påverkan som 
mina tidigare erfarenheter har på vilka tolkningar jag gör i forskningen. 
Samtidigt har det varit en fördel i mötet med fältet, till exempel när det gäller 
att få tillgång till deras tid och arbetsplats. Att själv kunna tala medicinskt 
fackspråk har varit en tillgång i bemärkelsen att tolka och förstå vad de säger 
till mig och till varandra.  
 
Det empiriska materialet, jag väljer att kalla det så snarare än data, eftersom 
det är ”en artefakt av tolkningar och användning av specifik vokabulär” 
(Alvesson & Kärreman 2007, s. 1265) är insamlat eller skapat genom 
deltagande i projektmöten och workshops, samtal, intervjuer, projektdokument 
och en pågående dialog med de personer som deltog i projektet. Några av 
deltagarna pratade jag med på regelbunden basis andra mer sporadiskt. 
Fältanteckningar skrevs för hand och samlades i anteckningsböcker medan 
merparten av intervjuerna spelades in med en smartphone innan de 
transkriberades. Alla intervjuade tillfrågades om sitt medgivande för att 
intervjun spelades in, de fick också möjlighet att läsa sina utskrivna intervjuer 
och vid behov komplettera dem skriftligt.  
 
Fältarbetet utfördes från mars 2013 till december 2014 och sedan mindre 
intensivt med uppföljande intervjuer, mailkonversationer och färdigställande 
av rapporter under 2015 då projektet formellt slutrapporterades till Vinnova 
som var projektets externa finansiär. Hela projektet avslutades med en 
slutkonferens för både projektdeltagare och externa intressenter i 
infektionsfrågor i maj 2015. Anledningen till att jag särskilt nämner denna 
konferens var att jag själv ansvarade för dess genomförande.  
 
Fältarbetet började med att jag gick igenom bakgrundsdokument kring 
medicinteknisk innovation. Det var bland annat Socialstyrelsens 
kunskapsunderlag om vårdrelaterade infektioner och patientsäkerhet, 
inskickade ansökningshandlingar för finansiering av projektet, beslutet att 
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projektet beviljades finansiering, projektplaner, projektavtal och den första 
basrapporten som lämnades till finansiär under hösten 2012 som jag tog del av. 
Under denna period hade jag också återkommande möten med projektledaren 
och projektkoordinatorn.  
 
Efter inläsningsperioden deltog jag i workshops och möten med projektledaren 
och i olika delprojekt. Vid dessa möten, och andra branschträffar orienterade 
jag mig i den pågående debatten kring infektionsprevention och medicinsk 
teknik, jag försökte förstå hur (praktik)fältet organiserar sig och jag satte mig 
in i hälso- och sjukvårdens syn på innovation. Dokumenten jag läste bestod av 
rapporter från myndigheter och branschorganisationer om framtidens sjukvård 
och trender i Sverige, HTA-analyser‡‡ för produkter med tillämpning inom 
infektionsområdet, artiklar och notiser från dagspressen om hygien i 
sjukvården och börsintroduktion av medicinteknikbolag.  
 
Den första omgången intervjuer som genomfördes var ostrukturerade och 
liknande öppna samtal med personer som ansvarade för olika arbetsgrupper 
inom projektet. Syftet var framförallt att skapa mig en bild av vad projektet 
innebar för dem. Utifrån dessa första intervjuer utformades en guide för de 
aspekter som jag ville fånga upp i efterföljande intervjuer med fler 
respondenter. Tillvägagångssättet är inspirerat i grundad teori (Glaser & 
Strauss, 1967; Charmaz, 2006; Czarniawska 2015).  
 
Övriga intervjuer i den här studien har varit ”intensivintervjuer” (Charmaz, 
2006, s. 25; Czarniawska, 2015, s. 50) med personer som representerar olika 
organisationer och funktioner i det pågående projektet. Sammantaget har 41 
intervjuer genomförts, alla något anpassade efter respektive respondents 
uppdrag, disciplin och profession. Respondenterna valdes utifrån roll och 
engagemang i projektet. Efter några inledande praktiska frågor om 
respondentens roll, ansvar och erfarenheter i förhållande till projektet rörde sig 
sedan intervjun om den intervjuades erfarenheter och associationer kring 
projektet som helhet och de teman som ingick i intervjuguiden (se bilaga).  
 
Det sökande angreppssättet gjorde att intervjuguiden utvecklades allteftersom 
projektet fortskred och aktörerna i projektet lärde känna varandra lite bättre. 
Intervjutillfällena fungerade allteftersom också som ett sätt att sprida 
information mellan de olika aktörerna om vad som pågick i olika delprojekt på 

                                                             
‡‡ HTA = Health Technology Assessment, enklare uttryckt: utredning av styrkan i 
vetenskaplig dokumentation kring effekter av en viss behandling kombinerat med en 
kostnads-nyttoanalys av densamma 
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olika håll i landet. Min roll gick från att vara ”vid sidan av” till att allt mer bli 
”en del av” projektet.  
 
Utgångspunkten var att lägga upp intervjuerna som samtal snarare än strikt 
utfrågning för att fånga respondenternas berättelser. Klassiska intervjuer med 
förutbestämda frågor är sällan en framkomlig väg för förtroendefulla samtal. 
Eftersom samtal kan bidra till att sprida och generera kunskap rekommenderar 
Kvale och Brinkmann (1996/2009) att intervjuer bör efterlikna samtal. 
Personen som intervjuas delar med sig av sina tolkningar av världen, 
tolkningar som är färgade och formade efter personens egna tankar och 
erfarenheter. Det forskaren kan bidra med är att vara en respektfull och 
intresserad lyssnare som intervjupersonen får testa sina tankar på. ”En intervju 
är en gemensam produkt av vad intervjupersonen och intervjuaren talar om 
och hur de talar med varandra” (Mishler 1986/1991: viii; citerad i Czarniawska, 
2015, s. 47). En förteckning över dem som intervjuades (med fingerade namn 
för anonymitet) finns presenterad i tabell 1. 
 
Min roll i förhållande till projektet förändrades över tid och den utvecklingen 
är viktig att reflektera kring. Till en början följde jag med i projektet genom att 
prata med projektdeltagarna och fånga deras uppfattningar om vilka 
flaskhalsarna och barriärerna för att implementera medicintekniska 
innovationer var. Uppgiften växte i omfattning under 2013 och jag snart fick ta 
över planerandet och arrangerandet av workshops. I dessa workshops 
medverkade alla deltagare i projektet, totalt 30-40 personer. Därutöver 
handledde jag fem masteruppsatser vid olika sjukhuskliniker och jag 
rapporterade till projektets styrgrupp vilket också gav mig tillträde till delar av 
styrgruppsmöten. Under våren 2014 bytte projektkoordinatorn jobb och 
slutade i projektet. Det medförde att mitt ansvar ökade. Jag blev till exempel 
ansvarig för delar av projektets slutrapportering och för att arrangera 
genomförandet av slutkonferensen.  
 
Jag blev steg för steg mer involverad i projektets genomförande än planerat och 
önskat. Det gjorde mig till utövare i delar av projektet och risken att ”go native” 
var överhängande (Sperschneider & Bagger 2003; Bryman & Bell, 2005/2013). 
Jag var anställd i den organisation som koordinerade projektet och 
styrgruppens ordförande var min chef vilket gjorde mitt arbete till en 
balansgång.   
 
Under en tid kom jag alltså att utföra självobservationer (Brinkmann, 2012) 
vilket dock kan vara en fördel när man studerar en verksamhet som man själv 
är del av. Denna typ av engagemang styrks av Flyvbjerg (2006, s. 236) som 
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skriver ”de mest avancerade formerna av förståelse uppnås när forskare 
placerar sig själva i den kontext som de studerar”§§. Världen som den ses av 
aktörer skiljer sig från världen såsom den ses av observatörer (Luhmann, 1998 
i Czarniawska 2015). Eftersom det inte var avsikten att göra självobservationer 
blev det extra viktigt att jag var tydlig med när jag var aktör och när jag faktiskt 
inte var insatt utan snarare observatör. Möjligheten till och förväntan att jag 
skulle djupdyka i projektet jag studerade gav mig också ett omfattande 
material.   
 
Observationer under fältarbetets gång noterades huvudsakligen för hand i 
anteckningsböcker. Många noteringar blev av naturliga skäl som 
dagboksanteckningar kring min insats i olika frågor. Vid möten där övriga 
deltagare i mötet hade dator uppslagen på bordet använde även jag dator för 
mina noteringar. I fältarbetet ingick observationer under fysiska arbetsmöten 
styrgruppsmöten, studiebesök (hos tre företag, tre sjukhus, ett äldreboende, två 
akademiska forskningsenheter) och närvaro vid åtta workshops där personer 
från alla delprojekt deltog. Dessutom medverkade jag vid tre tillfällen i 
workshops med olika kategorier av sjukvårdspersonal, forskare från KTH, en 
industridesigner och två företagsrepresentanter. Utifrån observationer, 
intervjuer, ett antal telefonmöten och en mängd mailkonversationer kan det 
empiriska materialet ses som en mängd episoder som skedde medan 
fallstudien pågick. Jag som ensam forskare kunde inte vara med på flera ställen 
samtidigt men jag fick hjälp genom det som Knorr Cetina & Bruegger (2002) 
benämner responsnärvaro. Det innebär att människorna som var del av det 
projekt var tillgängliga också på andra sätt än fysiskt genom att de svarade på 
personliga mail och engagerade sig i olika mailtrådar. Sammantaget bidrog de 
olika typerna av material till att jag fick någorlunda insyn i vad som hände i de 
olika delarna av projektet, även i de där jag inte själv befann mig för tillfället.  
 
  

                                                             
§§  “The most advanced forms of understanding is achieved when researchers place 
themselves within the context being studied.”  (Flyvbjerg, 2006, s.236)  
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Tabell 1. Förteckning över personer som intervjuats. De personer som har 
intervjuats flera gånger har haft flera roller i projektet, eller varit involverade i flera 
delprojekt parallellt. Roller/uppdrag presenteras i kapitel 4.  
 

Respon-
dent Organisation Yrkesgrupp 

/profession 
Intervju- 
tillfälle 

1 Industri, medtechbolag civilingenjör, PhD 2 
2 Industri, medtechbolag civilingenjör, PhD 1 

3 Konsult industridesign 1 
4 Forskningsinstitut civilingenjör, PhD 4 
5 Vård, universitetssjukhus sjuksköterska PhD 3 
6 Forskningsinstitut civilingenjör 2 

7 Vård, universitetssjukhus sjuksköterska 2 
8 Vård, universitetssjukhus läkare, professor 2 
9 akademi, teknik civilingenjör PhD 1 

10 Industri, start-up/SME mikrobiolog PhD 3 

11 Industri, start-up/SME kemist, PhD 1 
12 Akademi, vårdvetenskap mikrobiolog, PhD 1 
13 Vård, universitetssjukhus läkare, PhD 1 
14 Vård, universitetssjukhus ST-läkare 1 
15 Akademi, teknik civilingenjör PhD 1 
16 Myndighet, finansiär naturvetare 1 
17 Vård, universitetssjukhus ST-läkare 1 
18 Vård, universitetssjukhus hudläkare, prof 1 
19 Vård, universitetssjukhus läkare, intensivvård 1 
20 Vård, universitetssjukhus sjuksköterska 1 
21 Vård, universitetssjukhus läkare, PhD 2 
22 Vård, förvaltning sjuksköterska 1 
23 Akademi, teknik civilingenjör, prof 1 
24 Akademi, teknik civilingenjör PhD 1 
25 Vård, universitetssjukhus sjuksköterska PhD 1 
26 Akademi, naturvetenskap datavetenskap, prof 1 
27 Akademi, teknik civilingenjör PhD 2 
28 Akademi, teknik civilingenjör PhD 1 

 
 

Totalt antal intervjuer 41 
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3.5 Analys av empiriskt material  
Fallstudien har genomförts genom en abduktiv process där insamling av 
empiriskt material och analys delvis pågick parallellt (Czarniawska, 2015). Det 
innebär att materialet har tolkats allt eftersom. Litteraturen har hjälpt mig 
ställa frågor till vilka jag har sökt svaren i det empiriska materialet vilket i sin 
tur väckt nya frågor som fört mig tillbaka till litteraturen.  
 
Här föreslår jag ett konceptuellt ramverk baserat på befintlig litteratur för att 
analysera samverkan för innovation i följande olika dimensioner: organisation, 
disciplin, profession (Lökmodellen, se kap 2. fig 2). Den abduktiva processen 
har utvecklat lökmodellen till dess att en meningsskapande struktur uppstod. 
 
Ett tidigt steg i den tolkande processen innebar att skriva narrativer om det 
som hände i projektet. Dessa narrativer baserades på intervjuer, möten, samtal, 
telefonsamtal och mail. Genom tolkning och samtal med forskarkollegor från 
olika universitet (huvudsakligen verksamma inom organisationsforskning, men 
även inom medicin och teknik) kring händelser och förlopp i projektet 
framträdde teman och fenomen. Genom tolkning och samtal med 
forskarkollegor kom samverkan, innovationsförmåga och projekt att prioriteras 
som nyckelbegrepp för att bättre förstå VRI-projektet. Med vägledning i 
litteraturen om projektledning, medicinteknik-innovation, samverkan och 
innovation i sjukvården fokuserades analysen sedan till områdena samverkan 
och innovation. Narrativen strukturerades kronologiskt, enligt projektets 
organisering i projektplanen, utifrån samverkansperspektiv respektive 
innovationsperspektiv. Efter ett flertal genomläsningar valde jag att fördjupa 
samverkan för innovation eftersom båda fenomenen fanns närvarande i den 
empiriska berättelsen, även när berättelsen skrevs med olika fokus. Analysen 
kom så småningom att ske genom att kombinera följande frågor: ”vad är det 
som händer här”? Vad är det som gör att det anses svårt med innovation i 
sjukvården? Hur kan samverkan ge stöd för innovation?  
 
I empirikapitlet (kapitel 4) presenteras VRI-projektet först som kronologiskt 
narrativ med ett delprojekt i taget. Det följs sedan av täta beskrivningar av två 
av delprojekten. Dessa två har valts ut för att visa på samverkan för innovation 
eftersom samverkan för innovation var synligt där. De visar hur samverkan för 
innovation med olika utfall och aktörer i olika delar av landet gick till. Dessa 
exempel är också sådana där aktörerna varit generösa med sitt engagemang 
och delat med sig av sin tid och sina erfarenheter till mig, t.ex. genom att bjuda 
in mig till möten och skicka tips på artiklar eller nyheter inom sina 
expertområden.  
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Kapitel 5 innehåller en analys av empirin genom den lins som Lökmodellen (se 
kapitel 2, fig. 2) erbjuder och ett vidare resonemang kring mekanismer som 
påverkar samverkan och innovation, vilket diskuteras vidare i kapitel 6. De två 
exempel som analyseras på djupet utifrån lökmodellen är de två exempel som 
finns presenterade som täta beskrivningar i kapitel 4.8. De citat som återges i 
analysen för att illustrera exempel finns i sin helhet i kapitel 4. Det går således 
att gå tillbaka till empirikapitlet för att få en fylligare bakgrund till 
resonemanget i kapitel 5.  
 
Mina inramningar och tolkningar av det empiriska materialet ger inte en 
komplett bild av VRI-projektet. Det finns ingen sådan bild. Olika perspektiv ger 
olika bilder.  Istället är det olika tolkningar som jag gjort och som tillsammans 
bildar en djupare förståelse av det mångfacetterade fenomenet 
interorganisatorisk samverkan för innovation. Täta beskrivningar av olika delar 
av projektet kan fånga och kasta nytt ljus på sådant som är komplext och 
motsägelsefullt. Även om mina narrativ är mina egna konstruktioner är det ett 
sätt att återskapa projektet. Jag gör det med förhoppningen att narrativen i sig 
själva besvarar även sådana frågor som inte väckts innan läsaren tagit del av 
min text.  
 

3.6 Reflektioner kring studiens genomförande och 
avgränsningar 
Tillgång till fältet och de olika delprojekten 
Av praktiska skäl har jag haft olika stor tillgång till de olika delprojekt som 
studerats. Aktörerna har haft olika stora åtaganden I VRI-projektet och finns 
spridda över landet. Vilka delprojekt som jag har haft mest tillgång återspeglas 
delvis i kapitel 4. Jag har haft mer tillgång till delprojekt 1,2 och 4 än delprojekt 
3, där har jag haft mest tillgång till sjukvårdsaktörerna och de mindre 
företagsaktörerna.  
 
Täta beskrivningar 
Jag argumenterar tidigare i detta kapitel för kraften i täta beskrivningar. 
Avhandlingen innehåller inte en tät beskrivning över hela det projekt som 
studerats. Det hade blivit alltför omfattande. Däremot presenteras ett par 
episoder i projektet i form av täta beskrivning i slutet av kapitel 4, som en 
fördjupning av den empiriska berättelsen. 
 
Forskningsetik 
Etiska aspekter för samhällsvetenskaplig forskning har tagits i beaktande i 
arbetet med avhandlingen. Alla respondenter i studien blev personligen 
tillfrågade om de ville delta i intervjuer och gavs möjlighet att läsa och 
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kommentera de transkriberade intervjuerna i efterhand. Vid intervjutillfället 
tillfrågades respondenterna om medgivande för att intervjuerna spelades in. En 
person bad att få göra en ny strukturerad intervju och ville inte att den första 
intervjun (en konversationsintervju) skulle användas som underlag i studien, 
vilket har respekterats. Namnen på aktörerna som används i presentationen av 
det empiriska materialet är fingerade för att inter lämna ut någon aktör eller 
individ. Även projektets namn är fingerat. 
 
Det utdrag ur en konversation per e-post som används i den empiriska 
beskrivningen har godkänts av avsändarna. Det belyser en intressant aspekt av 
det samtal som pågick under projektets gång. Under de möten som observerats 
har jag presenterat mig för deltagarna, min roll som doktorand/forskare och 
projektmedlem. Eftersom jag själv tidigt blev involverad i genomförandet av 
olika aktiviteter i projektet har en stor del av fältarbetet och källan till insikter 
kring det empiriska materialet varit deltagande observation.  
 
Genusaspekter 
Som den uppmärksamme läsaren noterar innehåller såväl den empiriska 
berättelsen som diskussionen i avhandlingen delar som kan analyseras utifrån 
ett genusteoretiskt perspektiv. Jag har dock valt att avstå från att göra det. 
Ämnet är värt en egen avhandling.  
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4. VRI-projektet  
– en övning i samverkan för innovation 
 
Det här kapitlet innehåller studiens empiriska berättelse. Projektet som 
studerats presenteras först kronologiskt och sedan genom täta beskrivningar 
av två episoder som särskilt belyser hur samverkan kan gå till. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av historien om projektet. (Alla delar av 
projektet får inte samma utrymme i berättelsen, kommentar till detta finns i 
kapitel 3).  
 
 

4.1 VRI-projektet  
VRI-projektet startade hösten 2012. Deltagare i projektet var en 
sammanslutning av organisationer från hälso- och sjukvården, näringslivet och 
från akademin. Innovationsmyndigheten Vinnova finansierade 50 % av den 
totala projektbudgeten på drygt 20 miljoner SEK. Resterande 50 % 
finansierades av deltagande parter. Projektet beviljades finansiering med 
följande motivering: 
 
”Projektet möter en stor utmaning inom vården, och det brett förankrade 
konsortiet anses ha goda möjligheter till att generera sektorsövergripande 
innovationer. Projektet har god potential att bidra till rationalisering och ökad 
kvalitet inom vården för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.” 
 

Vinnova diarienr 2012-012xx 
 
Projektet var utformat med inspiration från trippelhelixmodellen (se kapitel 1). 
Tanken var att de olika aktörerna genom sin särart skulle komplettera 
varandras perspektiv och att de genom interorganisatorisk samverkan skulle ha 
potential att täcka hela innovationsprocessen från idé till produkt eller tjänst. 
Sjukvården skulle genom sitt engagemang garantera behovsdriven innovation 
dvs. att det som projektet förhoppningsvis skulle leda till verkligen baserades 
på sjukvårdens behov eftersom vårdrelaterade infektioner är något som sker 
(äger rum) inom sjukvårdens sfär. De akademiska parterna skulle bidra med 
kunskap om det senaste inom huvudsakligen den tekniska forskningen. 
Företagen är de som kan kommersialisera eventuella nya lösningar och göra 
dem tillgängliga genom att få ut dem på marknaden (dvs. det sista steget i 
innovationsprocessen – att omsätta en uppfinning i transaktion så att den 
skapar värde och nytta för flera.) 
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Projektet utgjorde en mötesplats för aktörer från samhälle (myndighet och 
offentlig sjukvård), näringsliv och akademi. Konstellationen inkluderade på så 
vis både behovsägaren – sjukvården och möjliga lösningsägare i form av 
akademi och industri. Projektet genomfördes av aktörer från olika discipliner: 
teknik, medicin, beteendevetenskap, kemi, mikrobiologi, ekonomi etc. och med 
olika professioner: läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, industridesigners, 
ekonomer etc. Inom ramen för projektet möttes alltså aktörer med olika 
arbetsgivare och huvudmän vars dagliga arbete styrs av olika lagstiftning och 
sker på olika ställen, såväl tidsmässigt som geografiskt. Aktörerna hade också 
olika bakgrund och utbildning samt olika praktiker.  
 
”Det är … olika regler och olika synsätt, man kommer aldrig att nå till samma ’det 
här ska vi åstadkomma’. Det är samma sak med medicin[tekniska] produkter, 
man försöker hitta något som det är många som tycker är användbart och sen 
får man se om det funkar och kommer till praxis. I medicinsk praktik är det 
mycket kulturfrågor och det är lite skrämmande. Så funkar det inte inom ’science’ 
men i praktisk sjukvård. Du har en viss rutin som kanske funkar bra, sen kommer 
en annan läkare som inte känner till den och då blir det något annat.” 
 

David, forskare inom akademin, PhD 
 
Den gemensamma nämnaren för de olika aktörerna i projektet var att de sökte 
möjliga tillämpningar för att minska antalet VRI i Sverige. Som exempel kan 
nämnas två mindre företag som hittade varandra inom projektet och 
tillsammans utvecklade och utvärderade städutrustning för vårdlokaler. 
Ytterligare ett exempel var två forskare i datavetenskap som använde 
datamining för att tillsammans med en infektionsläkare kunna söka 
information i patientjournaler. Syftet med deras forskning var att 
sammanställa information om infektioner och hitta mönster i var de uppstod 
och varför. I projektet fanns också aktörer som utvecklade nya metoder för att 
studera sårläkning och aktörer som jobbade med vidareutveckling av metoder 
för att mäta smuts. Men det fanns också de som ställde sig frågande till att 
jobba med VRI i projekt tillsammans med en konstellation av aktörer utifrån. 
 
”Jag har också svårt att se vad sådana här projekt kan tillföra den medicinska 
akademin. Däremot borde den medicinska akademin intressera sig för att 
producera de data som är hela grunden till det hela. Jag menar, är vi inte 
intresserade av vad som ska göras eller hur det ser ut med VRI då kan vi ju lägga 
ner alltihop.” 

Nils, läkare, PhD 
 



 55 

Kombinationen av discipliner och professioner som fanns representerade i 
VRI-projektet var mera omfattande än de multidisciplinära team av olika 
discipliner och professioner inom livsvetenskaperna som vanligen ingår i 
hälso- och sjukvården. Där arbetar olika professioner och discipliner med 
patienter som behöver stöd och bedömningar av t.ex. läkare, sjuksköterska, 
arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast (se t.ex. Gadolin & Wikström 2016). 
Ekonomer, industridesigners och ingenjörer hör inte till de discipliner eller 
professioner som vanligen finns med i patientnära arbete dvs. i arbete som rent 
fysiskt sker runt patienten.  
 

4.1.1 Projektets organisering 

VRI-projektet involverade ett tjugotal aktörer (parter). Aktörerna var små och 
stora organisationer: privata företag, offentlig sjukvård, akademi 
(universitet/högskolor) och forskningsinstitut. Medan företagen deltog i 
projektet huvudsakligen genom sina utvecklingsavdelningar deltog sjukhusen 
genom olika kliniker och avdelningar och akademin genom olika 
forskargrupper. Flera av de personer som arbetade kliniskt på 
universitetssjukhusen hade också koppling till en medicinsk fakultet inom ett 
universitet. 
I projektet pågick forskningsarbete inom flera akademiska institutioner på 
samma sätt som forskningen i respektive miljö vanligtvis bedrivs. Samtidigt var 
ambitionen med forskningen att inkludera både behovsägare, dvs. 
sjukvårdsorganisationer, inom vilka problem uppstår, och potentiella 
lösningsägare, dvs.  företag, vilka utvecklar och säljer produkter som kan 
förhindra vårdrelaterade infektioner. Detta för att nya lösningar ska kunna 
anpassas efter de behov och den funktion de skulle fylla tidigt under 
utvecklingsstadiet. Lösningarna ska i framtiden kunna implementeras i 
sjukvården till nytta för samtliga aktörer.  
 
Behovsägarens involvering tidigt i processen ska alltså säkerställa att de 
lösningar som utvecklas verkligen behövs. I VRI-projektet innebar det att de 
sjukvårdsorganisationer som var med i projektet, dvs. tre sjukhus och ett 
äldreboende, genom sitt deltagande gick i god för att det behov/den 
frågeställning som projektet var formulerat kring verkligen är en utmaning som 
man behöver komma till rätta med. Akademin ska bidra med det senaste inom 
forskningen och industrin ska bidra med kompetens och förmåga att 
kommersialisera och sprida de lösningar, dvs. tilltänkta innovationer, som 
utvecklas i samverkan mellan discipliner och branscher.  
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Merparten av alla aktörer i projektet träffades vid workshops gemensamma för 
alla i projektet oavsett vilket eller vilka delprojekt man är aktiv i, samt vid 
möten per telefon och fysiska träffar inom de olika delprojekten. Projektet hade 
en extern hemsida med öppet innehåll, samt en intern dito som krävde 
inloggningsuppgifter. Kommunikation inom projektet skedde huvudsakligen 
per e-post och per telefon.  
 
I tabell 2 presenteras en förteckning över de inblandade aktörerna. Mot 
bakgrund av det relativt stora antalet aktörer och alla de personer som nämns i 
de kommande avsnitten i empirikapitlet så är tabellen en hjälp för att följa med 
i den empiriska beskrivningen. 
 
Tabell 2. I projektet deltog 16 organisationer enligt projektavtalet. Dessa fick ta del 
av eller bidrog med motfinansiering till Vinnovas finansiering. I själva verket var 
antalet aktörer i projektet fler. Hur många det var beror på hur man räknar. Om 
man räknar antalet organisationsnummer så blir antalet lägre men om man räknar 
varje forskargrupp med egen budget inom ett universitet eller de olika klinikerna 
inom ett sjukhus som separata organisationer så blir antalet betydligt fler.  
 

Aktör Person(er) Bidrag i projektet  
(hämtat ur projektdokumenten) 

 
MedFive 
(medtekbolag) 

 
Kristian 
+ 3 kollegor 
Affärskonsult  
 

 
Produktkunskap, projektledning, samverkan 
med klinik i kartläggningar av hur tekniken 
används, modellutveckling för uppföljning av 
ekonomiska effekter vid användning av 
företagets teknik. 
 

 
MedSix 
(medtekbolag) 

 
Susanne 
+ 2 kollegor 

 
Projektledningsstöd, expertis inom 
medicintekniska produkter, 
produktutveckling, enkätstudie tillsammans 
med Eva (Omvårdnad & medicinsk 
mikrobiologi) 
 

 
SME 1 

 
Lars 
+ 1 kollega 

 
Expertis inom mätning av smuts. Utbildning 
av vårdpersonal i mätmetod. (Utveckla 
metoder för mätning av städkvalitet i 
vårdlokaler)  

 
SME 2 

 
Martin 
Mark 

 
Expertis inom rengöring och städsystem. 
Utveckling av produkter, metoder och rutiner 
för kvalitetssäkrad hygien. Utbildning av 
vårdpersonal.  
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SME 3 

 
Helen 
+ 1 kollega 

 
Mikrobiologiska analyser,  
Metodutveckling prekliniska tester.  
 

 
SME 4 

 
August 
 

 
Expertis och produkter inom ventilation,  
mätningar av luftkvalitet. 
 

 
Sjukhus1 

 
Jenny, Emelie, 
Nils, Heidi, Åsa, 
Amanda, ssk# 
på fem kliniker 
 

 
Medicinsk expertis,  
 
Stöd till sjukhus3 med utformning av 
enkätstudie. 
 

 
Sjukhus 2 

 
Max, Emma, 
Veronica 
Hans, Johan 

 
Klinisk expertis. Klinisk studie 
 
Klinisk expertis.  
 

 
Sjukhus 3 

 
Ingrid, Johanna 

 
Klinisk expertis. Enkätstudie 
 

 
Teknisk  
forskargrupp 1 
 

 
Birger 
Klara 
 

 
Expertis inom ventilation och kläders 
inverkan på luftkvalitet, litteraturstudie.  
 

 
Teknisk  
forskargrupp 2 

 
David 
+ student 

 
Kunskapsspridning om mikrosystemteknik 
studie tillsammans med Hanna (Medicinsk 
preklinisk forskargrupp) 
 

 
Teknisk  
forskargrupp 3 
 

 
Eskil 

 
Expertis inom beteendevetenskap 
 

 
 
Teknisk  
forskargrupp 4 

 
 
Henrik, Lena, 
Maja (konsult) 

 
 
(vice) Projektledning, workshops, 
examensarbeten, slutkonferens. 
 

 
Teknisk  
forskargrupp 5 
 

 
Dan 
+ doktorand 

 
Kemi, kunskapsspridning om möjligheter 
med nya material. 
 

 
Teknisk  
forskargrupp 6 
 

 
Jon  
+ doktorand 

 
Informationssökning och analys av 
journaldata. 
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Omvårdnad och 
medicinsk 
mikrobiologi 
 

 
Eva+ 
DSK-
studenter##  

 
Enkätstudie tillsammans med Susanne, 
examensarbeten.  
 

 
Medicinsk 
preklinisk 
forskargrupp 
 

 
Hanna  
+ postdoc 

 
Kunskapsspridning mikrobiologi  
Studie tillsammans med David  
(Teknisk forskargrupp 2). 
 

 
Äldreboende 

 
Minna m.fl. 

 
Omsorg & omvårdnad, ofta i kontakt med 
sjukvård.  
 

 
Tekniskt 
forskningsinstitut 

 
Anders 
Julia  
(i slutfasen) 

 
Projektledning, kommunikation, ekonomi, 
teknik (diagnostik), regulatoriska krav, 
toxikologi. 
 

 
Tekniskt 
forskningsinstitut 
2 
 

 
Anna 

 
Projektledning, kommunikation, ekonomi, 
teknik (diagnostik), regulatoriska krav, 
toxikologi 
Expertis metoder för riskhantering och 
styrning livsmedelsindustri, projektledning.  
 

 
Landstingets 
stab I 
 

 
Therese, 
2 hygien-
experter  

 
Styrgruppsmedlem, kompetens inom IT i 
vården och inom vårdhygien. 
 

 
Landstingets 
stab II 

 
Handläggare 

 
Skriva studieprotokoll för klinisk studie med 
produkter från företag A.  
 

 
ssk#= sjuksköterska; dsk## = distriktssköterska 
 

4.1.2 Organisationsstruktur och projektledning  

Projektet leddes av projektledare Anders och vice projektledare 
(projektkoordinator enligt Vinnovas terminologi) Lena. Anders var anställd vid 
ett forskningsinstitut och Lena inom akademin. De rapporterade till en 
styrgrupp och till Vinnova. Anders var ytterst ansvarig för rapportering till 
Vinnova och till styrgruppen, samt för kommunikation inom projektet. Lena 
rapporterade till Anders samt till sin närmaste chef, tillika styrgruppens 
ordförande. Lena hade således sin chef involverad i projektet.  
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Anders rapporterade muntligen till styrgruppen vid styrgruppsmöten 4-6 
gånger per år, periodvis oftare. Rapportering till Vinnova skedde skriftligen i 
färdiga mallar som skickades in via en portal på Vinnovas hemsida. Mellan 
rapporteringstillfällena hade projektledaren och ibland vice projektledaren 
kontakt med projektets handläggare (2 personer) på Vinnova per telefon. 
Vinnovas handläggare hade också tillträde till styrgruppens möten.  
 
Eftersom Lena och Anders hade olika arbetsgivare med kontor på olika platser 
så hade de en fast tid för telefonmöte inplanerad varje vecka för att stämma av. 
Efter det första halvåret ändrade de tiden till varannan måndag för att sedan 
fasa ut den fasta mötestiden helt eftersom de inte upplevde sig ha något att 
informera eller rapportera om så regelbundet.  
 
Projektets styrgrupp var sammansatt av fem ledamöter som representerade 
akademi (en person), hälso- och sjukvården, (två personer) och industri (två 
personer). Styrgruppens ledamöter liksom projektledare och vice projektledare 
fanns namngivna i projektavtalet. Efter projektstart 2012 adjungerades 
ytterligare en person från ett sjukhus till styrgruppen. Referensgruppen var en 
informellt sammansatt konstellation som bestod av experter i VRI-frågor från 
sjukvården. Gruppens sammansättning finns inte namngiven eller 
dokumenterad i projektdokumenten.  
 

 
 

Figur 3. Projektet är strukturerat i delprojekt efter olika teman, delprojekt 1-3 med 
egna delprojektledare. 
	
VRI-projektet var indelat efter fyra olika teman där varje delprojekt 
koordinerades av en delprojektledare, se figur 3. Delprojekten var uppbyggda 
kring: 1) Smittspridning/Hygien i vårdmiljö, 2) Teknikrelaterade infektioner, 
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3) Infektioner i operationssår samt 4) Forskningsfronten. De tre första av dessa 
var valda utifrån olika angreppspunkter för att kunna undvika infektioner. 
Delprojekt 4 syftade till att ge en utblick inför möjliga lösningar på 
infektionsproblematiken utifrån senaste rönen inom några olika områden och 
var mindre omfattande än de övriga delprojekten. Delprojekt 4 hade ingen 
egen delprojektledare utan koordinerades direkt av projektledaren (Anders). 

Hierarkier och roller  

Parallellt med sina uppdrag och roller i projektet hade de enskilda individerna 
som var involverade andra roller och mandat i de organisationer som de är 
anställda av. Titlar från akademi, industri och sjukvårdssystemet blandades i 
projektet och projektdeltagarna befann sig i andra hierarkier inom projektet än 
vad de gjorde i sina hemorganisationer. Projektet upplevdes vara mer känsligt 
för vilka individer som var engagerade än vilken (typ av) part de 
representerade. Med undantag för vem som skrev studieprotokoll för kliniska 
studier. Eldsjälar med brinnande engagemang för frågeställningen, blev oavsett 
arbetsgivare en drivande kraft, i de fall där de fick mandat att agera. 
Industrirepresentanter med djup ämneskompetens inom ett specifikt område 
som kunde dela med sig av sin kunskap accepterades och kunde vara med och 
göra gemensamma experiment med en klinik medan en kollega från samma 
företag med en mindre ödmjuk framtoning uppfattades som säljare, vilket 
skapade oro och misstänksamhet.  
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4.2 Historien om VRI-projektet – kronologisk beskrivning 
Här följer en kronologisk beskrivning av vad som hände halvårsvis i VRI-
projektet. Det som presenteras är översiktliga beskrivningar av vad som pågick 
och ett par nedslag i olika möten för att visa med exempel på vad som kan 
behöva hanteras i samverkansprojekt. I kapitel 4.3 följer sedan ett par 
fördjupade beskrivningar av valda delar av VRI-projektet som ligger till grund 
för diskussionen i kapitel 5. Kapitel 4.4 är en sammanfattning av hela 
berättelsen om projektet. 
 
Förloppet i VRI-projektet är som för många projekt och i synnerhet 
innovationsresor (van de Ven, 1999) en krokig väg, en kurva med hög amplitud. 
För att underlätta läsningen av den empiriska berättelsen så som den återges i 
detta kapitel följer här en övergripande tabell (tabell 3). 
 
Tabell 3. Övergripande kronologi över VRI-projektet, åren 2011-2015 
 
 
Övergripande kronologi VRI-projektet 
 
Höst  2011  Planer smids      
Vår  2012  Dags att söka finansiering    
  2012     Finansiering beviljas  
Höst  2012  Två projekt ska bli ett    
Vår  2013  Upp och igång för hela projektet   
        
Höst  2013  Händer det för lite? 
    Spinout ’Materialprojektet’  
Vår  2014  Nya tag       
Höst  2014  På övertid (Förlängningen)   
Vår  2015  Mot Grande finale  
   
 

4.2.1 År 2011: Planer smids 

VRI-projektet kom till tack vare två ingenjörer, Anders och Henrik, disputerade 
inom var sitt tekniskt område och med stort personligt engagemang för att 
starta projekt. De var båda två intresserade av att lära sig mer om hur 
sjukvården fungerar och hitta nya tillämpningsområden för ingenjörskonst och 
teknikvetenskap. Anders hade sett Vinnovas utlysning inom ’Utmaningsdriven 
innovation’ och börjat fundera på vad som kunde vara en lämplig 
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samhällsutmaning att ge sig på i det nya jobbet på ett forskningsinstitut. 
Henrik hade, i sitt nya jobb, inom akademin fått i uppdrag att söka pengar för 
och koordinera ett behovsdrivet etableringsprojekt kring infektioner som hans 
forskargrupp skulle göra tillsammans med Sjukhus 1. Ansökningarna skulle 
vara grundade på de utmaningar sjukhuset stod inför och det arbete som redan 
bedrevs inom infektionsprevention.  
 
Anders och Henrik träffades första gången över en lunch hösten 2010 men då 
sökte de inte pengar för att göra något gemensamt projekt.  De hade olika 
arbetsgivare och de hade sina professionella nätverk i olika städer. Båda hade 
tidigare erfarenhet av teknisk forskning och utveckling inom kemi och 
elektroteknik inom akademin och de hade i sina tidigare yrkesliv utvecklat 
engångsartiklar respektive analysutrustning med användningsområden inom 
hälso- och sjukvården.  
 
Genom sina kontakter inom medicinteknikbranschen i respektive geografisk 
region ordnade de möten och workshops för att intressera potentiella 
projektdeltagare. Det handlade om att intressera företag, verksamhetschefer 
inom sjukvården och teknikforskare (ingenjörer) inom akademin för sina idéer. 
Idéerna gick ut på att driva tvärvetenskapliga projekt kring infektioner och 
söka Vinnovapengar för att göra detta. Henrik hade fått problematiken kring 
vårdrelaterade infektioner (VRI) presenterad för sig av eldsjälar inom 
sjukhusvärlden som han mötte i sitt jobb bland forskare inom medicinsk 
teknik. Anders hade fått upp ögonen för infektionsprevention, dvs. 
förebyggande av infektioner, på sin tidigare arbetsplats som var ett 
medicinteknikbolag.  
 
De sökte och fick medel från Vinnova för initiering/etablering av varsitt projekt 
men de beslöt sig sedan för att slå ihop projekten för att öka chanserna att gå 
vidare i nästa utlysningssteg hos Vinnova med en ansökan om ett större projekt 
kring infektioner. Strategin att slå ihop projekten byggde på en formulering i 
det meddelande som både Anders och Henrik fått från Vinnova i samband med 
att de båda fått finansiering för en första fas (en förberedande etableringsfas).   
 
“Projektledaren bör överväga om det är möjligt att samtidigt leda två 
konstellationer i A-fasen. VINNOVA rekommenderar samarbete med projektet 
[titel, dnr & projektledare] inför en B-ansökan”  

Vinnovas beslutsmeddelande 
 
Infektionstemat var gemensamt för båda projekten men innehåll och metodik 
skiljde sig åt. Henriks projekt byggde på en metod för en strukturerad 
innovationsprocess som hämtats från Stanford i USA. Utgångspunkten för 



 63 

metoden är att arbeta behovsbaserat och gå till botten med bakomliggande 
behov för att komma till rätta med VRI. Anders projekt byggde i stor 
utsträckning på ett branschöverskridande nätverk, bestående av företag med 
färdigutvecklade lösningar och enskilda individers personliga engagemang för 
att testa dessa lösningar. Både Anders och Henrik såg VRI som en spännande 
och viktig utmaning och de såg genomförandet av ett Vinnovaprojekt på i 
storleksordningen 20 miljoner SEK som en prestigefylld uppgift.   
 
”Det var just det här att jobba med sjukvården som var en gammal önskelista --- 
att få kontakt med sjukvården.” 

Anders, projektledare, ingenjör, PhD 
 

4.2.2 Våren 2012: Dags att söka finansiering  

För att kombinera de två pågående projekten hade Anders och Henrik ett möte 
tillsammans med sina respektive chefer i april 2012. De enades då om att 
behålla Anders idé om hur projektet skulle organiseras och att Anders skulle 
vara projektledare. Man enades också om hur budgeten skulle fördelas. När det 
kom till projektets namn hade Anders projekt ett slagfärdigt projektnamn som 
han ville behålla. Efter viss diskussionen enades man om Anders projektnamn 
och Henrik ritade en logotyp för det aktuella namnet. Under senare delen av 
våren satt Henrik och Anders ofta tillsammans i ett konferensrum i Stockholm 
och skrev på ansökan om finansiering för nästa steg inom Vinnovas utlysning 
för ’Utmaningsdriven innovation’.  
 
Med sig i arbetet med ansökan hade de Helen som var senior forskare och 
egenföretagare inom bioteknik. Helen hade tidigare arbetat på ett stort 
medicinteknikbolag, samma bolag som Anders tidigare arbetat för. Helen hade 
värdefulla erfarenheter och kontakter som kompletterade Anders och Henriks. 
Hon deltog aktivt i skrivandet av ansökan, oftast via mail och telefon och de tre 
författarna delade dokument genom en digital molntjänst för att kunna arbeta 
simultant. Parallellt med skrivandet kontaktade de potentiella aktörer som de 
ville attrahera att vara med i projektet. Dessa aktörer var akademiska forskare, 
medicinteknikbolag, bolag inom närliggande områden och sjukvårdsaktörer.  
 
Tiden för att skriva klart ansökan, förhandla med varandra och tilltänkta 
aktörer i projektet, samt att värva och förankra med aktörerna i projektet 
förlöpte snabbt. När sista dagen för inlämning av ansökan kom cyklade Henrik 
med andan i halsen genom stan med ansökningshandlingarna i ryggsäcken. 
Allt för att hinna i tid före deadline.  
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På försommaren 2012 kallades den i ansökan angivna projektgruppen till en 
intervju med Vinnovas handläggare och experter. Henrik, Anders och Helen 
medverkade tillsammans med en chefläkare från ett av tre deltagande 
universitetssjukhusen, en ingenjör från ett medicinteknikbolag, 
marknadschefen från ett städutrustningsföretag och ett bioteknikbolag. Lagom 
till sommarsemestern kom så beskedet från Vinnova att ansökan om 
finansiering för VRI-projektet beviljats och projektet kunde gå in i nästa fas.  
 

4.2.3 Hösten 2012: Två projekt ska bli ett 

Beskedet om finansiering innebar att Vinnova gick in med 10 miljoner SEK för 
2 år och att projektet skulle genomföras som ett samverkansprojekt mellan de 
olika medsökande aktörerna. I beslutsmeddelandet står:  
 
”Projektet möter en stor utmaning inom vården, och det brett förankrade 
konsortiet anses ha goda möjligheter till att generera sektorsövergripande 
innovationer. Projektet har god potential att bidra till rationalisering och ökad 
kvalitet inom vården för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.” 

 
Vinnova diarienr 2012-xxxx 

 
Anders första uppgift som projektledare var att ta fram ett formellt projektavtal 
med de aktörer som skulle få ta del av Vinnovapengarna. Detta krävde 
förankring hos samtliga aktörer och även signaturer av berörda aktörers 
firmatecknare. Mot slutet av sommaren drog sig ett av de större 
medicinteknikföretagen ur projektet vilket förändrade förutsättningarna. En 
första basrapport med en uppdaterad aktörskonstellation och budget togs fram 
och lämnades in till Vinnova i augusti 2012. Det slutliga projektavtalet med 16 
samverkande aktörer blev sedan klart i slutet av oktober 2012. Avtalet 
kompletterades senare med ett tilläggsavtal där ytterligare ett 
universitetssjukhus, Sjukhus3, anslöt sig till projektet.  
 
Alla medverkande aktörer fick dock inte del av Vinnovas finansiering. Några av 
dem bidrog med arbetstid i projektet som en del av medfinansieringen men 
behövde inte signera avtalet eftersom de inte skulle få några pengar. Hur 
många aktörer som var med i projektet och inte beror på hur man räknar. Fem 
olika forskargrupper på två tekniska högskolor deltog och i avtalet räknas de 
som två parter men i praktiken uppträdde de som fem separata parter med 
åtskilda organisationer, ekonomi och forskningsområden. Under projektets 
gång tillkom två högskolor och dessutom tillkom ett antal nya personer från de 
organisationer som var med i projektet från början.   
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4.2.3.1 Kick-off  

I september 2012 inleddes projektet officiellt med en kick-off i Stockholm. På 
grund av sen inbjudan var det flera projektaktörer som inte kunde vara med på 
kick-offen. Det gällde framförallt den kliniskt verksamma personalen som 
arbetade inom vården som inte hade möjlighet att med så kort varsel boka om 
sina åtaganden och ändra i sina scheman.  
 
Henrik var föräldraledig under hösten 2012 vilket gjorde att hans kollega Lena 
fick ta över som vice projektledare och projektkoordinator. Lena var en 
disputerad inom erfaren forskare inom medicinteknik, med erfarenhet från ett 
globalt medicinteknikbolag. Hon skötte det praktiska kring kick-offen och satte 
tillsammans med Anders och Helen ihop programmet för dagen. Syftet var att 
alla involverade aktörer skulle få träffa varandra och att de gemensamt skulle få 
överblick över projektet. Dessutom var ett mål att de skulle ta fram underlag till 
projektplan och sist men inte minst definiera projektets mål, med egna ord. 
Helen, Anders och Henrik hade redan tidigare sammanställt en projektplan 
med hjälp av input från aktörerna men nu skulle den vidareutvecklas till ett 
användbart dokument för alla delar av projektet. 
 
Under kick-offen höll Helen en presentation om olika utmaningar inom 
ämnesområden som tangerar VRI, där projektet skulle kunna bidra. Flera av 
företagsaktörerna höll också presentationer om sina potentiella lösningar inom 
infektionsområdet. Ett par av företagsaktörernas presentationer uppfattades 
som ”säljsnack” av några av de övriga, främst personer från sjukvården. Det 
gav upphov till många frågor och bidrog till att skapa en frågande stämning i 
lokalen. Var detta verkligen det projekt som sjukvårdspersonalen, som var med 
på kick-offen, hade förväntat sig?  
 
Detta är ett av flera tillfällen när det bland sjukvårdspersonal förekom en viss 
osäkerhet och misstänksamhet inför att samarbeta med aktörer från industrin. 
I fallet där läkaren eller sjuksköterskan i sitt kliniska arbete själv har som 
incitament och önskan att allt ska vara till patienternas bästa, men misstänker 
att det för industrirepresentanten i första hand gäller att få sälja sin produkt, 
och i andra hand patientnyttan, saknas tillit mellan aktörerna. Vårdpersonal 
som ombads reflektera kring villkoren för samverkan mellan industri och 
sjukvård kommenterade det såhär: 
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”Projektet är ju svårt av olika skäl, för det får inte bli en marknadsplats för 
produkter som man ändå skulle ha sålt på marknaden som man då får hjälp med, 
för det sätter konkurrensen ur spel. Så det är svårt på så vis” 

 
Therese, sjuksköterska 

 
“Företag vill bara en enda sak, och det är att sälja sin produkt. Det är helt ok, 
men om deras produkt är prickiga gardiner, så kommer de inte att sälja 
randiga.” 

   Läkare i referensgruppen 
 
Efter kick-offen bokade Lena och Anders in fler möten för att träffa olika 
konstellationer av aktörer i de olika delprojekten. Mötena var till för att 
diskutera och planera mer specifikt hur arbetet skulle gå till och vilket stöd som 
behövdes från projektledningen. Då diskuterades också företagens roll i de 
olika delprojekten.  På inrådan av projektledaren Anders skickade ett av 
bolagen en teknisk expert istället för en marknadschef på projektets 
gemensamma workshops. Den personen, produktexperten Mark, lyckades 
bättre i sin kommunikation med övriga projektaktörer och bidrog med kunskap 
som andra aktörer hade nytta av.  
 
”Mark är fantastisk, han kan verkligen allt inom sitt område. Så det är synd att 
han kommer från ett företag”  

Jenny, delprojektledare, sjuksköterska, PhD 
 

4.2.4 Våren 2013: Upp och igång för hela projektet 

I januari 2013 samlade Vinnova samtliga projekt som erhållit finansiering inom 
samma utlysning till ett heldagsmöte i södra Sverige. Syftet med mötet var att 
de olika projekten, genom sina projektledare och andra nyckelpersoner, skulle 
få kännedom om varandra och möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter. 
Helen, Anders och Lena medverkade som representanter för VRI-projektet. 
Helen som styrgrupps- och företagsrepresentant, Anders och Lena i egenskap 
av projektledning. Genom mötet fick de insikten att VRI-projektet var spretigt 
med många olika aktörer och aktiviteter som skulle pågå parallellt. Dessutom 
fick de insikten att ämnet VRI och antibiotikaresistens ansågs intressant och 
viktigt.  
 
”Det verkar enklare när alla är överens om att de ska bygga en stenkross” 
kommenterade Anders när han reflekterade över VRI-projektet lite senare 
under våren. Jämförelsen mellan ett projekt för att konstruera en stenkross och 
ett projekt för att minska VRI återkom i Anders reflektioner när han 
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kommunicerade med olika aktörer för att koordinera och driva projektet 
framåt. VRI-projektet innehöll många olika aktiviteter som på olika sätt 
eventuellt kunde bidra till att minska antalet infektioner. Jämförelsen med 
stenkrossprojektet, som han refererade till, syftade till att ena samtliga kring 
samma mål och typ av lösning på ett problem. VRI-projektet byggde på en 
bredare frågeställning och innehöll ett större spektrum av aktörer med olika 
specialiseringar och intressen vilket gjorde det svårare att jämka ihop alla 
aktörer.  
 
”I början [av projektet] blev det en ’kulturseriekrock’. Akademin berömmer inte 
alltid genomförande för det anses inte vara en utmaning. Men i näringslivet är 
det så att nytänkande beröms inte alltid.” 

Anders, projektledare, ingenjör, PhD 
 
För Anders handlade projektledning i VRI-projektet mer om att prata med folk 
och bygga upp ett stort nätverk än att följa upp en plan. Hans ledarskap var 
mer informellt än operativt både i den tekniska utvecklingsdelen och i 
vardagen hos sjukvårdsaktörerna.  
 
” Det gäller att hålla fokus så att de andra får sin vilja igenom; det är mycket 
lättare att få sin vilja igenom om man fokuserar på att hjälpa till och förmedla 
kontakter, se nyttan för användaren.” 

Anders, projektledare, ingenjör, PhD 
 
I slutet av januari träffades projektaktörer från alla delprojekt för en workshop 
på forskningsinstitutet där Anders hade sitt kontor. Efter den dagen uttryckte 
ett par av deltagarna från sjukhusen återigen kritik som de framförde till 
Anders och Lena. Kritiken handlade om bristande balans mellan företagen och 
övriga parter i projektet. ”Företagen får för mycket plats i det här projektet!” 
menade flera av deltagarna. De som var mest kritiska var läkaren Heidi och 
sjuksköterskan Jenny, som båda hade strategiska befattningar inom Sjukhus1. 
De två tog även upp kritiken med sin chef på sjukhuset, som också var med i 
styrgruppen för VRI-projektet. 

4.2.4.1 Alla delprojekt tillsammans – Projektworkshop maj 2013 

I slutet av maj träffades projektets aktörer återigen i en ”storworkshop” som 
dessa återkommande möten kom att kallas. Denna gång innehöll programmet 
föredrag och en gemensam middag på måndagskvällen och sedan ett 
heldagsprogram på tisdagen där det var omväxlande presentationer av de olika 
delprojekten och gruppdiskussioner. De aktörer som väckt starkast reaktioner 
med ’säljsnack’ tidigare hade lämnat återbud den här gången.  
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Alla deltagare i workshopen uppmanades att passa på att mingla under 
måndagskvällen och att sätta sig tillsammans med personer de inte kände 
sedan tidigare för att arbeta på projektmålet, att skapa förutsättningar för 
samverkan. Fyra sjuksköterskor från Sjukhus1 och Sjukhus2 fann varandra i 
entrén och satte sig tillsammans. De arbetade inom samma område men det 
fanns inget formellt samarbete mellan deras kliniker sedan tidigare. Två av 
dem var engagerade i samma intresseförening (för specialiserade 
sjuksköterskor) men utöver det träffades de aldrig professionellt. Alla fyra 
uttryckte sig uppskattande om att de nu kunde ses såhär, inom ramen för 
projektet. ”Fast vi vinner förstås inte tävlingen vem som har samlat på sig 
flest nya visitkort efter en sådan här workshop” utbrast en av dem med ett 
skratt.  
 
På tisdagen presenterade delprojektledarna en uppdatering av vad som pågick i 
respektive delprojekt och en av teknikforskarna i delprojekt forskningsfronten 
berättade om sin grupps arbete inom projektet, för att förhindra 
biofilmbildning på ytor. Första passet avrundades med fikapaus och sen 
ägnades resten av förmiddagen åt dagens tema, en invasiv medicinteknisk 
produkt. Presentationerna väckte stort intresse och flera frågor.  
 
På eftermiddagen höll vice projektledaren Lena i ett pass om ”kvalitetssäkring 
av resultat” som projektet förväntades leverera. Hon introducerade 
diskussionsfrågor om vilken typ av resultat och effekter de olika aktörerna 
förväntade sig att projektet skulle generera eller leda till. Frågan var alltså inte 
exakt vad resultatet av de olika studierna och testerna i projektet skulle bli utan 
hur det skulle kunna användas. Nu delades de olika deltagarna in efter vilket 
delprojekt deras arbete var kopplat till och försågs med post-it lappar i olika 
färger. Några deltagare uttryckte frustration dels över att alla som var 
involverade i deras delprojekt inte var närvarande, dels över att post-it 
övningar och planering var något de hade ägnat sig åt under hösten. Det 
kändes som slöseri med tid för dem att göra sådant igen.  
 
”En sak man borde tänka på i fortsättningen är, vad är målet med studien? Ska 
den kunna godkännas som en vetenskaplig publikation eller är det bara en första 
studie? För att få mer tyngd bakom siffrorna som kommer fram måste det vara 
mer standardiserade undersökningar.”  

Affärskonsult 
 
Efter diskussionerna var stämningen trots allt hög. Några deltagare i varje 
grupp hade droppat av för att hämta på förskola, hinna till tåget osv. Dagen 
avslutades med att en av ledamöterna från styrgruppen, avrundade 
programmet med att tacka för allt engagemang och tillönska alla glad sommar.  
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Projektledaren Anders bistod några av de mer långväga deltagarna med att 
beställa taxi till flygplatsen, sedan stannade han kvar en stund och minglade 
med dem som inte hade bråttom iväg.  
 
De aktörer som nu deltog på den här workshopen var överlag positiva enligt en 
skriftlig utvärdering. Läkaren Heidi, som tidigare framfört kritik om obalans 
mellan aktörerna från industrin och sjukvården kommenterade särskilt att ”det 
här var mycket bättre än det har varit förut”. Läkarens kollega, 
sjuksköterskan Jenny lyfte också fram att ”nu fungerar det mycket bättre, men 
man måste lyfta sin skepsis”.  

4.2.4.2 Projektadministration 

Delprojektledarna hade olika bakgrunder och förutsättningar för att leda sina 
delprojekt. En av delprojektledarna arbetar på ett forskningsinstitut, två 
representerar industrin och en kommer från akademin. Att ställa 
delprojektledare till projektets förfogande var ett sätt för de större företagen i 
projektet att bidra till medfinansieringen av projektet med egen tid. I VRI-
projektet fanns både delprojekt som var oberoende av varandra och delprojekt 
där de ingående aktiviteterna byggde på varandras resultat. Det visade sig 
ganska snart att det var svårt för de personer som hade uppdrag som 
delprojektledare att faktiskt vara operativa som ledare av delprojekten. Det 
uppstod besvärliga situationer för somliga när andra inte prioriterade 
åtaganden i VRI-projektet. Den dominoeffekt som uppstod när vissa inte 
levererade ledde till att projektet avstannade. Samtidigt var det svårt för en 
delprojektledare från industrin att sätta press på andra aktörer i projektet 
eftersom de var potentiella framtida kunder. 
 
”Det kan vara svårt för delprojektledare från industrin tänker jag, om man har 
vården som kund, men ska projektleda. Då kanske man riskerar att bli sittande 
och vänta på något från kliniken men vill inte pressa för att bibehålla sin relation. 
Vi lär oss nog mycket av det här men det är tidskrävande.” 

Emelie, läkare, PhD 
 
Det var dock inte enbart de delprojektledare som arbetade på privata företag 
som hade utmaningar i sitt ledarskap. Den delprojektledare som arbetade för 
ett forskningsinstitut hade stundom svårt att leda aktiviteter som skulle ske 
inne på sjukhusen. För att leda arbetet på sjukhusen visade det sig att det 
behövdes lokala projektledare med mandat och legitimitet på kliniken vilket 
bidrog till att det i delprojektet om hygien och smittspridning utsågs en lokal 
projektledare för studier i sjukhusmiljö (se även kapitel 4.3.2).  
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”Man har ju inte haft så mycket gratis från projektledningens sida, när det gäller 
just kontaktvägar, det har man fått ta reda på under resans gång, vilket gör att 
det blir mer svårjobbat och tar längre tid. -- det blir inte på samma sätt om man 
inte sitter som spindeln i nätet och vet mycket om alla de här olika sakerna. Så det 
har inte varit någon alldeles enkel uppgift det heller, faktiskt. Det är komplext.” 

 
Emelie, läkare, PhD 

 
Samtidigt som delprojektledarna hade utmaningar i utförandet av sitt 
ledarskap hade Lena utmaningar med projektets administrativa 
dokumentation. Under våren bearbetade Lena projektplanen, tidsscheman och 
kommunikationsplanen för projektet men hon körde fast när hon kom till 
budgeten. Anledningen var att hon inte hade tillgång till de interna system på 
forskningsinstitutet som Anders använde. Det innebar att endast Anders kunde 
se helheten och det var bara han som kunde redovisa upparbetad tid för 
Vinnova och rapportera projektets progress.  
 

4.2.5 Hösten 2013 – Händer det för lite? 

4.2.5.1 Strategiskt styrgruppsmöte 

Under oktober och början av november 2013 hade styrgruppen förlängda 
möten för att diskutera dels hur VRI-projektets effekter skulle kunna följas 
upp, dels vilka aktiviteter i projektet som skulle kunna ligga till grund för en ny 
ansökan till Vinnova i en senare fas. En sådan ansökan skulle gälla fortsatt 
finansiering för implementering av resultat från VRI-projektet. Styrgruppen 
ställde sig frågande till varför de kliniska studierna ännu inte påbörjats på 
Sjukhus2 och på Sjukhus3. Därutöver diskuterade de huruvida hygien spelar 
någon roll för VRI och varför delprojektet om Smittspridning kommit att bli en 
”så stor” del av projektet. Budgetmässigt var de kliniska studierna i delprojekt 2 
och 3 större. Förklaringen var att delprojekt 1 omfattade många olika 
aktiviteter som pågick samtidigt. Delprojekt 4, ’Forskningsfronten’ handlade 
om bidrag till pilotstudier och inte några omfattande undersökningar. 
 
Anders bemötte kritik från styrgruppen genom en antydan om att VRI-
projektet skulle ha gått i stå med att berätta att det inletts ett nytt projekt som 
en spin-out av VRI-projektet. Den nybildade projektgruppen bestod av aktörer 
som träffats och fått kontakt genom VRI-projektets olika delprojekt. Dessa 
aktörer hade tillsammans redan sökt och fått pengar inom en utlysning av 
medel på tema antibiotikaresistens. Det nya ”Materialprojektet” (se kap. 4.6) 
kom till genom att aktörer i olika delprojekt hade pratat om vad som låg bakom 
VRI och om de kunde undvikas med hjälp av teknik som forskare och SME 
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arbetade med. Med hjälp av den kliniska expertisen fick teknikforskaren 
kännedom om en potentiell medicinsk tillämpning av sin forskning. 
Omsättningen av den från invention till innovation skulle deltagande SME och 
forskningsinstitutet kunna hjälpa till med. Projektet byggde på en ny idé om ett 
material och involverade läkare, en teknikforskare, ett SME, ett stort företag 
och forskningsinstitutet. Anders var projektledare även för det nya projektet. 

4.2.5.2 Alla delprojekt tillsammans - Projektworkshop nov. 2013 

I november 2013 samlades alla projektaktörer igen för en gemensam 
uppdatering och workshop. Anders var glad att den nya doktoranden Johan 
som var nytillkommen i delprojekt 2 deltog. Vid workshopen presenterade 
Johan resultaten av sin nyligen avslutade litteraturstudie som också utgjorde 
underlaget till en vetenskaplig artikel. Han berättade också om sitt arbete kring 
operationssår och hur den kliniska sårstudien på Sjukhus3 skulle gå till. Han 
höll sin talartid på sekunden trots att han avbröts upprepade gånger av läkaren 
Nils med synpunkter på ”hur det egentligen ligger till med sakers natur”. 
Johan var snabb att återta initiativet och kontrollen genom att svara Nils med 
titel. 
 
Etikprövningsnämnden hade nu godkänt protokollet för den andra kliniska 
studien på Sjukhus2, den studie som skulle jämföra olika produkter. Det var 
Emma som arbetade som ST-läkare och som var blivande doktorand i Max 
forskargrupp som presenterade hur studien var tänkt att gå till. Emma hade 
hämtat bilder och loggor på VRI-projektets hemsida och månat om att 
presentationen skulle vara begriplig och vända sig till alla i projektet. Efter 
någon minut avbröts hon dock av frågan: ”Ursäkta – vad är ETT?” Emma såg 
först lite överraskad ut och förklarade att ETT står för endotrakealtub och att 
det är ett slags rör som hjälper medvetslösa patienter att andas i respirator. 
Hon nämnde senare i kaffepausen att det var bra att Jon ställde frågan tidigt 
eftersom hon inte hade tänkt på att det skulle vara någon i rummet som inte 
kände till själva produkten. ”Forskare inom andra områden är ju experter 
inom sitt eget, men vet inte sådant som man själv tycker är basalt” avslutar 
hon sin reflektion.  
 
Ett par andra presentationer förflöt sedan utan avbrott. En forskare från TFG5 
hade med sig strukturmodeller av molekyler som skickades runt så att alla 
kunde titta, vilka väckte stort intresse. Från TFG2 deltog forskaren David med 
en masterstudent och när David presenterade arbetet bad han studenten vinka 
så att alla skulle få se vem som hade gjort en del av jobbet. Davids forskargrupp 
hade gjort teoretiska beräkningar och undersökt proof-of-concept för ett nytt 
sätt att konstruera ytegenskaper för ett material. VRI-projektet gav dem 
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möjlighet att forska tillsammans med en professor i mikrobiologi på ett 
medicinskt universitet för att testa sitt material in-vitro. För Davids grupp är 
det en förutsättning för att forskningen skall kunna användas att den i olika 
skeden bedrivs tillsammans med medicinska disciplinen, framförallt på 
preklinisk nivå dvs. stegen mellan renodlad teknisk forskning och tillämpning 
på människa. Han beskrev också att bland de erfarenheter av forskning och 
utveckling inom medicinsk teknik och Life Science som han samlat på sig var 
det svårt att förutse vad som verkligen skulle komma till användning och var 
utvecklingsbehovet är störst.  
 
”Det skiljer sig från person till person, från land till land, från sjukhus till sjukhus. 
Olika regler och olika synsätt, man kommer aldrig att nå till samma ’det här ska 
vi åstadkomma’. Det är samma sak med medicin[tekniska] produkter, man 
försöker hitta någon som det är många som tycker är användbart och sen får 
man se om det funkar och kommer till praxis. I medicinsk praktik är det mycket 
kulturfrågor och det är lite skrämmande. Så funkar det inte inom vetenskapen, 
men i praktisk sjukvård. Du har en viss rutin som kanske funkar bra, sen kommer 
en annan läkare som inte känner till den och då blir det något annat. Det är 
konstigt för mig som forskare men jag kan inte bedöma det.” 

 
David, teknikforskare, PhD  

 
Efter en diskussion om huruvida det går att veta vilken betydelse materialet i 
personalens kläder har för infektionsrisken efter ett kirurgiskt ingrepp 
berättade en av de tekniska forskarna som hade erfarenhet sedan tidigare av att 
samarbeta med medicinska forskare, att hon lärt sig att de tänker på olika sätt 
kring vad man kan veta.  
 
”Ingenjörer och medicinare ser saker på olika sätt. Ta t.ex. hur man tar reda på 
hur lång tid det tar att cykla från A till B. Medicinaren cyklar 10 gånger och 
beräknar genomsnittstiden med standardavvikelse. Ingenjören ställer upp 
hastighet, sträcka, tar hänsyn till vindmotstånd, lutning etc. och gör sedan en 
beräkning med utrymme för viss avvikelse. Man får svar med båda metoderna.”  

 
Klara, teknikforskare, PhD 

4.2.6 Våren 2014 – Nya tag 

I början av 2014 hade tre fjärdedelar av projekttiden passerat. På uppdrag av 
styrgruppen tog Anders kontakt med handläggaren på Vinnova för att be om 
förlängd dispositionstid för projektet. Ansökan om förlängning beviljades och 
nytt planerat projektslut blev mars 2015 istället för september 2014. 
Förlängning av projektets dispositionstid gav aktörerna handlingsutrymme att 
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slutföra de olika delprojekten. Att projektet drog ut på tiden berodde delvis på 
att det tagit lång tid att få igång de kliniska studierna med 
etikprövningstillstånd. Det tar mycket tid att sätta upp studiedesign, skriva 
protokoll, få det godkänt av den lokala etikprövningsnämnden och att få ihop 
en studiepopulation. Men förseningen var också en följd av tidskrävande 
koordinering och etablering av olika aktiviteter i projektet med aktörer som 
inte tidigare haft med varandra att göra.  
 
Två gemensamma projektmöten/workshops ägde rum under våren 2014. Ett i 
februari där huvudsakligen Stockholmsbaserade projektmedlemmar deltog och 
ett med nästan samtliga aktörer i slutet av maj.  
 
Under våren presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport 
om ”Framgångsfaktorer för att förebygga Vårdrelaterade infektioner” (SKL, 
2014). Rapporten fokuserade till stor del på infektioner och smittspridning 
vilket ofta diskuterats i VRI-projektet, eftersom det lätt kunde uppfattas som 
att alla vårdrelaterade infektioner berodde på smittspridning och inte på att 
patienters immunförsvar eller normalflora påverkats. Rapportens innehåll 
kommenterades i mailväxlingar via projektets maillista.  
 
”Du har helt rätt i att man måste ha bredare angreppssätt för att komma åt 
problemet. Men att så enkelt förkasta handhygienens betydelse tycker jag är 
felaktigt och en stor patient-säkerhetsrisk. När vi når 100 % och fortfarande har 9 
% VRI så kan vi börja undra över om det bara har en begränsad betydelse. --- 
Men redan Semmelweiss och Nightingale blev ifrågasätta av sina kollegor. Så jag 
tror inte på antingen eller utan både och!” 

Jenny, sjuksköterska, PhD  
 
”Kan vi ha litet ordning och reda i tankarna. Ingen ifrågasätter handhygien i 
patientvården eller städningen av sjukhusen. Semmelweiss och Nightingale 
arbetade i en tid före bakterier var kända som orsaken till infektioner. Det var en 
annan tid. Den aktuella tidshorisonten är den som råder nu. Medan det är lätt att 
visa starka samband till biologin från statistiken, även i den VRI specifika 
statistik som SKL producerar, så förblir det svårt att visa att de sociala 
faktorerna har någon betydelse för utfallet. Det är klokt med en åtgärdsstrategi 
mot VRI som baseras på de samband som statistiken visar är giltiga. Inte på 
ogrundade föreställningar och förhoppningar. Det är att arbeta evidensbaserat.” 

 
Nils, läkare, PhD 
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4.2.7 Hösten 2014 – På övertid (Förlängningen) 

Vice projektledare Lena bytte jobb och hennes kollegor i TFG4 täckte upp för 
henne där det behövdes. Henrik som varit med i projektet från första början 
kunde hoppa in vilket var en tillgång. Anders tog också hjälp av sin kollega 
Julia på forskningsinstitutet för att bistå med administration, t.ex. för att föra 
protokoll vid styrgruppsmöten och för rapportering till Vinnova under hösten.   
 

4.2.8 Våren 2015 – Mot grande finale 

Under våren 2015 var Anders föräldraledig. Hans kollega Julia på 
forskningsinstitutet som bistått Anders under hösten 2014 fick nu ansvar för 
att se till att slutrapporten för VRI-projektet skrevs och skickades in till 
Vinnova senast i april. Hon kallade alla delprojektledare till telefonmöten med 
jämna mellanrum under våren för att samla in underlag som kunde 
sammanställas till en slutrapport i Vinnovas portal med begränsningar i antal 
sidor och tecken. 
 
VRI-projektet avslutas formellt i maj 2015 med en öppen konferens för alla 
aktörer med intresse för VRI. Där deltog bl.a. representanter för Socialstyrelsen 
och medicin-teknikbolag i Swedish Medtechs särskilda intressegrupp för 
infektionsprevention som åhörare.   
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4.3 Delprojekt 1 - Kronologisk beskrivning 
 
Tabell 4. Kronologisk översikt delprojekt 1, åren 2012-2015 
 
 
Delprojekt 1  
Tidpunkt Händelse 
 
Höst 2012 Först till start, arbetet inleds 

Detektiverna inleds, arbete på äldreboende 
Vår 2013 Ny ansvarsfördelning 

Detektiverna följs upp med mikrobiologiska analyser & 
workshops 
Litteraturstudie inleds 
Justering delprojektledare 

Höst 2013 Preliminära resultat 
Detektiverna får ett patientsäkerhetspris, Litteraturstudie 
färdig. 

Vår 2014 Om att knyta ihop och att starta om  
Skriver artikel, Exjobb med ingenjörsstudenter, Omstart 
äldreboende 

Höst 2014 Ny studie om rengöringsmedel 
Workshop om hälsoekonomi, ventilation & kläder i 
operationssalar 

Vår 2015 Presentation slutkonferens & slutrapport 
 
 

4.3.1 Hösten 2012: Först till start, arbetet inleds  

Parallellt med turerna kring avtalet och kick-offen för hela VRI-projektet 
inleddes den första studien i delprojekt 1 som handlade om smittspridning. 
Studien gick under benämningen Detektiverna och dess upplägg var ett resultat 
av det projekt som Henrik tidigare koordinerat. Detektiverna byggde på idén 
att identifiera kliniska behov kring smittspridning och omgivningen runt om 
patienter. Behoven skulle sedan vara en grund att arbeta vidare med i VRI-
projektet. Det praktiska arbetet med Detektiverna leddes och koordinerades av 
Jenny som var disputerad sjuksköterska och parallellt arbetade inom 
ledningsstaben på Sjukhus1. Parallellt med Detektiverna genomfördes också ett 
mindre studentprojekt i samarbete med en högskola för konst och design. 
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I slutet av oktober 2012 hölls ett möte på ett äldreboende.  På mötet deltog flera 
personer ur personalgruppen, bl.a. enhetschef, arbetsterapeut, sjuksköterskor 
och undersköterskor samt en forskare inom beteendevetenskap och teknik, en 
ingenjör inom mikrobiologi och livsmedelshygien samt Anders och Lena från 
projektledningen.  
 
”I dag satte vi igång arbetet med kartläggning av smittkällor och spridnings-
vägar ---. Vi var flera representanter från projektet --- Personalen var mycket 
aktiva, engagerade och intresserade och det känns väldigt välkomnande att få 
vara där och arbeta”.  

Anna, delprojektledare, ingenjör inom industrin 
 

4.3.2 Våren 2013: Ny ansvarsfördelning  
När Detektivernas förstudie var klar i slutet av våren och delprojekt 1 skulle 
planera för och genomföra nästa steg blev det som antyddes ovan tydligt, det 
fungerade inte rent praktiskt med en delprojektledare som inte var anställd på 
sjukhuset. Som anställd på ett externt forskningsinstitut i en annan del av 
landet hade Anna inte de mandat, kontakter och lokalkännedom som behövdes 
för att driva förändringsarbete på avdelningarna. (se kap. 4.2.4.2) Berörda 
aktörer enades om att Jenny som ledde Detektiverna borde vara formell 
delprojektledare för sjukhusdelen av delprojekt 1. Annas och Jennys 
kompetens och erfarenhet kompletterade varandra och Annas roll i 
Detektiverna blev att stötta Jenny med att analysera och presentera data.  
 
”.... även om det är det som är det svåra med ett sådant här projekt så tror jag att 
det är viktigt att man kommer från olika håll och har olika synsätt. Från mitt 
perspektiv är det inspirerande att få se andra världar och andra verkligheter, jag 
tror att det främjar nog nya idéer på sikt, så jag tror att tvärvetenskaplighet är 
bra.  
 
Men det kan kännas som allt i projektet tar extra lång tid, det är mycket 
jämkning som behövs och tar väldigt lång tid för att förstå varandra. Det är 
svårt att förstå varandra och kommunicera ---. När man pratar om saker så 
använder man olika nomenklatur när man kommer från olika håll och man har 
jobbat med samma saker fast på olika sätt.  
 
Vi kan ta riskhantering till exempel som begrepp, vi kan använda det ordet 
många av oss men vi kan mena helt olika saker. Och det innebär ju också att om 
vi pratar om att vi ska uppnå någonting så har vi väldigt olika sätt att se på hur 
det ska uppnås så det gäller att man vrider och vänder på det så att man förstår 
vad de olika parterna menar.”   

Anna, delprojektledare, ingenjör inom industrin 
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4.3.3 Hösten 2013: Preliminära resultat 

Delprojekt 1 hade telefonmöten och ett fysiskt ”stormöte” i november för att 
samla ihop och få en helhetsbild av de vitt spridda aktiviteter som pågick. Två 
enligt Anna ”riktiga uppfinnare” som kom från varsitt SME hade då funnit 
varandra och gjort gemensamma experiment i labbmiljö. Samtidigt uttryckte 
en av aktörerna från ett SME att det var svårt att utveckla och utvärdera teknik 
i en vårdmiljö där det inte går att kontrollera betingelserna: “folk går ut och in 
och patienter vill gärna prata.”  
 
Detektiverna genomförde två workshops med personal från alla involverade 
avdelningar på sjukhuset under hösten 2013. Jenny bearbetade de preliminära 
resultaten och tillsammans med SME1 och SME2 gjordes undersökningar och 
analyser som uppföljning till Detektivernas observationer. En av de tekniska 
forskargrupperna, TFG 1, hade nu sammanställt en första version av en 
omfattande litteraturstudie kring arbetskläder och ventilation i 
sjukvårdslokaler som de lämnade vidare för synpunkter och kommentarer från 
övriga medlemmar i delprojektet.  
	

4.3.4 Våren 2014: Full fart och omstart  

4.3.4.1 Äldreboendet - Aktören som försvann och kom tillbaka 

På äldreboendet hade flera lokala chefer bytts ut och Anna fick inga svar när 
hon försökte komma i kontakt med någon i äldreboendets verksamhet under 
våren 2014. Vid vårens gemensamma workshop i maj kom dock Minna som var 
den nya verksamhetschefen på äldreboendet. Minna uttryckte stor entusiasm 
för projektet och då mest för de åtgärder som Jenny berättade om från arbetet i 
Detektiverna. Minna sa att det efter hennes bedömning fanns pengar att spara i 
verksamheten med de åtgärder som Detektiverna föreslagit.  
 
Minna och Anna bokade in ett nytt möte några veckor senare på äldreboendet 
och Anna reste långt med nattåg för att de skulle kunna träffas på plats som 
planerat. Under mötet berättade Anna om VRI-projektet och om de koncept 
som man tidigare diskuterat att testa på äldreboendet. Det handlade om 
koncept och metoder för att kvalitetssäkra arbete med hygien som var hämtade 
från livsmedelsindustrin. Minna svarade att mathanteringen hade de koll på 
eftersom de inte lagade mat på plats utan hade beredningskök. Anna förklarade 
då att projektet inte handlade om matlagning i sig utan att det är själva 
tankesättet därifrån som skulle kunna användas även inom vårdhygien. Det 
hade alltså inte någon direkt koppling till boendets livsmedelsfrågor utan till 
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hygienrutiner i patientnära arbete. Men längre än så kom inte samtalet på det 
mötet. 
 
”Det är ju -- någonting som är viktigt att skicka signaler om från början. Ska 
detta bli vetenskap eller ska det vara något för att jobba internt. – För det är 
också så att om man planerar för en studie för en vetenskaplig artikel eller för att 
ge en indikation för att börja göra en utveckling av någonting som skulle kunna 
bli en innovation, då tycker jag att det är helt olika studier man planerar. ” 

 
Anna, delprojektledare, ingenjör inom industrin 

4.3.4.2 Samverkan ger frukt – Ny studie om rengöringsmedel inleds 

Under arbetet med Detektiverna konstaterade Helen att det fanns en uppsjö av 
rengöringsmedel för städning i sjukvårdslokaler och att de inte är likvärdiga. 
Det rådde oklarheter kring effekterna av dem, hur de kan jämföras och hur 
man ska veta vilka som ger vilket resultat när man använder dem. Via sina egna 
professionella nätverk har Helen fått reda på att nya europeiska standarder för 
utvärdering av just rengöringsmedel var under utveckling. Helen diskuterade 
detta med Jenny på Sjukhus 1 och tillsammans involverade de en nationell 
expert inom vårdhygien för att gå vidare med detta. Jenny hade sedan tidigare 
samarbetat med experten inom ramen för det landsting som sjukhuset är en 
del av och där de har en gemensam enhet för vårdhygien. Planen var att göra 
tester i Helens labb på SME3 som skulle ”bidra till en relevant metodologi för 
att utvärdera rengöringsmedel som input till en ny standard”. Helen 
koordinerade den nya studien och rekryterade en masterstudent i bioteknik 
som gjorde en stor del av det laborativa arbetet som sitt examensarbete.  

4.3.4.3 Examensarbeten i teknik och design 

Resultaten från Detektiverna ringade in fem områden att arbeta vidare med. 
En metod för att göra detta med en gång var i form av examensarbeten för 
ingenjörsstudenter. De fem områden som fördjupades i examensarbeten var: 1) 
Att analysera patienternas delaktighet och vilken information de fick kring risk 
för smittspridning i vårdmiljö; 2) Att undersöka möjligheterna att påverka 
personalens beteende och motivation till att följa vissa rutiner; 3.) Att göra en 
sammanställning över vilka befintliga produkter som finns på marknaden som 
påstås kunna motverka VRI; 4.) Att undersöka om och hur några av möblerna i 
patientrummen skulle kunna utformas mer ändamålsenligt samt 5.) att 
utvärdera olika sätt att rengöra vissa typer av högteknologisk utrustning. 
Studentprojekten inleddes i månadsskiftet januari-februari och pågick under 
hela våren 2014. 
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4.3.5 Hösten 2014: Avslutande möten  

4.3.5.1 Äldreboendet - Aktören som försvann  

Sommaren 2014 gick och kontakterna mellan äldreboendet och projektet 
upphörde helt då varken Minna eller någon av de andra kontaktpersonerna 
som tidigare varit involverade i projektet på äldreboendet svarade på Annas 
mail. Trots entusiasmen inledningsvis var det inte längre någon på 
äldreboendet som ansåg sig ha tid. Engagemanget för projektet försvann 
någonstans mellan chefsbyten och vardagens bestyr. När inga mail eller 
telefonsamtal kom från äldreboendet efter sommaren hade Anna inte längre 
något skäl att försöka driva projektet vidare där och arbetet att få till en 
omstart efter vårens workshop och kontakt med den nya chefen Minna var 
förgäves. ”Nu ger jag upp det här” sa Anna i början av hösten 2014.   
 
Ett resultat som äldreboendets deltagande i VRI-projektet gav var att Eskil, 
forskaren i beteendevetenskap och teknik som själv varit på äldreboendet när 
projektet började, skrev en rapport om sina intryck. Hans arbete presenterades 
också i form av en vetenskaplig artikel till en konferens. Eskil uttryckte sig 
frispråkigt på projektmöten och argumenterade bl.a. för att vårdpersonal blir 
’avprofessionaliserade’ i det byråkratiska sjukvårdssystemet.  

4.3.5.2 Studie om rengöringsmedel slutförs 

I september kallade Helen till ett möte med delprojektet smittspridning för att 
”knyta ihop säcken”. Då var resultaten från rengöringsmedelsstudien som 
Helen och Jenny startat under våren 2014 färdiga. Stämningen på mötet var 
vänlig och glad. Helen föreslog att experten skulle vara medförfattare på en 
artikel men problemet var att det inte var någon av de inblandade som hade tid 
att skriva någon artikel just då. Resultaten från experimenten som gjorts fanns 
emellertid tillgängliga och bioteknikstudenten skulle skriva en rapport.  

4.3.5.4 Hälsoekonomi, ventilation och kläder 

I mitten av hösten 2014 träffades en mindre grupp för att diskutera 
(hälso)ekonomiska aspekter på ventilation och kläder i sjukvården. Det var 
forskarna från TFG1, en sjuksköterska och verksamhetsutvecklare från 
Sjukhus1, en läkare från Landstingets stab och projektledaren Anders som 
träffades. Jenny från Detektivprojektet skulle också ha varit med men hon var 
tvungen att lämna återbud och prioritera mer akuta arbetsuppgifter. För att 
bredda diskussionen och få med ett företagsperspektiv utan att ge något enskilt 
bolag mer utrymme var Lena och en kollega till henne från 
branchorganisationen Swedish Medtech inbjudna till mötet. Det blev ett 
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givande möte där både TFG1 och läkaren bidrog med inspel i planeringsstadiet 
till en ny studie som en klinik på Sjukhus1 ville göra för att kartlägga faktorer 
bakom VRI på den egna kliniken.	
 

4.4 Delprojekt 2 - Kronologisk beskrivning 
 
Tabell 5. Kronologisk översikt delprojekt 2, åren 2012–2015 
 
 
Delprojekt 2 
Tidpunkt Händelse 
 
Höst 2012 Inledande möten 

Tilltänkt sårexpert bytte arbetsgivare från MedSix till 
konkurrerande företag 

Vår 2013 Försening i starten  
Avhopp doktorand/ST-läkare som skulle göra den inledande 
litteraturstudien 

Höst 2013 Äntligen styrfart: Litteraturstudie till review-artikel  
inleds 

Vår 2014 Studier i startgroparna – förberedelserna nästan klara  
  Enkätstudie sårvårdskompetens bland sjuksköterskor 
  Klinisk studie inleds 
Höst 2014 Delprojekt 2 bjuder in Delprojekt 3 

Workshop om hälsoekonomi 
Vår 2015 Slutrapport. Reviewartikel publiceras  
Höst  2015 Konferens om sårvård och resultat från   
                            enkätstudien 
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4.4.1 Våren 2013: Försening i starten 

Delprojekt 2, som handlade om infektioner i kirurgiska sår blev mer och mer 
försenat. Hans, läkaren som var ansvarig för den kliniska studien som 
delprojektet var tänkt att inledas med hade inte deltagit på något av mötena 
med VRI-projektet i Stockholm. Samtidigt visade det sig att den doktorand på 
kliniken som skulle ha varit igång med en litteraturstudie hoppat av både 
projektet och sitt doktorerande. Hans och kliniken på Sjukhus2 hade sedan 
tidigare flera forskningssamarbeten med Susanne och hennes kollegor på 
MedSix och Hans verkade inte se att den här studien skulle vara annorlunda på 
något sätt. Han var därför inte särskilt intresserad av vad de andra 
delprojekten eller konstellationerna i VRI-projektet arbetade med. 
 
”Det kan kännas som att det här är saker som [Hans] gör ändå, han har inte 
frågat om något råd eller någon åsikt från vår grupp överhuvudtaget. Så han vill 
köra det själv. Så krasst är det ju….” 

Susanne, delprojektledare, ingenjör, PhD 
 
Eftersom Hans på Sjukhus2 inte visat något engagemang och inte deltagit 
aktivt i VRI-projektet försökte Anders hjälpa delprojektledaren Susanne att öka 
tempot och komma ikapp i tidplanen. Anders engagerade kirurgen Nils på 
Sjukhus1 i projektet, ett sjukhus där MedSix inte hade några 
forskningssamarbeten på gång. Anders bjöd in Nils till vårens nästkommande 
möte i delprojekt 2. Till det mötet hade Susanne också bjudit in en lärare från 
en sjuksköterskehögskola med ansvar för handledning av examensarbeten för 
distriktssköterskor. På så sätt hoppades Susanne få in ett utbildningsperspektiv 
i projektet och dessutom hålla momentum i delprojektet trots att Hans 
doktorand hade hoppat av. Hans meddelade förhinder också till detta möte, 
vilket var problematiskt för de andra i delprojektet eftersom deras insatser var 
tänkta att bygga på hans studie.  
 
Susanne hade nu planerat för en heldag med VRI-projektet. Först på agendan 
stod ett projektmöte som avslutades med gemensam lunch. Till eftermiddagen 
var hela MedSix R&D-avdelning inbjuden för att lyssna på en serie om tre 
föredrag från olika aktörer i VRI-projektet. Anders höll en presentation om 
själva projektet och MedSix del i det. Därefter föreläste Helen om ett nytt sätt 
att studera sår in-vitro, en metod som på sikt kan vara ett alternativ till 
djurförsök inom sårbehandling och medicintekniska produkter. Dagen 
avslutades med att Nils gav sin bild av postoperativa sårinfektioner sett från 
den kliniska vardagen. Nils föredrag ifrågasatte behovet av flera av de ”nya” 
produkter som MedSix hade i sitt utbud. 
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”Jag tror att om man tar flera saker så tror jag att man skulle kunna rangordna 
dessa till en statustrappa, sen beror det på vilka yrkesgrupper det handlar om. -- 
Det är tur att samtliga inte är innovationsbenägna, för då skulle det bli hela havet 
stormar. Det är alltså bra att några är konservativa. Det är farligt när 
majoriteten tycker att innovationer är gott utan att ha substans för det.”  
 

Nils, läkare, PhD	

4.4.2 Hösten 2013: Äntligen styrfart - Litteraturstudien inleds 

I delprojekt 2 hade arbetet nu börjat komma igång. Hans hade rekryterat en ny 
ST-läkare och doktorand, Johan, till studierna på Sjukhus2. Johan inledde en 
litteraturgenomgång med målet att skriva en artikel om utgångsläget inför den 
kliniska studien. Samtidigt hade delprojektledare Susanne och 
sjuksköterskeläraren Eva på högskolan flera informella möten under våren. De 
kom fram till att de ville göra en gemensam enkätundersökning kring 
sjuksköterskors kunskap om sårbehandling och hur sjuksköterskorna själva såg 
på sin utbildning inom området. Frågan som Susanne och Eva ställde både sig 
själva och Anders varr om det fanns några medel inom VRI-projektet som 
kunde delfinansiera en sådan studie.  
 
När delprojektet träffades för ett avstämningsmöte på MedSix huvudkontor i 
september var Hans på plats. Han presenterade resultaten från Johans arbete 
men han var inte så intresserad av enkätstudien om sjuksköterskors 
erfarenheter. Samtidigt uttalar sig Helen uppmuntrande om förslaget till 
studie. Anders kunde inte lova något men sa i alla fall att det borde finnas 
pengar inom projektet som bidrag till en sådan studie. Alla inblandade var 
glada att Hans äntligen var med på ett möte. Han hade haft en splittrad vår 
eftersom hans doktorand hoppat av, men vad som också påverkat var att 
landstinget där han arbetade hade genomfört omorganiseringar och 
privatisering av vissa verksamheter. 
 

4.4.3 Våren 2014: Studier i startgroparna  

Anders deltog som vid tidigare tillfällen i avstämningsmöte med delprojekt sår. 
Han var full av entusiasm och inledde mötet med att visa upp ett exemplar av 
managementboken ”How to solve almost any problem” som han just hade läst. 
Det inledande småpratet övergick i infektionsprat och så småningom i ett mer 
formellt projektmöte. 
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”Det finns ett behov av att sammanfatta hälsoekonomiska aspekter runt sår, 
infektioner i kroniska sår osv. Det är det här med att få konkreta siffror och 
publicera”  

Hans, läkare, PhD 
 
Susanne tipsade Hans om att MedSix hade en hälsoekonom anställd och 
försökte sedan följa sin förberedda agenda men tystnade när Anders och Hans 
tog ordet och entusiastiskt avbröt varandra och pratade om allt häftigt som 
man skulle kunna göra. 

4.4.3.1 Klinisk studie 

Etikansökan gällande hudstudien på Sjukhus2 hade fått godkänt i den lokala 
etikprövningsnämnden och hudstudien planerades kunna starta under våren 
2014 och fortsätta under hösten 2014. Det var ett planerat avbrott över 
sommaren eftersom det inte görs så många operationer av den typ som 
studerades under semesterperioden. 

4.4.3.2 Enkätstudie sårvårdskompetens bland sjuksköterskor 

Eva och Susanne hade med hjälp av Susannes kollegor på MedSix gjort klart 
utformningen av enkätstudien om sårvårdskunskaper. Den skickades ut till 
sjuksköterskor och undersköterskor inom primärvården, dvs. på vårdcentraler 
inom ett bestämt geografiskt område under våren. Det krävdes en del jobb för 
att få till samarbete med primärvården för att få skicka ut enkäten till 
sjuksköterskor på vårdcentraler i området.  
  
”Jag är en väldigt naiv person så överhuvudtaget så tänkte jag att det är väl bara 
att ringa upp en vårdcentral och fråga om man får göra enkäten men så lätt går 
det inte. Utan detta är en stor väldigt hierarkisk organisation som man ska gå 
igenom. Man måste hitta den som kan öppna dörrar som i sin tur säger att det 
går bra… Men nu börjar vi få lite kontakter så nu hoppas jag bara att vi kan få ut 
enkäterna och att det är tillräckligt många som svarar. Men sen är det ju 
praktiskt, att göra enkäten och fundera på om det går att få ut tillräckligt mycket 
utav den. Vad betyder det här så att säga?” 
 

Eva, Sjuksköterskelärare, mikrobiolog, PhD 
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4.4.4 Hösten 2014: Delprojekt 2 bjuder in Delprojekt 3 

Inom delprojekt 2 anordnades en workshop om hälsoekonomi med hjälp av 
MedSix hälsoekonom. Tanken var att sjuksköterskorna som gjort enkätstudien 
på Sjukhus3 skulle vara med och få stöd i att diskutera ekonomiska aspekter i 
förhållande till de resultat från enkätstudien om teknikanvändning som de 
tagit fram. Därutöver skulle mötet underlätta erfarenhetsutbyte mellan dem 
som gjort enkätstudier i delprojekt 2 respektive delprojekt 3 eftersom de 
befann sig i samma geografiska region. Mötet gick dock inte riktigt som 
planerat eftersom den ena av de två sjuksköterskorna från Sjukhus3 uteblev på 
grund av vård av sjuka barn och den andra var tvungen att jobba och kunde 
inte vara borta från kliniken eftersom det inte fanns någon vikarie. Mötet var 
givande för dem som var med, men fokus blev annorlunda när det inte var 
någon sjukvårdspersonal närvarande. Istället blev det fortbildning för Anders, 
Helen, Susanne, Eva m.fl. och en möjlighet för kollegor inom MedSix att 
diskutera hur de bättre kunde utnyttja sin hälsoekonomiresurs internt på 
företaget.  
 
Därutöver arbetade Susanne och Eva med analys av svaren från enkätstudien 
inom primärvården och den kliniska studien på Sjukhus2 fortlöpte enligt plan. 
Nu fanns det ett patientunderlag dvs. det kom patienter som passade enligt 
urvalskriterierna för studien. Hans och Johan beräknade att de skulle ha 
tillräckligt många patienter för att kunna avsluta studien under 2015. 
Ytterligare en aktivitet var när sjuksköterskor på Sjukhus1 tack vare Anders fick 
kontakt med produktspecialister på MedSix och därigenom kunde få mer 
information om specialförband för vissa typer av kirurgiska sår.  
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4.5 Delprojekt 3 - Kronologisk beskrivning 
 
Tabell 6. Kronologisk översikt delprojekt 3, åren 2012-2015. 
 
 
Delprojekt 3 
Tidpunkt Händelse 
 
Höst 2012 Inledande möten, telefonkonferenser 
Vår 2013 Studier inleds och fler planeras  
Höst 2013 Etikansökan godkänd (ETT-studie). Flera studier  

inleds. 
Vår 2014 Studier som fortlöper, avslutas och läggs ned 
Höst 2014 Jakt på tid för att skriva tillsammans 
Vår 2015 Presentation slutkonferens & slutrapport 
 
 

4.5.1 Våren 2013: Studier inleds och fler planeras  

Under våren 2013 inleddes arbetet på Sjukhus2 med att analysera data för en 
retrospektiv studie om medicintekniska produkter som används för att ta 
prover och ge läkemedel (CVK). Samtidigt förbereddes och planerades det för 
en ny studie om endotrakealtuber (ETT). Läkaren Max, överläkare inom 
anestesiologi, ledde projektarbetet lokalt på kliniken. Parallellt med detta 
arbetade forskare på MedFive med att sammanställa vilka produkter av tre 
olika slag som fanns upphandlade och tillgängliga för användning inom tre 
olika landsting. Helen och hennes kollegor på SME3 gjorde sedan olika 
undersökningar av produkterna. Genom att lägga små bitar av produkterna i 
olika lösningar studerades hur mycket bakterier som kunde fästa på materialen 
och sedan växa där och bilda en film på dess yta. Sådan biofilm är 
motståndskraftig och svår att bli av med vilket i möjligaste mån vill undvikas 
för att undvika infektioner hos patienter. 
 
På Sjukhus3 inleddes planeringen av flera studier i samband med ett möte där 
Anders och tekniska experter från MedFive deltog. Det handlade dels om en 
enkätstudie kring hur befintlig teknik används, utformad med stöd av en 
motsvarande studie som nyligen genomförts på Sjukhus1. Syftet med att 
upprepa den på ett sjukhus till var att se om det finns skillnader mellan de olika 
universitetssjukhusen. Mötet rörde också planer på en klinisk studie för att 
utvärdera en av MedFives produkter där kliniken och företaget har ett 
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gemensamt intresse av att veta om den nya produkten är en kostnadseffektiv 
lösning.  
 

4.5.2 Hösten 2013: Etikansökan godkänd. Flera studier inleds  

Etikansökan, dvs. ansökan om tillstånd för att göra en jämförande studie om 
endotrakealtuber, ETT, på Sjukhus2 (se kapitel 4.8.2) hade blivit godkänd av 
Etikprövningsnämnden. Max forskargrupp presenterade studieprotokollet på 
höstens projektgemensamma workshop i november. Max och två 
läkarstudenter på Sjukhus2 hade tillsammans med företaget SME1 genomfört 
en pilotstudie för att undersöka kontaminering på CVK-kranar. 
Läkarstudenterna var på besök på SME1s labb och kontor i Stockholm och fick 
utbildning i hur provtagning och analyser fungerar. På sjukhus3 inleddes 
enkätstudien på sjukhus3, med hjälp av ett webformulär. 
 

4.5.3 Våren 2014: Studier som fortlöper, avslutas och läggs ned 

Under våren 2014 färdigställdes den större enkätstudie som gjorts av 
sjuksköterskor på Sjukhus3. De presenterade sina resultat för 
sjukhusledningen och höll kontakt med sina kollegor på motsvarande klinik på 
Sjukhus1. Sjuksköterskorna på Sjukhus1 gick sedan vidare med sina resultat 
och bearbetade både lokala och nationella riktlinjer kring användning av ett 
slags medicintekniska produkter. Tillsammans med en i projektet frilansande 
industridesigner tog de fram en bild av Patientens resa för att grafiskt illustrera 
patienters resor genom sjukvården, hur de kommer i kontakt med kliniken och 
var de tar vägen efteråt.  Nästa gemensamma steg inom projektet var att 
tillsammans skriva något om resultaten av enkätundersökningarna och jämföra 
utfallet från de båda universitetssjukhusen.  
 
Den planerade kliniska studien på Sjukhus3 lades ned innan den hade startat 
eftersom det uppkom svårigheter att hitta en lämplig patientgrupp. 
Studieprotokollet skrevs av landstingets enhet för näringslivskontakter och 
forskning. Det var ett sätt att få en extern person att skriva protokollet som inte 
själv var forskare på MedFive vars produkt skulle vara med i studien. Att 
studien lades ned rapporterades till styrgruppen för VRI-projektet på ett möte i 
februari 2014. På Sjukhus2 däremot fortlöpte ETT-studien.  
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“Det bästa [med projektet] det är att jag får träffa personer som kommer från 
helt andra yrkesbakgrunder och utbildningar och att vi får träffa dem som ser 
saken på ett annat sätt. Vi jobbar inom sjukvården och här går vi i vår värld och 
tycker att vi har vår verklighet. Det är styrt av traditioner och det är väldigt 
svårt att tänka nytt. Det är min upplevelse i alla fall. Vi jobbar på och vi har de 
metoder vi har. Och vi vet det vi känner till, att såhär gör man och såhär har man 
gjort traditionsenligt. Och så träffar vi ingenjörer och vi träffar alla möjliga 
yrkesgrupper som tacklar problem på ett annat sätt. Det tycker jag är en 
jättefördel. Att få se att det finns ett annat sätt att tänka på. 
 
 --- Vi är väldigt styrda av att ska man ändra i en rutin så krävs det väldigt 
många studier som visar att det här är till nytta. Det är väldigt lite 
experimentverkstad inom ett sjukhus och så ska det ju vara, för vi jobbar ändå 
med människoliv, så vi ska inte vara så förändringsbenägna. Vi ska luta oss på 
en erfarenhet. Men när man träffar en civilingenjör som ser alla problem som en 
möjlighet till en lösning, så är det ett nytt sätt att tänka på och det tycker jag är 
häftigt.” 

Amanda, sjuksköterska, PhD 
 
 

4.5.4 Hösten 2014: Delprojekt 3 – Jakt på tid för att skriva tillsammans 

Under hösten hände det inte så mycket i delprojekt 3. Enkätstudien på 
sjukhus3 var färdig och sjuksköterskorna på sjukhus1 och sjukhus3 försökte 
samplanera och hitta tid för att träffas och skriva något gemensamt om 
resultaten från de båda sjukhusen. De hade svårt att hitta tid för att göra detta 
men hög ambitionsnivå. Resultaten visade att rutinerna på de båda sjukhusen 
skiljde sig åt i en springande fråga kring vad som borde göras med steril 
respektive aseptisk procedur. Den kliniska studien på sjukhus3 var nedlagd och 
delprojektledaren hade en ny tjänst på MedFive. ETT-studie på sjukhus2 
pågick och beräknades vara klar under 2015. 
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4.6 Delprojekt 4 – Forskningsfronten 
Delprojekt 4 gick under benämningen ”Forskningsfronten”. Det omfattade 
mindre studier eller delar av stora studier som pågick inom akademin. 
Aktörerna hade små budgetposter i VRI-projektet (ca 50 tkr). En av forskarna 
underströk att genom att engagera sig i projektet kunde den tekniska 
forskargruppen knyta kontakter för att koppla ihop sitt arbete med medicinsk 
forskning och i framtiden göra in-vivo försök tillsammans för att den tekniska 
forskningen skulle kunna komma till nytta.  
 
”…förväntningarna är egentligen att vi kan hitta en motpart eller nätverk som är 
relevant, där de kan ha nytta av mina resultat och den forskning som vi har på 
[teknisk högskola]. --- Jag kan säga att även om det var innovativt så var det 
väldigt små steg, det finns olika, för det är kopplat investeringar, vad man har 
för resurser. I det här fallet var det en väldigt viktig grej som vi ville göra och vi 
kände att det här skulle passa in rätt bra.” 

Dan, teknikforskare, PhD 
 
En annan forskare understryker nyttan med att få en inblick i vad andra 
yrkesgrupper faktiskt gör på jobbet för att förstå vilka framtida lösningar som 
kan tänkas behövas och hur de ska användas.  
 
”Networking är det ena [som är bra med projektet]. Det är inte supereffektivt, 
men i alla fall. Vi vet att vi finns, folk ser att det händer olika saker. En 
sjuksköterska på ett sjukhus kan inte ana vad vi gör och jag vet inte vad en kirurg 
gör. Men de sakerna hör man om här och de insikterna kan förhoppningsvis leda 
till bra forskning. Så det är bra. Det andra är att det innebär finansiering av, 
förhoppningsvis, bra forskning.”  

David, teknikforskare, PhD 
 
För de tekniska forskargrupperna i projekten var motiven alltså liknande. En 
av dem kunde efter VRI-projektet söka medel från Vetenskapsrådet för ett 
flerårigt forskningsprojekt tillsammans med en preklinisk forskargrupp på en 
medicinsk fakultet. Ytterligare en involverades i ett nytt projekt tillsammans 
med MedFive, SME3, Forskningsinstitutet och några andra aktörer som fick 
finansiering för att jobba vidare med ett antibakteriellt koncept som skulle 
kunna bli en medicinteknisk produkt i framtiden. 
 
”Det finns alla möjligheter att söka vidare och hitta nya samarbetspartners, med 
tanke på resurserna som man fick ur nätverket, begränsade som de var, så tror 
jag att det ändå har varit en viktig punkt som kan leda till ändå mer resurser. ” 

 
David, teknikforskare, PhD  
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4.7 Sammanfattning av historien 
Sammanfattningsvis var VRI-projektet en temporär organisation med ett 
tjugotal medverkande aktörer från hösten 2012 till och med våren 2015. 
Aktörerna genomförde enligt slutrapporten totalt 46 olika aktiviteter som 
syftade till samverkan, ökad förståelse och kunskap om VRI samt förslag på 
tekniska lösningar som skulle kunna bidra till färre infektioner.  
VRI-projektet startade som två olika projekt med infektionstema. Finansiären 
Vinnova uppmanade till samarbete då de beviljade båda projekten medel för 
att starta respektive projekt. De båda projektledarna valde att skriva en 
ansökan tillsammans och att slå ihop projekten för att öka sannolikheten att 
båda satsningarna skulle få fortsatt finansiering. Det ena projektet var ett 
initiativ från Sjukhus1 i samarbete med ett tekniskt universitet och det andra 
projektet kom från ett forskningsinstitut i samarbete med företaget SME3. I 
samband med sammanslagningen av de två projekten rekryterades också nya 
aktörer i form av två medelstora medicinteknikföretag MedFive och MedSix, 
varav det ena hade en tydlig önskan om och plan för att kliniskt testa sina 
produkter och få klinisk samt hälsoekonomisk evidens för dess effekter.  
 
Intresset från och incitamenten för olika aktörer att vara med i ett 
samverkansprojekt för innovation varierade. En av sjukvårdsorganisationerna 
hoppades på ”något helt nytt” för att komma till rätta med vårdrelaterade 
infektioner. I det ligger dock en inbyggd paradox eftersom den verksamhet som 
sjukvården bedriver ska vara evidensbaserad. När något är helt nytt så är det 
inte heller testat och då finns det till en början ingen evidens för att det 
fungerar. Andra sjukvårdsrepresentanter såsom läkare på Sjukhus2 såg VRI-
projektet som en möjlighet att med hjälp av finansiering från Vinnova dryga ut 
ALF-medlen*** för att erbjuda sina ST-läkare mer forskningstid och därmed en 
möjlighet att doktorera, vilket på sätt och vis kan betraktas som ett sätt att 
köpa sig lite ’slack’ i organisationen.  
 
Företagen som deltog menade att de i många fall redan har lösningar som 
förebygger vårdrelaterade infektioner men att de inte ”får in dem i vården” till 
följd av hur upphandling och ersättningsmodeller är konstruerade eftersom de 
anses selektiva för ”de billigaste produkterna”. Runt infektionsprevention 
pågår också en intensiv debatt om vad som behövs just när det gäller infektion 
och om sådant som ska verka profylaktiskt mot bakterier och virus snarare 
bidrar till resistensutveckling än hejdar den.  
 

                                                             
*** ALF Avtal mellan Svenska staten och vissa landsting för samarbete om utbildning av 
läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.  
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Merparten av sjukvårdsrepresentanterna i projektet efterfrågade radikala 
innovationer och inte enbart justeringar i de produkter som redan används. 
Två av frågorna som sjukvårdsaktörerna ville ha svar på var: ”Kan vi operera på 
ett annat sätt för att undvika komplikationer?” och ”Hur kan man lösa 
dilemmat med att patienter av olika anledning inte kan kissa – utan att sätta en 
kateter för att tömma urinblåsan?” Några radikala innovationer som en följd av 
VRI-projektet har dock inte ännu kommit fram.  
 
De mindre företagen, dvs. SME-företagen, har genom VRI-projektet fått 
möjlighet att arbeta tillsammans med sjukvården. Det har haft möjlighet att 
komma med sin redan befintliga teknik till mötet med en potentiell kund. I det 
här fallet är det dock en mycket stor kund som de mött, en kund som kräver 
planering av möten halvårsvis i förväg och som gör sina inköp genom offentlig 
upphandling och då oftast med krav på stora kvantiteter och leveranssäkerhet 
som ett litet företag har svårt att leva upp till. Om inte försäljningen omfattar 
så små volymer att de kan köpas in för en totalsumma som ligger under 
gränsen för direktupphandling.  
 
VRI-projektet involverade omkring femtio personer aktivt under nära tre år, 
varav ett tiotal personer byttes ut under projektets gång. Samtidigt arbetade 
ytterligare personer med aktiviteter i de medverkande organisationerna som 
inte var formellt knutna till projektet men som internt hos aktörerna hade 
kopplingar till projektet. Projektets dispositionstid var enligt plan två år, vilket 
förlängdes med drygt ett halvår, från september 2014 till juni 2015 när 
slutrapporten lämnades in. Den officiella slutkonferensen hölls den 6 maj 2015.  
 
En orsak till fördröjningen var att genomförande av kliniska studier är 
tidskrävande, dels för godkännande av studien hos etikprövningsnämnden, 
dels för att få ihop en tillräckligt stor patientgrupp för att få signifikans i 
resultaten. Projektets totalbudget på 20 MSEK över 2,5 år, ett tjugotal aktörer 
och nästan femtio olika aktiviteter innebar att den totala summan fördelades 
bland många intressenter.  
 
VRI-projektet betraktades av många som spännande och viktigt men det var 
samtidigt stort och svårt att överblicka av dem som var engagerade i 
genomförandet av enskilda studier i delprojekten. Projektet bestod av så många 
små delar att det upplevdes fragmenterat och svårgreppbart. I och med att 
projektet drog ut på tiden hann det inte heller avslutas enligt ursprunglig 
tidplan och projektledaren hann gå på föräldraledighet. Projektledarbytet i 
slutet var inte det enda som påverkade projektgenomförandet, men det 
påverkade avslutningen och slutrapporteringen eftersom ersättaren inte var 
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lika insatt i projektet och inte bekant med samtliga delprojektledare, deltagare 
och aktiviteter.  
 
Effekterna av projektet hittills är t.ex. att Sjukhus1 ställt krav på vårdhygienisk 
utbildning för städpersonal när de upphandlar tjänsten sjukhusstädning vilket 
är en effekt av resultaten från Detektiverna. Sjukhus1 har också förändrat sina 
rutiner för patientnära städning och utvecklat nytt informationsmaterial om 
hygien till patienter och anhöriga i samarbete med patienter och studenter i 
teknisk design. Företaget SME1 har utvecklat sin teknik för att mäta smuts på 
en yta och företaget SME3 har tillsammans med Sjukhus1 och två landsting 
lämnat ett kunskapsmässigt bidrag till nya europeiska standarder för vilka 
rengöringsmedel som ska användas inom sjukvården. Nämnda exempel är 
huvudsakligen kopplade till exogena infektioner som kommer från 
omgivningen runt patienten. För att komma åt de infektioner som orsakas av 
patientens egna bakterier återstår mycket arbete. VRI-projektet gav upphov till 
ett antal nya projekt som gått vidare med resultat som verkat lovande och dessa 
projekt har i sin tur har sökt och fått finansiering inom olika 
forskningsprogram hos bl.a. Vetenskapsrådet. 
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Figur 4. Tidslinje och sam
m

anfattning av effekterna av projektet vid avslut 
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4.8 Empiriska exempel på när samverkan leder till innovation  

4.8.1 Detektiverna  

- Interorganisatorisk samverkan och kunskapsutbyte  

Detektiverna var en del av delprojekt 1 som planerades innan VRI-projektet 
som helhet startade i september 2012. Det låg tidsmässigt som en förstudie 
eftersom upplägget med spaningar var ett resultat av ett av de två föregående 
mindre projekt som slogs ihop till VRI-projektet (det som koordinerades av 
Henrik). Metodiken för Detektiverna var enligt alla involverade aktörer ett nytt 
sätt att arbeta inom vården med ett starkt tvärvetenskapligt upplägg. 
 
”jag tror också att tvärvetenskap, inte bara medicin och teknik utan det som 
också har varit i [Detektiverna] i all sin enkelhet på något sätt har varit väldigt 
berikande och något som vi inte har använt oss särskilt mycket av inom 
sjukvården, alls. Så det tycker jag ger mersmak.”   

Emelie, läkare, PhD 
 
Detektiverna utgick från processer och flöden där patienter, närstående, 
vårdpersonal och vårdnära servicepersonal är involverade i vardagen på ett 
universitetssjukhus. Detektiverna genomfördes av åtta personer indelade i par 
som bestod av en på sjukhuset anställd läkare eller sjuksköterska och en 
industridesigner eller psykolog som inte arbetade inom vården till vardags. 
Designers och psykolog fick en förberedande utbildning i vårdhygien genom 
sjukhusets försorg innan de påbörjade sina spaningar. Spaningsledaren Jenny 
var disputerad sjuksköterska och arbetade för ledningsstaben på sjukhuset. 
Hon hade många års erfarenhet av att jobba både kliniskt och strategiskt med 
patientsäkerhetsfrågor. De externa Detektiverna i form industridesigners och 
psykolog var engagerade som konsulter just för detta.  
 
Fem avdelningar hade av sjukhusledningen valts ut som extra relevanta för att 
delta. Avdelningarna tillfrågades skriftligt av spaningsledaren Jenny om de 
ville vara med. Patienterna som berördes vid genomförandet tillfrågades också 
om de ville vara med innan spaningarna inleddes. En spaning gick till så att det 
i varje detektiv-par var en person som observerade vad vårdpersonalen gjorde i 
ett patientrum under ett arbetspass medan den andre fokuserade på vad som 
hände kring en enskild patient och följde med t.ex. när patienten skickades från 
patientrum till röntgen eller provtagning i ett annat rum. Spaningarna gjordes 
vid olika tider på dygnet och observationerna samlades i en rapport som 
sammanställdes av spaningsledaren Jenny. Hon var särskilt observant på 
sådana detaljer som designers och psykolog hade fångat upp t.ex. vilka 
personliga avvägningar personalen gör innan de utför olika moment eller går in 
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i ett rum. Sådant som sjukvårdspersonalen i detektiverna underströk att de inte 
hade noterat om de varit ensamma som observatörer.  
 
“Vi visste inte alls vad vi skulle komma fram till, började helt förutsättningslöst. 
Och vi hittade jättemycket, som vi har fortsatt att jobba med. Det är fantastiskt.” 
        

Jenny, Sjuksköterska, PhD 
 
Efter det att spaningarna var genomförda återstod att synkronisera 
fortsättningen av Detektivarbetet och resten av delprojekt 1. Nya aktörer hade 
tillkommit sedan den ursprungliga planen upprättades. Det rörde sig om fem 
nya aktörer; två forskningsbaserade småföretag med expertis inom 
mikrobiologiska respektive molekylärbiologiska analysmetoder, ett företag som 
sålde städutrustning inklusive tvättmaskiner, ett som sålde 
ventilationsutrustning för operationssalar och ett forskningsinstitut. Det hade 
också tillkommit en ny projektstruktur i och med VRI-projektets bildande där 
Detektiverna kom att bli en del av ett delprojekt istället för att vara ett helt 
fristående projekt som koordinerades av Henrik och praktiskt leddes av Jenny.    
 
Städning i lokalerna på Sjukhus1, bortsett från det som är precis i närheten av 
patienterna såsom sängar och sängbord, är en tjänst som upphandlas enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU) och sköts av ett städbolag. Det är 
sjukhusets städcontrollers som hanterar det avtal som sluts med städbolaget 
och följer upp att avtalet följs. Denna uppdelning gjorde det svårt att 
genomföra aktiviteter tillsammans med det i projektet ingående 
städutrustningsföretaget eftersom merparten av det praktiska städarbetet på 
sjukhuset inte alltså utfördes av sjukhusets personal utan städbolagets. En följd 
av Detektivernas observationer blev att sjukhus1 införde ett nytt 
utbildningskrav för städpersonal i upphandlingsunderlaget för städning. 
Utöver detta så följdes Detektivernas städrelaterade observationer upp med 
fokus på patientnära städning. Det var sjukhusets egna sjuksköterskor och 
undersköterskor som ansvarade för den patientnära städningen och därför 
kunde varje avdelning själva styra över den.  
 
Det fortsatta arbetet i VRI-projektet blev att följa upp spaningarna och 
analysera om det fanns bakterier och i så fall vilka sorter på olika ytor som 
detektiverna identifierat som riskområden. Ett antal ytor som personalen på de 
olika avdelningarna själva valde ut analyserades också. Provtagningarna gick 
till så att spaningsledaren besökte aktuella avdelningar på dagtid och strök med 
en speciell duk på de ytor som skulle analyseras. Duken förpackades och 
skickades med bud till företaget SME3 där mikrobiologen Helen väntade för en 
stunds kvällsarbete på labbet eftersom proverna måste bearbetas och tas 
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omhand med en gång. Samtidigt som provtagningen för bakterieodlingarna 
gjordes togs prover även med en annan teknik som SME1 stod för. Den 
tekniken är snabbare än odlingar, men mindre specifik. Den ger ett mått på 
mängden smuts på en yta bara någon minut efter att provet tagits.  
 
När resultaten från bakterieodlingarna var klara skickades data tillbaka till 
sjukhuset och till Anna på forskningsinstitutet. Anna hade stor erfarenhet av 
att analysera och tolka den typen av data inom livsmedelsbranschen. Hon 
bearbetade data och sammanställde den i grafer som presenterade mängd och 
typ av bakterier i de olika proverna för varje avdelning. Sammanställningarna 
skickade hon sedan till Jenny som distribuerade dem vidare till respektive 
avdelning på sjukhuset. Provtagningarna upprepades vid två tillfällen under 
våren. Jenny förde under projektets gång en dialog kring både själva arbetet 
och de preliminära resultaten med sina kollegor i ledningen på sjukhuset. 
Personalen på avdelningarna skrev loggbok för att kunna följa om de gjorde 
några förändringar i sina rutiner som kunde synas i resultaten av odlingarna 
och resultaten diskuterades vid en workshop med personal från de inblandade 
avdelningarna. I samband med en provtagningsomgång fick sjuksköterskor och 
undersköterskor träffa produktexperten Mark som jobbade på 
städutrustningsföretaget i projektet.  
 
Mötet var ett tillfälle att prata om hur städning görs för att få bästa möjliga 
resultat. Alla aktörer som var involverade i aktiviteterna efter Detektiverna fick 
en tydlig instruktion av projektledaren Anders att de skulle hålla en låg profil 
med kommersiella aspekter och inte vara för påstridiga. Anledningen till 
Anders kommentar var att sjukvårdspersonal inblandade i Detektiverna själva 
upplevt och anfört att de blev påtvingade just städning som ett område att 
fokusera på redan innan spaningarna var avslutade eftersom det fanns företag 
med den profilen med i VRI-projektet.  
 
Längre fram i projektet så lyfte Jenny fram särskilt att det inte spelade roll 
vilka personer i VRI-projektet som kom från företag respektive andra 
organisationer, det var till syvende och sist expertkunskaper och personkemi 
som avgjorde vilka samarbeten som fungerade. Däremot uppstod viss friktion i 
projektarbetet när Jenny ville prova en produkt för snabbtest från ett annat 
företag än någon av aktörerna i projektet. Det problemet löstes genom att 
sjukhuset provade produkten helt utanför projektet.  
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I slutet av våren bjöd Jenny in deltagande avdelningar till ett möte/workshop 
för att berätta om resultaten.  
 
”Vi har sett stor skillnad medan projektet har pågått och det är jättekul. Vi har 
lärt oss att man ser [observerar] saker på helt olika sätt sjukvårdspersonal, 
beteendevetare, och industridesigners.” --- 
 
“Nu har vi gjort spaningar och sedan odlingar och [andra mätningar]. 
Avdelningarna som är med har fört dagbok över om de har gjort några 
förändringar i sin patientnära städning. Personalen på avdelningarna har varit 
jätteentusiastiska och följt vad som har hänt hos dem mellan de olika odlingarna 
[Skillnad i mikrobiologisk belastning på ytor & personalens engagemang].” 
 

Jenny, Sjuksköterska, PhD 
 
Effekter av Detektiverna märktes bland dem som deltog i arbetet.  Lokalt på 
vårdavdelningar som deltagit i Detektiverna fanns data på att 
bakteriebelastningen på de ytor som analyserades med odlingar hade minskat. 
Data visade att ”Detektivarbetet” haft effekt på vilka bakterier och i vilka 
mängder som fanns i närheten av patienterna (under projekttiden). Samma 
data kan också användas för att säga något om miljön på avdelningen, men inte 
något om infektionsfrekvensen bland patienterna.  

 

4.8.2 Klinisk studie  

– Att skapa kunskap om en produkt genom samverkan 

Den här sista delen av den empiriska berättelsen handlar om en klinisk studie 
för att jämföra behandling med tre olika typer av endotrakealtuber (ETT) på en 
intensivvårdsavdelning. Fortsättningsvis kallas den i texten ETT-studien. 
Genomförandet av studien är ett exempel på interorganisatorisk samverkan 
mellan ett medelstort medicinteknikföretag MedFive, ett start-up bolag inom 
analyser och medicinteknik som här kallas SME3 och en 
intensivvårdsavdelning på Sjukhus2.  
 
En intensivvårdsavdelning (IVA) är en teknikintensiv vårdavdelning med hög 
personaltäthet och avancerad medicinteknisk utrustning. Här vårdas de mest 
sjuka patienterna som behöver hjälp av en maskin, t.ex. en 
respirator/ventilator.  
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I delprojekt 3 arbetade aktörerna med invasiva medicintekniska produkter och 
”eftersträvar en helhetsbild från det att patienten kommer in genom 
sjukhusdörren till dess att den kommer ut igen” berättar delprojektledaren i en 
intervju. Ansatsen är att koppla ihop riktlinjer och praktisk användning av 
olika tekniska lösningar i form av nya material.   
 
Bakgrund 
Representanter för MedFive sökte kontakt med sjukhuset och fick kontakt med 
läkaren och anestesiologen Max som är också är affilierad till den medicinska 
fakultet vid universitetet som är kopplad till sjukhuset. Kontakten förmedlades 
via landstingets bolag för kontakter mellan industri och 
sjukvårdsverksamheten. Företaget hade en produkt som Max klinik skulle vara 
med och testa och i samband med testerna skissade de också på ett samarbete 
kring endotrakealtuber. Via MedFives medarbetare fick Max höra talas om att 
det pågick ett arbete med en ansökan för att genomföra VRI-projektet med 
parter spridda över landet. MedFive och landstinget anslöt sig med hjälp av 
Anders till gruppen bakom ansökan om finansiering för VRI-projektet. 
MedFive hade tidigare haft kontakt även med Henrik i samband med det 
projekt som Henrik koordinerade tillsammans med Sjukhus1.  
 
Pappersarbete 
På Max klinik arbetade Emma, ST-läkare och potentiell doktorand. I och med 
att kliniken var en del av VRI-projektet så kunde Emma inkluderas för att 
genomföra den kliniska studien tillsammans med MedFive. Max forskargrupp 
lokalt på kliniken bestod av honom själv, Emma och två 
forskningssjuksköterskor. De hade också en kollega på sjukhuset som forskat 
inom biofilmsbildning som kunde bistå med råd. Max skötte till en början det 
mesta av koordineringsarbetet på kliniken själv. När protokollet för studien 
skulle skrivas klart tillsammans med MedFive var det tidspress och för att 
komma igång så fort som möjligt skrev Max, som var rutinerad, en stor del 
själv. Han ordnade dokumentationsunderlag för att följa patienterna i studien 
och skrev även den obligatoriska ansökan om att få genomföra studien till 
Etikprövningsnämnden. Ansökan blev sedan godkänd med några små 
justeringar i studieprotokollet.  
 
Ramen för aktörernas gemensamma arbete regleras i projektavtalet, där även 
Vinnova ställer vissa krav för att ekonomiska medel ska betalas ut. Utöver det 
så finns Samverkansreglerna mellan medicinteknikbolag och hälso- och 
sjukvård, samt de lagar och regulatoriska krav som gäller för aktörernas 
ordinarie verksamheter.  
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Produkten - innovationen 
En endotrakealtub är en medicinteknisk produkt som används för att koppla 
ihop en patient med en respirator så att luften kommer in i lungorna. En sådan 
tub kan riskera att bli en motorväg för bakterier och virus ned i patientens 
lungor och samtidigt utgör den en risk i sig eftersom den är ett för kroppen 
främmande föremål som bakterier kan växa på. Genom ETT-studien försökte 
läkare och sjuksköterskor tillsammans med forskare på företaget MedFive ta 
reda på dels om det blir skillnad i hur mycket bakterier som kan växa på ytan 
av en tub beroende på vilket material det är, dels om det går att se skillnader 
hos patienterna efteråt beroende på vilken av tre olika befintliga tuber som 
finns tillgängliga idag som används.  
 
Det krävs många etiska avvägningar för forskning inom intensivvården 
eftersom patienterna ofta är medvetslösa och inte själva kan ge sitt medgivande 
till att vara med i studier eller inte. Tidigare fanns en möjlighet att ta in 
anhöriga och fråga dem men nu har det enligt Max ”plötsligt blivit ändring 
trots att det inte är ändrat i lagstiftningen utan en tolkning ifrån EU-
direktiven. Det har att göra med något som heter legal representative, som vi 
inte har i Sverige och därför kan man inte bedriva någon 
läkemedelsforskning på den typen av patienter.”  
 
Tanken med ETT-studien var att använda en sorts tuber i ungefär en månad 
och det måste bli minst 20 stycken av varje sort för att det ska gå att göra 
någon statistisk beräkning när testerna är klara. Därefter är det dags att byta 
och testa lika många av en konkurrerande sort i tre omgångar. En praktisk 
detalj var att det ibland ”försvinner” tuber som tas ut från en patient och kastas 
enligt gängse rutin istället för att skickas på analys enligt studieprotokollet, när 
det inte är någon från forskargruppen som jobbar och kan ta hand om den 
använda tuben. Sådant händer trots att gruppen har informerat och satt upp 
lappar till sina kollegor. Det är så ”verkligheten ser ut i den här typen av 
verksamhet”. Enligt Max är forskning inom intensivvården svår:  
 
”Det kändes som de [forskningsfinansiärer] inte riktigt förstod, det här med 
tidsplan, när man tar in patienter då och då. Det verkar inte som de var så 
flexibla. Jag tror det är lättare med andra typer av försök. Våra patienter 
kommer inte på beställning. Det är lättare med stora grupper av patienter som är 
någorlunda lika. Som man vet kommer. Plus att man brottas med lagstiftning och 
det här med att göra forskning på patienter som inte själva har givit medgivande 
det är lite speciellt.” 

Max, läkare, PhD 
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Det gick till så att när en tub använts till en patient så skickades en bit av den 
till ett labb på forskningsinstitutets analysavdelning i en annan del av landet 
där den undersöktes med hjälp av elektronmikroskopi. En annan del av tuben 
skickades till SME3 för att i deras labb analyseras innan svaren skickades 
tillbaka till kliniken. På kliniken kunde Max och Emma jämföra provsvaren 
med bakteriefloran i svalget på patienten då tuben byttes, vilket var analyserat 
på plats inom sjukhuset.  
 
Samtidigt som Max och hans forskargrupp förberedde ETT-studien parallellt 
med sitt kliniska arbete på sjukhuset jobbade forskare på MedFive med sin del 
av projektet.  Ingenjörerna på MedFive gjorde en kartläggning och 
sammanställde en lista över alla upphandlade produkter av en viss typ inom ett 
antal landsting. Sedan gjorde SME3 laboratorieanalyser av biofilmsbildningen i 
labbet (in vitro) för alla de upphandlade produkterna. Dvs. de undersökte hur 
mycket bakterier som kunde växa på ytan av de olika produkterna i 
kontrollerad labbmiljö. MedFive hade också ett samarbete med en 
affärskonsult som tillsammans med en av ingenjörerna på MedFive skissat på 
en modell för att kunna följa upp vilka eventuella besparingar enskilda sjukhus 
kan göra med hänsyn till sjukvårdsekonomi och antibiotikaförbrukning om de 
köper dyrare engångsmaterial. Om sjukhusen på så sätt kan undvika att 
patienter får VRI som de då måste behandlas för ytterligare. 
 
Jämförelsen av de olika tuberna och materialen drog ut på tiden och det 
slutgiltiga resultatet från studien var inte klart när VRI-projektet 
slutrapporterades till Vinnova. Max kommenterade sina erfarenheter med 
några tankar om vad som är ett lyckat (samverkans)projekt: 
 
”Det är om man kommer in från olika håll om man kan hitta en bra 
samarbetsform som leder framåt. Det är inte säkert att man får de resultat man 
hade tänkt sig, men att man kan samarbeta. Man kanske får jämka lite på vad 
man hade tänkt sig, men att man kan enas om en riktning och genomför det och 
kommer ut i andra änden med någon sorts svar på frågor som man hade. Det är 
inte säkert att det är rätt svar eftersom det inte blir som man tänkt sig med 
ansatsen. Forskningen ska ju gärna ha positiva resultat men jag brukar säga att 
negativa resultat är viktigt. Det är ju svårare att publicera sen…” 

Max, läkare, PhD 
 
ETT-studien bygger på idén/frågan om lunginflammation som en effekt av 
respiratorbehandling i någon mån kan undvikas genom att de tuber som 
används är gjorda av ett visst material som det kan växa så lite bakterier på 
som möjligt. Lunginflammation är en relativt vanlig komplikation av 
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respiratorbehandling på grund av att det börjar växa bakterier som bildar en 
tunn film och sprider sig på tubens yta och vidare ner i lungorna.  
 
Här rör det sig alltså om en medicinsk, en teknisk och en gemensam 
frågeställning: 
 

• ”Hur förebyggs lunginflammation hos patienten?”  
• ”Hur ska vi göra en tub som inte koloniseras av bakterier?” 
• ”Kan användningen av viss sorts tub leda till färre infektioner?”  

 
De aktuella tuberna som används i studien är CE-märkta produkter som finns 
på marknaden. Det är alltså inte frågan om någon produktutveckling. Den nya 
produkten som MedSix och IVA-kliniken vill jämföra mot två andra som 
används idag, är alltså en variant av något som redan finns, men av ett annat 
material. Det rör sig om en möjlig inkrementell innovation, som i sin 
innovationsprocess behöver kliniska data och hälsoekonomisk evidens för att 
den fungerar bättre än andra alternativ på marknaden för att slå igenom. Om 
det visar sig att det inte finns evidens för detta så löper produkten risk att inte 
användas, varken att upphandlas till sjukvården eller användas kliniskt. Det 
som inte kommer till användning blir inte innovation. 
I studien kombineras alltså en medicinsk och en teknisk fråga. Det intressanta 
är den gemensamma frågan om den löser problemet med infektioner som 
komplikation av respiratorbehandling och om det i så fall kan spara pengar i 
sjukvårdsbudgeten och lidande för patienten?  
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4.9 Karaktäristiska drag vid samverkan för innovation  
En sammanfattning av det empiriska materialet och därmed resultaten i 
studien av VRI-projektet följer här i tabellform. I tabell 7 presenteras 
utmärkande drag i samverkan (besvarar Q1: Vad är karaktäristiskt för inter-
organisatorisk samverkan i ett trippelhelixprojekt där hälso- och sjukvården är 
en part?). Tabellen visar också hur viktiga faktorer för samverkan som bidragit 
till innovation under den tid som studien av VRI-projektet pågått, (besvarar 
Q2: Hur kan interorganisatorisk samverkan leda till innovation i en sådan 
kontext?).  Forskningsfrågorna och det empiriska materialet diskuteras vidare i 
kapitel 5 och 6.  
 
Tabell 7. Karaktäristika samverkan för innovation 
Sammanfattning av resultaten som presenteras i det empiriska materialet  
(kap 4.1-4.8) 
 
 
Frågeställning 
 

 
Utmärkande drag  

 
Q1: Samverkan 

 
• Flera regulatoriska system som styr olika 

verksamheter*  
• Upphandling av tjänster**  
• Immaterialrättsliga frågor (IP) 
• Samverkansavtal (industri-vård) 
• Ekonomiska intressen 

 
• Politiska intressen 
• Flera parallella tidsramar  
• Tillgänglig kompetens 
• Krav på klinisk evidens 
• Samverkan sker ofta i flera dimensioner  

 
• Intresse för ämnet 
• Epistemiska kulturer 
• Personkemi 
• Tillit 
• Mål (professionella & personliga) 
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Frågeställning 
 

 
Utmärkande drag  

 
Q2: Samverkan            
         à 
Innovation 

 
• Samverkan avgörande för medicinteknisk 

utveckling. 
• Olika viktigt i olika steg. Jfr. teknisk 

produktutveckling vs. klinisk utvärdering 
• Viktigt med ’egen tid’ där aktörerna hinner 

tänka inom sitt egen expertområde. 
 
• Kulturmöten leder till insikt kring behov som 

kan lösas med perspektiv utifrån. 
• Innovationspotential i mellanrum mellan vad 

man vet om sitt eget respektive andra 
verksamheter. 

• Nya idéer föds av att aktörer med kapacitet att 
ta in ny kunskap pratar med aktörer utifrån.*** 

 
• Eldsjälar/champions  

         (tex. Max och Jenny i kap 4.8) 
 
• Man lär sig av varandra 
• Trans-disciplinaritet à ’Ny sorts kunskap’ 
• Receptiv kontext 

 
 
* Hälso- och sjukvårdslagen, Lag om medicintekniska produkter, 

patientsäkerhetslagen osv.  
 
**  T.ex. upphandling av extern entreprenör för städtjänster i sjukhusets 

lokaler kan försvåra ett helhetsperspektiv på en verksamhet och 
därmed begränsa utrymmet för innovation under den tid som avtalet 
löper. 

 
*** Materialprojektet, se kap. 4.2.5 och 4.6 
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5. Analys  
 
Det här kapitlet belyser ett antal teman som har kunnat urskiljas i den 
empiriska berättelsen och positionerar dessa med hjälp av det teoretiska 
ramverk som presenteras i kapitel 2. Den inledande analysen öppnar för 
vidare resonemang kring fenomen som synliggör hur samverkan uppfattas, 
görs och har betydelse för innovation.  
 
 
Enligt Merriam (1988) är analys den process som gör data begriplig och 
användbar. Den här avhandlingen undersöker hur samverkan görs och vad 
samverkan har för betydelse för innovation. Det görs genom att analysera den 
empiriska berättelsen i kapitel 4 med hjälp av det teoretiska ramverk som 
presenteras i kapitel 2. Det vill säga genom att tolka berättelsen (specifikt 
Detektiverna och ETT-studien) genom en lins av Lökmodellen (fig. 5) och 
utifrån begreppen kulturmöten och sanning. I avhandlingen diskuteras sanning 
som ett relativt begrepp, som en fråga om ontologi och vad vi kan veta om 
världen. Det är alltså inte någon absolut sanning i filosofisk bemärkelse som 
avses här. 
 
Först en återkoppling till Tyrstrups (2014, s.37) definition av organisatoriska 
mellanrum: 
 
”Ett organisatoriskt mellanrum uppstår när en persons, grupps eller 
organisations ansvar, befogenheter, ambitioner, kompetens, information 
etcetera tar slut utan att någon annan persons, grupps eller organisations tar 
vid. Det uppstår ett glapp, ett mellanrum i väven av hur saker och ting har 
organiserats. I ett sådant mellanrum kan människor, frågor och problem 
hamna.” 
 
Tyrstrup (2014) argumenterar för att det är i mellanrummen som potentialen 
för innovation är som störst. De organisatoriska mellanrummen uppstår – 
skapas – i samband med att någon eller något går utanför de traditionella 
arenorna. Mellanrummen finns alltså inte av sig själva hela tiden utan skapas 
när någon eller något placerar sig där. I fallet med ett samverkansprojekt för 
innovation som VRI-projektet har finansiären, dvs Vinnova, tagit initiativ till 
att skapa detta mellanrum. Vinnova skapar nya rum där det förväntas ske 
innovation genom samverkan. Samverkan är alltså ett sätt att fylla de 
organisatoriska mellanrummen med mening. Tyrstrups mellanrums-synsätt 
skiljer sig från det synsätt som t.ex. Lindberg (2009) och Löfström (2013) har 
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på samverkan som ett sätt att överbrygga gränser. Medan mellanrummen 
betonar glappet och tomrummet som skapas mellan etablerade fält, betonar 
gränsöverskridandet att de sker en övergång, från ett fält till ett annat.  
 
Genom samverkan i praktiken i form av t.ex. möten och kommunikation, 
gemensamma experiment, studiebesök och genom att diskutera studieresultat 
med varandra, kunde idén om samverkan materialiseras till innovation. Till 
exempel i form av nya riktlinjer för en viss vårdprocedur, nya data som input 
till en europeisk standard, eller på längre sikt till en ny produkt tillgänglig på 
marknaden. Grunden för dessa innovationer utgjordes av mötet och 
interaktionen mellan människor från olika organisationer, discipliner eller 
professioner.  
 
 

  
 
Figur 5. Lökmodellen 
Illustration av organisationer, discipliner och professioner. Varje organisation kan 
ses som en lök med olika skikt, inom och mellan vilka det uppstår möjliggörande 
och försvårande mellanrum för samverkan och innovation. I mellanrummen är 
rollerna inte institutionaliserade, där finns handlingsfrihet och potential för 
innovation som inte finns inom de avgränsade/enskilda skikten. Med stat och 
offentlig verksamhet avses i detta fall myndigheter och den offentligt finansierade 
hälso- och sjukvården. Illustration: Annika Helsing efter författarens skiss 
 



 105 

5.1 Detektiverna enligt lökmodellen 
Detektiverna var ett initiativ för att analysera arbetet runt patienterna ur ett 
nytt perspektiv. Det är själva spaningsmetodiken som är ’innovationen’ – en 
kombination av perspektiv från medicin, omvårdnad, design och 
beteendevetenskap för att med nya ögon undersöka exogena faktorer bakom 
VRI, dvs. faktorer i omgivningen runt patienterna. När spaningarna var gjorda 
följdes de upp med vedertagna analyser av den mikrobiologiska belastningen 
på ytor som identifierats som riskområden för spridning av bakterier. De 
följdes också av olika aktiviteter kring områden som identifierats i 
Detektiverna, vilket involverade fler organisationer, discipliner och 
professioner allteftersom. (Se tabell 8.) Detektiverna byggde från början på 
samverkan mellan ett sjukhus och en teknisk högskola. Forskningsinstitutet 
och företagen tillkom i och med sammanslagningen till VRI-projektet.  
 
Tabell 8. Dimensioner/Lager av interorganisatorisk samverkan i Detektiverna 
 
 
Organisation 

 
Disciplin 

 
Profession 

 
Sjukhus  
(flera kliniker & avdelningar) 
Teknisk högskola  
(flera grupper)  
Medicinskt universitet 
Forskningsinstitut 
SME-bolag 1 
SME-bolag 3 
Städutrustningsföretag 
 

 
Medicin 
Teknik 
Omvårdnad 
Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 
Företagsekonomi 
 

 
Sjuksköterska 
Undersköterska 
Läkare 
Ingenjör  
Kemist 
Mikrobiolog 
Industridesigner 
Psykolog 
Försäljare 
 

 

5.1.1 Organisatoriska mellanrum som innovationspotential 

För Detektiverna innebär VRI-projektet ett organisatoriskt mellanrum där 
organisationer, discipliner och professioner kan mötas kring VRI-frågan. VRI-
projektet innebär finansiering av arbetstid för akademiska forskare och 
sjukvårdspersonal för att arbeta i projektet. Det innebär också möjlighet och 
legitimitet att arbeta tillsammans även när man kommer från olika 
organisationer, discipliner och professioner. De personer som medverkade i 
Detektiverna saknade tidigare vana vid att samverka med varandra. Ändå kom 
de långt i sin samverkan tack vare hur de hanterade kulturmöten.  
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5.1.2 Kulturmöten 

Kulturmöten uppstod när två personer från olika discipliner och med olika 
profession möttes i den gemensamma uppgiften att observera arbetsmoment i 
sjukvården. De gick sida vid sida och tillsammans iakttog de och samtalade 
under genomförandet av uppgiften. Kulturmöten uppstod också i samband 
med workshops där personal från olika kliniker som inte själva varit 
”detektiver” träffades och diskuterade resultaten av spaningarna. Vid dessa 
workshops deltog även civilingenjörer samt beteendevetare och 
industridesigners.   
 
Initiativet Detektiverna syftade till att föra samman organisationer och 
discipliner, såsom akademi och sjukvård, teknik och medicin, men i 
genomförandet uppstod också möten mellan olika professioner. Detektiverna 
innebar konkret att människor från olika organisationer, discipliner och 
professioner lämnade sin egen organisation/disciplin/profession och 
tillsammans gick in i ett mellanrum – ett nytt rum. Mellanrummen skapades 
alltså när aktörerna gick utanför sin egen organisation, disciplin och profession 
och möttes i mellanrummet. När spaningsledaren Jenny, som var 
sjuksköterska, bad ingenjören och mikrobiologen Anna om hjälp med att 
sammanställa resultaten av mätningar och odlingar av bakterier på ytor möttes 
i praktiken två organisationer, discipliner och professioner. I mötet bekräftade 
de varandra och varandras kompetens och erfarenhet. De två organisationerna, 
disciplinerna och professionerna möttes även i skrivandet av en gemensam 
artikel som de senare publicerade i Läkartidningen. I det senare kulturmötet, i 
skrivandet av artikeln, deltog även en läkare i sin roll som medförfattare, ett 
deltagande som var viktigt för att uppnå legitimitet att publicera arbetet i den 
specifika tidskriften och för att genomföra arbetet internt på sjukhuset.  
 

5.1.3 Ontologi -  ’Sanning’ 

I Detektiverna hade de olika aktörerna en stor utmaning. De skulle inte enbart 
förhålla sig till varandra och till varandras discipliners och professioners olika 
referensramar, utan också till en tidvis högljudd diskussion om orsakerna till 
VRI. Detektiverna identifierade både yttre faktorer och olika beteenden som 
kan kopplas till smittspridning men bekräftade också att en stor del av alla VRI 
har med endogena faktorer att göra.  Detektivprojektet mötte många frågor 
inom övriga delar av VRI-projektet eftersom de av några uppfattades ha för 
stort fokus på hygienfrågor. Kritiken handlade bland annat om hur BHK 
(basala hygien- och klädregler) relaterar till vårdrelaterade infektioner.  
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Det uppstod också frågor kring SME2s produkter och metoder för städning. En 
sådan fråga var om det finns evidens för att den ena eller den andra metoden 
fungerar och när det är lämpligt att använda ett rengöringsmedel eller ett 
desinfektionsmedel. Det handlade också om vilka data som finns på området. 
Här hade företagen SME1 och SME2 utbyte av varandra och SME1s metoder 
för att kvantifiera smuts. Den ansvarige kemisten på SME1 ville ha en 
kontrollerad miljö för att vidareutveckla sin teknik och samtidigt testa den i 
sjukvården. Det blev dock svårt att genomföra i praktiken eftersom kemisten 
hade svårt att kontrollera betingelserna i de vårdlokaler (sköljrum) som fanns 
att tillgå i vardagen på avdelningarna inne på sjukhuset.  
 
Spaningsledaren argumenterade för metoden och beskrev den som 
strukturerad och verifierad. Själva spaningarna genomfördes med 
observationer enligt designmetodik, dvs. utifrån ett förutsättningslöst 
iakttagande där det inte handlade om att titta efter något specifikt. 
Fortsättningen byggde delvis på grundad teori, där data samlades in (genom 
provtagning på ytor och efterföljande odling av bakterier och analyser enligt 
vedertagna mikrobiologiska tekniker) tills mättnad uppnåtts dvs. att samma 
observation upprepades. På de deltagande sjukhusavdelningarna förde 
sjuksköterskor och undersköterskor dagbok över vilka olika åtgärder som 
vidtogs mellan mättillfällena. 
 
Det fanns en enighet inom Detektiverna att det var en innovation i sig att 
observera praktisk sjukvård med andra kombinationer av kompetenser än vad 
som är vanligt inom vården. Det gjorde Detektiverna till något nytt och 
annorlunda, en ’metodinnovation’ jämfört med de metoder man använde på 
sjukhuset för att utvärdera vårdhygieniska aspekter. Inom VRI-projektet fanns 
dock de som ifrågasatte den nya metoden och den vetenskapliga nivån på 
utvecklingsarbetet. Det uppstod en diskussion om vem som har 
tolkningsföreträde vid bedömningar och utvärderingar av nya metoder och 
tekniker. I den diskussionen hänvisade spaningsledaren tillbaka till två kända 
förebilder inom den moderna sjukvården: Florence Nightingale och Ignaz 
Semmelweis†††, för legitimitet för vad Detektiverna kan visa och varför det är 
viktigt (se kap. 4.2.6). 
 
 

                                                             
††† Båda två fick motstånd och ifrågasattes för sitt arbete med hygien inom sjukvården på 
1800-talet. (Nightingale bl.a. på fältsjukhus och Semmelweiss bland sjukhusläkare som gick 
direkt från obduktion till att förlossning utan att tvätta händerna däremellan.) 
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5.2 ETT-studien enligt lökmodellen 
ETT-studien var ett initiativ för att undersöka om det gick att se någon skillnad 
av betydelse för patienternas tillstånd beroende på vilken produkt, av på 
marknaden tillgängliga alternativ, som användes. Här är innovationen den 
kunskap som aktörerna tillsammans skapar om en produkt (endotrakealtub) 
genom att göra studien. De samverkande aktörerna bidrar till olika steg i 
innovationsprocessen.   
 
Tabell 9. Dimensioner/Lager av interorganisatorisk samverkan i ETT-studien 
  
 
Organisation 

 
Disciplin 

 
Profession 

 
Sjukhus (en klinik) 
Forskningsinstitut 
SME-bolag 3 
MedFive 
 

 
Medicin 
Teknik 
Omvårdnad 

 
Ingenjör  
Mikrobiolog 
Sjuksköterska 
Undersköterska 
Läkare 
 

  

5.2.1 Organisatoriska mellanrum som innovationspotential 

För ETT-studien (liksom för Detektiverna) innebär VRI-projektet ett 
organisatoriskt mellanrum där olika organisationer, discipliner och 
professioner kan mötas i VRI-frågan. Projektet innebär att akademiska 
forskares och sjukvårdspersonals arbetstid finansieras, och det möjliggör att en 
ST-läkare kan skrivas in som doktorand och utföra forskning i kombination 
med sin specialisttjänstgöring. Det innebär också en möjlighet och ett legitimt 
skäl för ett medicintekniskt företag och en sjukhusklinik att arbeta ihop, vilket 
regleras i Samverkansreglerna (2013).  
 
ETT-projektet gör det möjligt att genomföra en jämförande studie av 
tillgängliga CE-märkta produkter på marknaden. SME-bolaget och 
forskningsinstitutet kan inom ramen för ETT-studien erbjuda möjlighet till 
tekniska analyser som inte tidigare finns inom sjukvården vilket också 
samtidigt öppnar en framtida affärsmöjlighet för SME-bolaget. ETT-studien 
innebär också att de samverkande aktörerna agerar på ett nytt sätt i 
förhållande till varandra. Istället för att personalen på IVA 
(intensivvårdsavdelningen) kastar en använd ETT-produkt i en speciell 
avfallsbehållare så förpackades den nu i plast enligt ett särskilt protokoll och 
skickades vidare för analys med hjälp av forskningsinstitutet och SME3.  
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5.2.2 Kulturmöten 

I ETT-studien skedde kulturmöten i samband med telefon-konferenser och vid 
fysiska möten i samband med workshops och studiebesök på den 
intensivvårdsavdelning (IVA) där studien genomfördes. Även i samband med 
att information om resultaten av olika analyser förmedlades och när diskussion 
(per mail och i telefon) uppstod kring dessa resultat skedde kulturmöten.  
 
På IVA samarbetade läkare och sjuksköterskor som var engagerade i studien 
nära varandra. I samband med en intervju nämnde Veronica, en av 
sjuksköterskorna på kliniken, att det var roligt att vara med i ett sådant här 
”spretigt projekt” eftersom ”det händer så lite här”. Uttalandet kan tolkas som 
att kulturmötet uppfattades som givande och att det upplevdes bidra med 
nyheter i en annars relativt stabil verksamhet. (Sett ur en utomståendes 
perspektiv upplevs intensivvård som rätt händelserik). När ST-läkaren Emma 
presenterade ETT-studieprotokollet för de andra aktörerna i VRI-projektet vid 
en workshop (se kap. 4.2.5) bjöd hon också in till frågor, dvs. hon öppnade för 
kulturmöten.  
 
I ETT-studien utgjordes kulturmötena av möten mellan organisationer, 
discipliner och professioner där i stort sett alla medverkande var naturvetare 
(se tabell 9). Med en gemensam vetenskapssyn underlättades samverkan. Det 
visade sig inte minst genom att deltagarna i ETT-studien efter VRI-projektets 
slut höll kontakt för att skriva artiklar tillsammans om resultaten. I ETT-
studien var det alltså några aktörer som fördjupade och upprätthöll samarbetet 
efter projektets slut.  
 

5.2.3 Ontologi - ’Sanning’ 

I ETT-studien fanns, som nämnt ovan, en bidragande faktor som förenklade 
samverkan, nämligen att alla aktörer var naturvetare i grunden och därmed 
närmare varandra ontologiskt än de aktörer som medverkade i Detektiverna 
(där fanns det olika ontologiska perspektiv representerade). Att det fanns en 
gemensam bild av hur ETT-studien skulle gå till, vad som är rådande fakta och 
lämpliga metoder samt vilka belägg som krävs underlättade. Dessutom fanns 
ett gemensamt intresse av att publicera i samma kategori av vetenskapliga 
tidskrifter.  
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5.3 Gemensamma nämnare: ETT-studien och Detektiverna 
En skillnad som observerades mellan Detektiverna och ETT-studien var vilka 
discipliner och professioner som var med i respektive delprojekt. 
Underliggande antaganden inom teknik och medicin inom ETT-studien skiljer 
sig åt, men både teknik och medicin bygger på ett naturvetenskapligt, eller 
positivistisk, synsätt. I Detektiverna var skillnaderna i synsätt större. Det är 
också värt att notera att ETT-studien involverade färre personer och 
organisationer än Detektiverna.  
 
Både Detektiverna och ETT-studien har en förhistoria. Idéerna hade funnits 
redan innan VRI-projektets projektplan godkändes i Vinnovas B-fas. Den här 
avhandlingen omfattar endast ett projekt (VRI-projektet) och en viss begränsad 
tid (från 2012-2015). Det ger studien både styrkor och svagheter. Det går inte 
att dra generella slutsatser baserat på den här studien men det visar sig även 
här, liksom i de flesta andra projektstudier, att förhistoria och kontext har 
betydelse för ett projekts genomförande och resultat (jmf. Engwall, 2003). De 
på varandra följande stegen i Vinnovas utlysningsmodell, med anslag för 
projekt i initieringsfas, samverkansfas och implementeringsfas, ligger i linje 
med hur projekt ofta utvecklas. Det är därför intressant att påminna sig att det 
som blev VRI-projektet i fas B, var två mindre projekt med separat finansiering 
i initieringsfasen (fas A). Det finns tecken på att fas A motsvarade utveckling av 
idéerna och att fas B motsvarade implementeringen av dessa idéer.  
 
Innovation förutsätter att mellanrum skapas och att de fylls med innehåll och 
mening i form av kulturmöten och meningsfulla handlingar. Vad som är 
meningsfullt och inte beror till stor del på aktörernas syn på vetenskap och 
sanning (deras ontologiska synsätt). I de konstellationer och miljöer där 
kulturmöten och äkta dialog faktiskt sker, dvs där aktörerna inte enbart ser 
varandra som ”Det” utan som ”Du” skapas en receptiv kontext (Pettigrew et al. 
1992), dvs. ett sammanhang öppet för förändring och innovation.  
 

5.4 Projekt som samverkansform – en paradox? 
Den empiriska berättelsen i kapitel 4 beskriver hur VRI-projektet fortlöpte och 
vilka möjligheter och utmaningar som uppstod när olika organisationer, 
discipliner och professioner försökte skapa innovation inom medicinteknik. 
VRI-projektet var ett initiativ där flera organisationer samverkade i ett projekt. 
Organisering i projekt innebär en tidsbegränsad satsning med avgränsade 
resurser och en temporär organisation (Lundin & Söderholm, 1995). 
Organisering mellan permanenta organisationer (de enskilda aktörerna i 
projektet) och den temporära organisation (som VRI-projektet i sig utgör) 
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bygger på lösa kopplingar som är av övergående slag (Jacobsson et al. 2013). 
Samverkan kan också i sig ses som en princip för organisering (Lindberg, 
2009), t.ex. mellan organisationer, ett övergångstillstånd där organisationer 
som annars inte är kopplade till varandra är det under en begränsad tid.  
 
Projektformen kan i det här fallet ses som påtvingad eftersom den var given i 
förutsättningarna från Vinnova, dvs. i utlysningen. Men projektformen medger 
också visst utrymme för anpassning. VRI-projektets organisation beskrevs i 
ansökan genom t.ex. roller och antalet delprojekt. Vem och vilka som skulle 
ingå i den temporära organisationen definierades också i ansökan, men kom 
sedermera att justeras löpande när personer och organisationer utgick eller 
tillkom i projektet. Projektets resurser utgjordes endast delvis via de i budgeten 
fördefinierade kostnadsposterna, även andra resurser såsom nätverk, 
informella kontakter, studentuppgifter och tidigare erfarenheter bidrog. 
Dessutom ansökte projektledaren om förlängning av projektet vilket gjorde att 
tidplanen kom att justeras. Konturerna eller ramarna för projektet var alltså 
inte helt fasta och formella utan de skapades och (om)förhandlades också över 
tid. En sådan projektform står i kontrast till t.ex. hur Söderlund (2007) 
beskriver projekt:  
 
”Projektet är avgränsningens organisationsform. Ofta läggs grunden i ett 
förhållandevis tydligt och avgränsat mål kring vilket en avgränsad grupp 
individer med olika bakgrund och specialistkompetens samlas för att uträtta 
stordåd” (s.213) 
 
Medan projekt vanligtvis rör sig inom fördefinierade gränser (t.ex. tid, budget 
och funktion) rör sig samverkan vanligen vid överskridandet av gränser 
(Lindberg, 2002; 2009; Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Severinsson 2016), i 
det som Tyrstrup (2007, 2014) kallar organisatoriska mellanrum. Projektet 
som organiseringsprincip kan alltså tolkas som begränsande genom att det 
markerar definierade gränser, medan samverkan som organiseringsprincip kan 
tolkas som tillåtande och utmanande eftersom det utmanar gränser och 
medger ett överskridande av organisatoriska gränser och skapandet av nya 
mellanrum. Samverkan handlar om människor som interagerar med ett 
gemensamt syfte för att åstadkomma sådant som de inte skulle kunna uppnå 
på egen hand (Lindberg 2002, 2009) och inte heller inom traditionella 
fördefinierade gränser. Samverkan handlar dock inte enbart om interaktioner 
mellan organisationer eller mellan människor med liknande kunskaper, 
erfarenheter och kompetenser. Interorganisatorisk samverkan är kumulativ 
och inkluderar samverkan mellan olika discipliner och professioner (Axelsson 
& Bihari Axelsson, 2013 s. 18). Men det är inte riktigt så enkelt som att projekt 
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som organiserande princip är begränsande och att samverkan som 
organiserande princip är möjliggörande. Det handlar också om vilken 
analysnivå som väljs: organisation, disciplin eller profession.  
 
VRI-projektet tolkas här som ett organisatoriskt mellanrum där 
interorganisatorisk, transdisciplinär och interprofessionell samverkan kan ske. 
I VRI-projektet möttes olika organisationer (universitet och högskolor, företag 
av olika storlek och med olika inriktning, olika landsting och olika sjukhus). 
Inom dessa möttes i sin tur olika discipliner (teknik, medicin, omvårdnad, 
biologi, design, ekonomi etc.) och inom dessa möttes i sin tur olika professioner 
(t.ex. kemiingenjör, elektroingenjör, kirurg, anestesiolog, infektionsläkare, 
intensivvårdssjuksköterska, barnsjuksköterska, mikrobiolog, industridesigner, 
controller etc.). Varje organisation som deltog i VRI-projektet kan också i sig 
förstås som en lök med olika lager och med mellanrum mellan lagren (se figur 
5). Samverkan kan alltså också vara en möjlighet till innovation inom en och 
samma organisation, speciellt om den utgörs av olika avdelningar eller 
funktioner med olika discipliner och professioner. Det är inom mellanrummen 
som möjligheter och utmaningar skapas eftersom det som finns i 
mellanrummet ännu inte institutionaliserat, dvs där finns inte etablerade 
roller, rutiner och processer.  
 
VRI-projektet gav möjligheter till samverkan mellan olika organisationer, men 
det kan tolkas som att VRI-projektet var begränsande, t.ex. när det gäller vilka 
organisatoriska aktörer som kunde medverka. Vilka som var projektparter 
definierades tidigt, det framgår av Vinnova-ansökningar, avtal och 
projektplaner. VRI-projektet kan samtidigt tolkas som en möjliggörande och 
tillåtande innovationsarena för olika discipliner, t.ex. teknik och medicin, och 
mellan olika professioner, t.ex. läkare och sjuksköterska, men det är inte så lätt 
att omsätta den möjligheten i praktisk handling eller praktisk nytta. Den 
empiriska berättelsen visar att det ibland kan vara tvärt om, att det finns 
motverkande krafter och att det inte räcker med att skapa arenor för 
samverkan för innovation. Det krävs mer än att definiera, finansiera och 
etablera ett projekt för att fruktbar samverkan och innovation ska uppstå. 
 

5.4.1 Kulturmöten i mellanrummen 
De normer och kulturer och därmed även föreställningar och förväntningar 
som är knutna till olika discipliner och professioner är viktiga i 
samverkansprojekt. Det är inte självklart att en ingenjör och en medicinare 
förstår varandra direkt. De har sin utbildning, identitet, erfarenhet och 
professionalitet (Mørk et al. 2008; Schein, 2010; Abbot, 1988) inom olika 
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discipliner och dessa discipliner har olika syn både på världen och på hur 
kunskap skapas, dvs. ontologi och epistemologi (Knorr Cetina, 1999). 
Detsamma kan gälla olika professioner inom samma disciplin. Det är inte 
självklart att en läkare och en sjuksköterska, vilka båda har sin utbildning inom 
medicin, om än med olika inriktningar tänker lika kring en viss fråga eller löser 
ett problem på samma sätt.  
 
Utmaningen för interorganisatorisk samverkan för innovation är alltså att se 
bortom projektets organiserande principer, dvs bortom formella ansökningar, 
avtal och projektplaner, och istället betrakta samverkandet som organiserande 
princip. Här kommer filosofen Buber (Illman, 2006) till hjälp. I Bubers tankar 
om kulturmöten och gränsöverskridande mellan kulturer finns stöd att förstå 
hur discipliner och professioner kan samverka för innovation.  
 
Istället för att stanna vid att interorganisatorisk samverkan handlar om att 
organisationer behöver former (gränser) och arenor (organisatoriska 
mellanrum) för att samverka, problematiserar den här avhandlingen 
interorganisatorisk samverkan som att det också är en fråga om 
transdisciplinär och interprofessionell samverkan. Organisationer har sällan 
medarbetare från endast en disciplin eller profession utan ofta från flera olika 
discipliner och professioner och därmed behövs djupare kunskap om 
interorganisatorisk samverkan med fokus på vad som händer i mellanrummen 
mellan disciplinära och professionella kulturer.  
 

5.5 Förutsättningar för interorganisatorisk samverkan  
När VRI-projektet tolkas som ett interorganisatoriskt mellanrum och därmed 
en arena där företrädare för olika organisationer kan mötas och interagera utan 
att rollerna är institutionaliserade kan det ses som ett potentiellt 
handlingsutrymme. VRI-projektet gav företrädare för sjukvård och 
medicinteknikindustri legitimitet och möjlighet att relativt fritt interagera och 
utbyta erfarenheter med aktörer från andra discipliner och med andra 
professioner vilket gav möjlighet till lärande om vårdrelaterade infektioner. 
Dessa utbyten gav också bättre förståelse för hur de olika organisationerna 
fungerar och vilka villkor och drivkrafter som råder inom var och en av dem.  
 
Formen för samverkan, dvs. själva utformningen av projektet och de 
organisatoriska mellanrummen, räcker inte för att åstadkomma samverkan i 
praktiken. Den empiriska berättelsen i kapitel 4 visar att det för 
interorganisatorisk samverkan också behövs ett slags kulturkunskap som 
bygger på en djupare förståelse och ett djupare intresse för den andre och 
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dennes disciplin och profession. Att projektets aktörer är överens om formerna 
på strukturell nivå räcker inte. I tidigare studier av samverkan har t.ex. 
Nyström (2005) visat att samverkan bygger på flera samverkande 
komponenter och att tillit och ett gemensamt mål är nödvändiga komponenter. 
Nyström, liksom Eriksson (2015), visar också att det finns motsättningar – 
konkurrens – mellan avtalsparter eftersom alla vill göra den bästa affären 
(Nyström, 2005). Det gemensamma målet behöver därför vara en kompromiss 
som omfattar respekt för de olika parternas intressen, behov och kunskaper.  
 
VRI-projektet innebar en konstellation av aktörer som saknade tidigare 
erfarenhet av att arbeta med varandra under de här formerna. Några av dem 
hade formella eller informella kontakter etablerade sedan tidigare och några 
hade arbetat ihop i olika former tidigare. Men alla hade inte den erfarenheten.  
 
De av VRI-projektets aktörer som inte hade tidigare erfarenhet av att arbeta 
med medicinska frågeställningar behövde en introduktion till och en förklaring 
av vad evidensbaserad medicin/omvårdnad och kliniska studier innebär och 
vilka krav som ställs. Det handlade om att bättre förstå vad det innebär i termer 
av kvalitet men också hur det påverkar val och beslut i det vardagliga arbetet. 
Information och kommunikation gällande roller, mandat och omfattning på 
deltagande för olika organisationer (och personer) var frågor som tog mycket 
tid och energi i VRI-projektet, vilket i grunden handlade om att utveckla en 
gemensam förståelse för projektet som både form och innehåll (se även 
Enberg, 2012). Denna gemensamma förståelse saknades dock i vissa delar av 
VRI-projektet, vilket i sin tur ledde till att delprojekt avstannade. Det var också 
projektmedlemmarna som upplevde stress över att den tid de skulle lägga i 
projektet ”pratades bort”.  
 
En annan utmaning i interorganisatorisk samverkan är när den projektpart 
som har behovet och den projektpart som uppfattar sig sitta på lösningen inte 
ser nyttan av eller värdet i samma typ av lösning. När anställda i sjukvården 
säger sig vara ointresserade av nya tvättmaskiner och en part i projektet är ett 
företag som utvecklar och säljer just nya tvättmaskiner blir det oundvikligen 
stopp i processen. Det kan tyckas banalt men det har visat sig spela roll på 
vilken grund sjukhusföreträdare säger sig vara ointresserade av en viss lösning 
och på vilken grund företaget argumenterar för sin lösning. Det handlar om hur 
de olika parterna förstår problemet och lösningen. I just det här fallet kan 
praktiska och organisatoriska frågor som specifika ansvarsförhållanden inom 
sjukhuset också spela in, men i grunden handlar det om hur människor skapar 
förståelse av problem och lösningar, dvs. hur människor ser på världen och på 
kunskap, dvs. ontologi och epistemologi (Hansson, 2007).   
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Effekter av interorganisatorisk samverkan är inte enkelt att definiera eller mäta 
och det spelar roll vilka som är involverade och vilken plats och vilket 
inflytande de får i det interorganisatoriska sammanhanget (Powell et al. 1996). 
Inom medicinsk teknik där den svenska offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården förväntas samverka med den privat finansierade industrin inom 
läkemedel, bioteknik, eller medicinteknik krävs att de samverkande parterna 
följer ett branschgemensamt samverkansavtal ‡‡‡ . Det första steget för 
interorganisatorisk samverkan för innovation inom medicinteknik är alltså en 
juridisk fråga som löses med avtal (se t.ex. Andersson, 2015).  
 

5.5.1 Institutionella villkor och kommersiella intressen 
Sammansättningen av aktörer i VRI-projektet byggde på idén om samverkan 
enligt trippelhelixmodellen (Etzkowitz & Leydesdorf, 2000) dvs. samverkan 
mellan industri, akademi och stat som ett recept för innovation. Trippelhelix 
omfattar politik, kommersiella intressen och forskning, men kan också utökas 
med samhällets/medborgarnas roll som en N-te dimension (Leydesdorff, 
2012). Men modellen är övergripande och säger relativt lite om hur innovation 
ska uppstå annat än i generella termer. En av de aspekter som 
trippelhelixmodellen missar är att vilka faktorer som leder till innovation kan 
variera mycket mellan olika industrier (Pavitt, 1984). 
 
Det krävdes ett omfattande koordineringsarbete för att få till stånd ett 
projektavtal mellan alla de aktörer som fick del i projektets externa finansiering 
från Vinnova. Detta var ett stundom tungrott arbete för de inblandade, inte 
minst när det gällde att förstå och hantera juridiken kring immaterialrätt och 
sekretess för ett projekt där både sjukhus och universitet och högskolor är 
medverkande. Eftersom dessa aktörer är offentliga och universitet och 
högskolor är myndigheter, med allt vad det kräver av insyn och 
offentlighetsprincip, innebar det en del extra ställningstaganden i den här 
formen av innovations- och utvecklingsprojekt. Kraven från de olika aktörerna 
var ofta motstridiga, t.ex. kolliderade myndigheternas offentlighetskrav med 
företagens behov av sekretess för patentansökningar och konkurrensskäl. 
Projektavtalet signerades till slut av alla aktörer som omnämndes däri. De mest 
komplicerade juridiska dialogerna löstes genom att de offentliga aktörernas 
jurister fick föra diskussionen direkt med forskningsinstitutets jurist istället för 
att projektledaren skulle vara budbärare mellan juristerna. De aktörer i VRI-
projektet som inte fick några finansiella medel från Vinnova utan ingick i 

                                                             
‡‡‡ Överenskommelse om Samverkansregler för hälso- och sjukvård samt läkemedels-, 
medicinteknisk- och laboratorieteknisk industri gällande från 2014-01-01 
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projektet med egen finansiering via kontanta medel eller med egen tid 
signerade aldrig något projektavtal.  
 
I VRI-projektet påverkades förutsättningarna för samverkan av en problematik 
med industrins kommersiella intresse vis-a-vis sjukvårdens verksamhet. Det 
här knyter an till två av de viktigaste faktorerna för samverkan; förtroende och 
gemensamma mål (Nyström, 2005 & Eriksson, 2015) I kapitel 4 finns exempel 
på en osäkerhet hos vårdpersonal, om huruvida de alls kan lita på personer 
från industrin. Det finns ett annat exempel på en erfaren läkare som krasst 
konstaterar att företag bara vill sälja sin produkt. Det finns också 
sjuksköterskor som kan tänka sig att forska tillsammans med företag, men då 
ska det vara någon från sjukhusvärlden som skriver studieprotokollet. När 
projektet precis inletts och de som skulle jobba med Detektiverna mötte 
representanter för företag inom städmaterialsbranschen i den nya 
aktörskonstellationen uppstod inga kulturmöten.  
 
För att samverkan ska bidra till innovation är en del i utmaningen att utnyttja 
de olika villkor som gäller för olika branscher eller verksamheter, som en 
möjlighet, när olika aktörer ska samverka. T.ex. Inom akademin i Sverige 
gäller, att den som kommer på en uppfinning själv äger rättigheterna till den 
genom lärarundantaget, vilket är av immaterialrättslig betydelse vid samverkan 
mellan näringslivet och akademin. Forskare vid universitet och högskolor kan 
alltså själva kommersialisera sin forskning om de vill, det är inte sjukhuset eller 
labbet där de arbetar som äger idén. Ett annat exempel som nämnts flera 
gånger i avhandlingen är kraven på klinisk evidens för en evidensbaserad vård 
enligt patientsäkerhets- respektive hälso- och sjukvårdslagen. Ytterligare 
exempel är lagstiftning kring upphandling i offentliga organisationer (LOU; 
SFS 2016:1145) samt regelverken för medicintekniska produkter (vilka är 
reviderade och under implementering som det medicintekniska regelverket 
(MDR; EU 2017/745) och det in vitro-diagnostiska regelverket (IVDR; EU 
217/746)). 
 
Powell et al. (1996) har beskrivit interorganisatorisk samverkan som en 
mekanism för kunskapsöverföring och ett medel för lärande och 
konkurrenskraft. Med utgångspunkt i den empiriska berättelsen och i 
begreppet organisatoriska mellanrum (Tyrstrup, 2007; Tyrstrup 2014) tolkas 
interorganisatorisk samverkan i den här avhandlingen som mellanrummens 
organisering. Organiseringen av de interorganisatoriska mellanrummen 
handlar om att utnyttja arenor där olika parter kan bidra till att gemensamt 
förstå och hantera komplexa utmaningar. Det sker i Detektiverna och i ETT-
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studien genom att aktörerna delar med sig av sin kunskap och bidrar med olika 
perspektiv.  
 

5.6 Transdisciplinär samverkan – en smältdegel för innovation 
Det empiriska materialet visar att interorganisatorisk samverkan inte enbart 
innebär att fylla de interorganisatoriska mellanrummen med mening genom 
avtal och projektplaner utan framförallt med gemensam förståelse och 
handling. Det är viktigt att se att det också inom en och samma organisation 
kan uppstå mellanrum mellan discipliner och professioner (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2013; Eriksson & Dellve, 2013). Så var fallet t.ex. inom de olika 
sjukhusen i VRI-projektet. Där var mellanrummen påtagliga och 
interorganisatorisk samverkan som enbart bestående av interorganisatoriska 
möjligheter och utmaningar blir en alltför snäv problematisering. 
Problematiseringen rymmer också gränsöverskridanden och mellanrum när 
det gäller discipliner. Konceptet transdisciplinaritet (Jantsch, 1972; Pohl 2005; 
Wickson et al. 2006) inkluderar den epistemologiska balansgång som det 
innebär att söka svar på en komplex frågeställning bortom de traditionella 
disciplinerna som t.ex. mellan medicin och teknik men även mellan ekonomi 
och design.  
 
Initiativet med VRI-projektet kan utifrån ses som ett sätt att transdisciplinärt 
kombinera komplementära perspektiv. Samverkan ska alltså inte ses som en 
egen disciplin utan som en organiseringsprincip för att kombinera discipliner 
och de kunskaper som de olika disciplinerna är uppbyggda kring. Ett sådant 
integrerat perspektiv behövs i komplexa frågor som kräver utveckling av ny 
kunskap för att bemöta samhällsutmaningar (Wickson et al. 2006). I VRI-
projektet kan det översättas till den lokala utmaningen att minska 
vårdrelaterade infektioner och den globala utmaningen med 
antibiotikaresistens.  
 
I Vinnovas beslutsmeddelande där VRI-projektet beviljas finansiering finns 
formuleringar som har likheter med de definitioner av transdisciplinär 
forskning som återfinns i litteraturen: att ta komplexiteten i en fråga i 
beaktande, att adressera både vetenskapens och samhällets olika uppfattningar 
om en fråga och att frångå den idealiserade vetenskapliga kontexten för att 
producera praktiskt relevant kunskap (Jantsch, 1972; Pohl, 2005).  
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”Projektet möter en stor utmaning inom vården, och det brett förankrade 
konsortiet anses ha goda möjligheter till att generera sektorsövergripande 
innovationer. Projektet har god potential att bidra till rationalisering och ökad 
kvalitet inom vården för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.” 
 

Vinnova diarienr 2012-012xx 
 

Att transdisciplinärt arbete är utmanande visar sig i den empiriska berättelsen 
av VRI-projektet. Där framgår att jämkning av viljor och perspektiv och att 
bygga upp förtroende och tillit, är viktiga förutsättningar för transdisciplinärt 
arbete. Så ser det även ut i andra studier av transdisciplinära sammanhang 
(Bergh et al. 2011; Nyström 2005, Eriksson 2015).   
 

5.6.1 Inom olika discipliner återfinns olika förväntningar  
Medan VRI-projektet pågick var det somliga projektmedlemmar som 
reflekterade över vad det är för information och kunskap som behövs för att 
veta vad det som parterna i projektet kommer fram till, kunskap eller 
produkter, har för effekt. I intervjuer uttrycker de sin undran över hur det ska 
gå att avgöra vilken effekt hela projektet har. De undrar också över på vilket 
sätt som de olika aktörerna faktiskt kan bidra till att minska antalet 
vårdrelaterade infektioner. Ur det empiriska materialet framträder alltså 
självreflektioner kring olika kunskaps- och referensramar bland olika 
projektmedlemmar. De intervjuade reflekterar över vad olika discipliner och 
professioner inom VRI-projektet bygger sitt handlande och resonerande på och 
vilka antaganden som dominerar respektive område (jmf Scott, 2001 s. 139).   
 
”om vi pratar om att vi ska uppnå någonting så har vi väldigt olika sätt att se på 
hur det ska uppnås så det gäller att man vrider och vänder på det så att man 
förstår vad de olika parterna menar.”   
 

Anna, delprojektledare, civilingenjör inom industrin 
 
Osäkerheten kring kvaliteten på resultaten fångades även upp av 
projektkoordinatorn i samband med möten och telefonsamtal. Hon lyfte ämnet 
redan våren 2013 och öppnade för diskussion kring ’kvalitetssäkring av 
resultat’ under en workshop (se kap. 4.6.3) 	
Inom sjukvårdsorganisationerna som visserligen omfattar samma disciplin 
(dvs medicin) återfinns tydliga professioner med legitimationer utfärdade av 
Socialstyrelsen. En av de logiker som tydligt framträder i det empiriska 
materialet är läkarlogiken där klinisk evidens är vad som eftersträvas eftersom 
det definierar kvalitet och professionalitet. Inom den medicinska disciplinen 



 119 

återfinns strikt standardiserade procedurer för hur kunskap genereras och det 
finns etablerade regler för hur klinisk och preklinisk forskning ska gå till. Allt 
enligt positivistiska ideal (se t.ex. Malterud, 2001; Mørk, 2008). En annan, mer 
praktiskt inriktad logik, framträder bland de sjuksköterskor som deltar i 
projektet, där den medicinska disciplinen är grundare men breddas med 
omvårdnad. Flera av sjuksköterskorna har tidigare erfarenhet av forskning och 
några av dem är disputerade. Sjuksköterskelogiken framhåller även den att det 
är viktigt att det finns en vetenskaplig grund till det som görs och hur det görs, 
men framhåller samtidigt att studier och pilotprojekt måste vara praktiskt 
genomförbara i vardagen på avdelningarna. Mellan dessa två olika 
medicin/vårdprofessioner återfinns alltså en tydlig skiljelinje. 
Sjuksköterskorna betraktades ibland mer som stöd och assistenter och inte 
som självständiga forskare.  
 
”-- Det har låg status och ingen som riktigt talar för det. Det här är ju sköterske-
uppgifter och inga Rolls Royces. ” 
 
”Jag tror att om man tar flera saker så tror jag att man skulle kunna rangordna 
dessa till en statustrappa, sen beror det på vilka yrkesgrupper det handlar om. -- 
Det är tur att samtliga inte är innovationsbenägna, för då skulle det bli hela havet 
stormar. Det är alltså bra att några är konservativa. Det är farligt när 
majoriteten tycker att innovationer är gott utan att ha substans för det.”  
 

Nils, läkare, PhD 
 
Några av läkarna uttryckte också annat tvivel gällande trovärdigheten vid 
intervjustudier och kvalitativa analyser eftersom dessa betraktas som mindre 
tillförlitliga. Vid ett arbetsmöte i delprojekt 2 avfärdades hela temat för en 
enkätstudie om sjuksköterskors syn på sin kompetens inom sårbehandling som 
irrelevant av en läkare. Samma studie väckte intresse bland andra aktörer i 
projektet utanför sjukvården och av primärvården i den region som senare kom 
att delta i studien. I en intervju med den kritiske läkaren i projektet 
kommenterades möjliga utfall av VRI-projektet såhär: 
”Jag har också svårt att se vad sådana här projekt kan tillföra den medicinska 
akademin. Däremot borde den medicinska akademin intressera sig för att 
producera de data som är hela grunden till det hela. Jag menar, är vi inte 
intresserade av vad som ska göras eller hur det ser ut med VRI då kan vi ju lägga 
ner alltihop.” 

Nils, läkare, PhD 
 

Medicin är alltså en (stark) disciplin inom VRI-projektet. En annan disciplin är 
teknik och inom teknikorganisationerna var utgångspunkten en annan. Som 
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framgår av den empiriska beskrivningen betraktas vårdrelaterade infektioner 
som ett för ingenjörerna relativt nytt samhällsproblem och som ett potentiellt 
tillämpningsområde för teknikvetenskaper.  
 
Ingenjörslogiken innebar starkt problemlösningsfokus vilket kan exemplifieras 
av att det som sjuksköterskorna betraktade som störningar och problem i den 
kliniska vardagen betraktades som möjligheter till nya tekniska lösningar och 
affärsmöjligheter av ingenjörerna. Inom teknikdisciplinen eftersträvades 
vetenskaplighet genom svar som kunde mätas och beräknas. Några av dem 
inom teknikdisciplinen upplevde rentav medicindisciplinen som ovetenskaplig. 
Det är intressant att notera att i det här fallet kan det som uppfattas som så 
nära sanningen man kan komma inom medicin uppfattas som ovetenskapligt 
inom teknik 
 
"I medicinsk praktik är det mycket kulturfrågor och det är lite skrämmande. Så 
funkar det inte inom vetenskapen, men i praktisk sjukvård. Du har en viss rutin 
som kanske funkar bra, sen kommer en annan läkare som inte känner till den och 
då blir det något annat. Det är konstigt för mig som forskare men jag kan inte 
bedöma det.” 

David, teknikforskare, PhD 
 

Medan andra konstaterade att båda disciplinerna får svar med sina respektive 
metoder. Citatet nedan visar också att det finns olika synsätt på vad som är bra 
forskning och hur den ska bedrivas, dvs. hur man får tillförlitliga resultat.  
 
”Ingenjörer och medicinare ser saker på olika sätt. Ta t.ex. hur man tar reda på 
hur lång tid det tar att cykla från A till B. Medicinaren cyklar 10 gånger och 
beräknar genomsnittstiden med standardavvikelse. Ingenjören ställer upp 
hastighet, sträcka, tar hänsyn till vindmotstånd, lutning etc. och gör sedan en 
beräkning med utrymme för viss avvikelse. Man får svar med båda metoderna.” 

 
Klara, teknikforskare, PhD 

5.6.2 Synen på evidens inom olika discipliner 
Tidigare forskning har visat att när ingenjörer, läkare och sjuksköterskor 
samarbetar så är det i första hand den renodlade medicinska forskningen 
(läkarnas forskning) som får uppmärksamhet. (Mørk, 2008). Det finns flera 
orsaker till det. En av dem är traditioner inom olika discipliner och 
förväntningar på varandra och sig själva mellan och inom professioner. Inom 
olika vårdlogiker deltar man i olika sociala nätverk och ofta hålls 
arbetsplatsträffar/möten separat för olika yrkesgrupper (Eriksson & Dellve, 
2013). Läkare är fortfarande under utbildning formellt sett under de första åren 
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av sitt yrkesliv som legitimerade läkare, innan de blir specialister. Under den 
tiden har det funnits en acceptans för att ägna sig åt obetalt övertidsarbete med 
forskning som ett steg i karriären. (Mørk, 2008) Studien av VRI-projektet 
pekar i samma riktning.§§§ ST-läkare som också är doktorander forskar när de 
har tid över.  
 
Citatet som avslutade kapitel 5.6.1 ovan gav ett exempel på insikten att olika 
metoder som är standard inom en medicinsk respektive teknisk disciplin kan 
ge likvärdiga svar. Den diskussion som uppstår när projektparterna möts kan 
ofta kondenseras till frågan om evidens. Vad är sanning och hur skapas den? 
Behövs ens sanning? Är den relativ eller absolut? Vad är målet? Och vad 
händer med patienten när forskningen sätts i fokus?  
 
”En sak man borde tänka på i fortsättningen är, vad är målet med studien? Ska 
den kunna godkännas som en vetenskaplig publikation eller är det bara en första 
studie? För att få mer tyngd bakom siffrorna som kommer fram måste det vara 
mer standardiserade undersökningar än vad som varit fallet ibland.”  
 

Affärskonsult 
 
Det blev tydligt inom VRI-projektet att det fanns olika syn på vad som är 
evidens, eller egentligen vad som går att bevisa, dvs. sanning. I den här 
avhandlingen diskuteras sanning som ett relativt begrepp, den sanning som 
råder tills den motbevisas (med mer välgrundade fakta). Det är inte absolut 
sanning i filosofisk bemärkelse som avses. Forskarna som skolats inom den 
tekniska disciplinen, ingenjörer inom olika områden och de forskare och 
praktiker som skolats inom den medicinska disciplinen hade olika syn på 
sanning. Det uppenbarade sig bl.a. när aktörerna under workshops diskuterade 
sina resultat, vad som var ett resultat och vilken ’nivå’ på resultaten som var 
önskvärd (se kap. 4.6.3). Företrädarna för de olika företagen i projektet är 
också ofta disputerade vid medicinska eller tekniska universitet och har således 
skolats inom samma akademiska tradition som sina samverkanspartners inom 
universitetsvärlden respektive sjukvården.  
 
 

                                                             
§§§ Många frågeställningar kring VRI grundar sig i medicinska problem, dock inte alla. 
Exempelvis, beslutet att i behandlingen av en patient inkludera en urinvägskateter eller en 
viss typ av operation, ligger på behandlande läkare. Men denne verkar i ett system där man 
på politisk nivå stiftar lagar, vilka t.ex. föreskriver att i Sverige ska den offentliga vården 
tillhandahålla vård efter behov och ingen åldersdiskriminering får ske. Äldre patienter är 
ofta skörare och löper högre risk för komplikationer t.ex. infektioner.  
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”Vi är väldigt styrda av att ska man ändra i en rutin så krävs det väldigt många 
studier som visar att det här är till nytta. Det är väldigt lite experimentverkstad 
inom ett sjukhus och så ska det ju vara, för vi jobbar ändå med människoliv, så vi 
ska inte vara så förändringsbenägna.” 

Amanda, sjuksköterska, PhD 
 
Den bild som sjuksköterskan förmedlar i citatet ovan visar att det är viktigt att 
arbeta evidensbaserat, även om hon inte använder det begreppet i sitt 
resonemang. Evidens som tagits fram genom systematiskt genomförd klinisk 
forskning med dubbelblindade randomiserade studier är det som rankas högst 
(Sacket et al. 2000). Evidensbaserad medicin definieras som ”the practice of 
evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with 
the best available external clinical evidence from systematic research” (Sacket 
et al. 1996 p.71) 
 
Kliniskt verksam sjukvårdspersonal vid universitetssjukhusen har ofta en 
pågående forskningsanknytning, t.ex. genom att ha ett kliniskt arbete på 
sjukhuset och därtill ha en forskartjänst eller affiliering vid tillhörande 
universitet. Hur nära verkligheten kan man komma när man planerar för en 
studie, med kontrollerade förhållanden? Och hur vet man vilka parametrar 
som är viktiga? Det här är frågor som forskare inom alla praktikfält brottas 
med, men hur man förhåller sig till dem skiljer sig åt mellan olika aktörer i 
VRI-projektet.  
 
I den här fallstudien identifierades också andra perspektiv och logiker än 
forskarnas. Universitetens meriteringskrav på vetenskaplig höjd och 
publiceringar upplevdes ibland på gränsen till fåniga av dem som inte själva 
hörde till den logiken. De sökte istället efter produkter att sälja på en potentiell 
marknad och de sökte efter tillräcklig kommersiell bärighet för att 
överhuvudtaget medverka i ett forskningsprojekt. Företagarnas incitament för 
att vara med i projektet är till stor del möjligheten att knyta kontakter med 
representanter inom sjukvårdsorganisationer och därigenom skapa 
kommersiella fördelar, men också för att bygga nätverk och relationer som 
behövs vid kliniska tester, dvs. vid skapandet av evidens.  
 
”Det är ju också någonting som är viktigt att skicka signaler från början. Ska 
detta bli vetenskap eller ska det vara något för att jobba internt. -- För det är 
också så att om man planerar för en studie för en vetenskaplig artikel eller för att 
ge en indikation för att börja göra en utveckling av någonting som skulle kunna 
bli en innovation, då tycker jag att det är helt olika studier man planerar.” 

 
Anna, delprojektledare, civilingenjör inom industrin 
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5.7 Samverkan mellan professioner 
Erfarenheterna av att medverka i samverkansprojekt varierade mellan olika 
aktörer, både på person- och organisationsnivå när projektet startade. Även om 
de personer som medverkade i projektet hade olika lång erfarenhet av 
utvecklingsarbete och forskning över professionsgränser och branschgränser 
sedan tidigare säger näst intill samtliga intervjuade att de har lärt sig mycket av 
att vara med i projektet.  
 
De personer som arbetade kliniskt var mer odelat positiva till vilken potential 
som fanns i samverkan i ett projekt av den här typen än de som hade 
administrativa uppgifter i projektet. Till exempel nämndes ”nya kontaktytor” 
med ”helt annorlunda kunskap” och ”nya infallsvinklar” genom ingenjörers och 
andra kompetensers sätt att se på de vardagsproblem som sjukvårdspersonal 
ställs inför som stimulerande. Det uppfattades av de kliniskt verksamma som 
positivt att se vardagsproblem som möjliga att lösa praktiskt till något bättre 
istället för enbart som extra belastning. De nya professionerna och 
disciplinernas perspektiv gav inspiration och upplevdes generera nya idéer som 
i flera fall väckte en vilja att tänka vidare.  
 
Bland läkarna som deltog i projektet från sjukvårdens sida var det flera som 
hade tidigare erfarenhet av att samarbeta med företag i olika sammanhang. 
Sjuksköterskorna hade huvudsakligen träffat företagsrepresentanter i samband 
med produktdemonstrationer på sjukhus och på olika mässor. De två större 
företagen i projektet, MedFive och MedSix, har medicintekniska produkter som 
huvudområde och de har lång erfarenhet av att samarbeta med vården. De 
utbildar t.ex. sina säljare i hur sjukvården fungerar och hur man bemöter 
vårdorganisationen som sin kund. Den här studien inkluderade inte i första 
hand säljarna utan de ingenjörer som jobbar med R&D på de olika företagen 
eftersom det var de som representerade i VRI-projektet.  
 
En styrka med VRI-projektet var enligt många av aktörerna att man genom 
projektet fått möjlighet att möta människor med andra kompetenser och 
yrkeserfarenheter och att det gett insikt i hur olika professioner, discipliner och 
organisationer arbetar med samma eller liknande frågor men på olika sätt och 
från olika perspektiv. En sjuksköterska beskriver hur projektet har hjälpt 
henne att se på sitt arbete med nya ögon:   
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“Det bästa det är att jag får träffa personer som kommer från helt andra 
yrkesbakgrunder och utbildningar och att vi får träffa dem som ser saken på ett 
annat sätt. Vi jobbar inom sjukvården och här går vi i vår värld och tycker att vi 
har vår verklighet. Det är styrt av traditioner och det är väldigt svårt att tänka 
nytt. Det är min upplevelse i alla fall.  
 
--- Vi är väldigt styrda av att ska man ändra i en rutin så krävs det väldigt 
många studier som visar att det här är till nytta. Det är väldigt lite 
experimentverkstad inom ett sjukhus och så ska det ju vara, för vi jobbar ändå 
med människoliv, så vi ska inte vara så förändringsbenägna. Vi ska luta oss på 
en erfarenhet. Men när man träffar en civilingenjör som ser alla problem som en 
möjlighet till en lösning, så är det ett nytt sätt att tänka på och det tycker jag är 
häftigt.” 

Amanda, sjuksköterska, PhD 
 
Även om nätverkande och bättre förutsättningar för att få finansiering lyfts 
fram som viktiga skäl till att vara med i samverkansprojektet visar följande 
citat av en teknisk forskare även nyttan av bättre insikt i hur andra arbetar:  
 
”Networking är det ena [som är bra med projektet]. Det är inte supereffektivt, 
men i alla fall. Vi vet att vi finns, folk ser att det händer olika saker. En 
sjuksköterska på ett sjukhus kan inte ana vad vi gör och jag vet inte vad en kirurg 
gör. Men de sakerna hör man om här och de insikterna kan förhoppningsvis leda 
till bra forskning. Så det är bra. Det andra är att det innebär finansiering av, 
förhoppningsvis, bra forskning.”  

David, teknikforskare, PhD  
 

Tidigare forskning om multidisciplinära eller multiprofessionella team (MDT) 
beskriver dessa som ett effektivt arbetssätt för att organisera olika 
professioners insatser kring patienter inom hälso- och sjukvården (Gadolin & 
Wikström, 2016). Det kan t.ex. gälla ett team med en sjukgymnast, en logoped, 
en läkare, en sjuksköterska och en apotekare som alla är involverade i 
behandling och rehabilitering av en patient som fått en stroke. Konceptet MDT 
används framförallt inom forskning om sjukvården men det omfattar snarare 
samverkan mellan olika professioner och specialiteter än samverkan mellan 
discipliner såsom begreppen disciplin och profession används i den här 
avhandlingen.  
 
Professionsteori visar hur olika perspektiv inom sjukvården påverkar och 
påverkas av organisering inom sjukvården. Källberg (2013) har visat hur 
perspektiven bland aktörsgrupperna (inom olika discipliner och med olika 
professioner) som organiseras i hälso- och sjukvården rör sig mellan fyra 
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världar vilka pågår parallellt och är beroende av varandra: care, cure, control 
och community. (Mintzberg & Glouberman, 2001; Levay, 2003; Källberg, 
2013). Olika aktörer bygger sin syn på världen kring en underliggande idé om 
att ta hand om människors hälsa, behandla sjukdom, ha kontroll över 
tillgängliga resurser och det omgivande samhället. Ett samverkansprojekt för 
innovation inom vårdrelaterade infektioner innehåller alla de aktörsgrupperna 
och världarna.  
 
I VRI-projektet finns flera exempel på utmaningar med samverkan över 
professionsgränser. Sjuksköterskorna, varav flera är disputerade, genomförde 
en stor enkätstudie kring handhavande av medicintekniska produkter bland 
sina kollegor på Sjukhusen. I ETT-studien arbetade läkare och sjuksköterskor 
som vanligt på intensivvårdsavdelningen och parallellt med sitt vanliga arbete 
med patienterna samlade de data till studien. Men det var läkarna som 
meriterade sig genom den forskningen. Sjuksköterskorna hade anställning som 
forskningssjuksköterskor men hade inte själva disputerat trots att de hade 
arbetat i många år. 
 
I Detektiverna var det huvudsakligen sjuksköterskor som var engagerade, och 
de fick klä skott för ett missförstånd som uppstått där kopplingen mellan VRI 
och smittspridning hade förväxlats. Det blev synligt för alla aktörer i projektet i 
samband med en mailväxling som inkluderade alla som fanns med på 
maillistan för VRI-projektet, i sviterna av att Sveriges kommuner och landsting 
släppte en nationell rapport om VRI. I kapitel 4 finns ett utdrag ur den 
mailväxlingen, men nedan återges några korta citat för att åter illustrera 
meningsutbytet.  
 
”Du har helt rätt --- Men redan Semmelweiss och Nightingale blev ifrågasatta av 
sina kollegor. Så jag tror inte på antingen eller utan både och!” 
       

Jenny, sjuksköterska, PhD  
 
Det är klokt med en åtgärdsstrategi mot VRI som baseras på de samband som 
statistiken visar är giltiga. Inte på ogrundade föreställningar och förhoppningar. 
Det är att arbeta evidensbaserat.” 

Nils, läkare, PhD 
 
Skillnaderna mellan läkarnas och sjuksköterskornas utgångspunkter och 
förväntningar överraskade flera av projektmedlemmarna som kom från andra 
discipliner bl.a. flera av ingenjörerna. Anledningen var att de tidigare betraktat 
sjukvården som en enhetlig och samstämmig verksamhet. Det var dock inte 
enbart inom den medicinska disciplinen som det fanns olikheter. Även den 



 126 

tekniska disciplinen är fragmenterad och det fanns olika versioner av projektet 
bland ingenjörerna. Ett sådant exempel var hur man bäst skapar nya 
antibakteriella material: Genom att modifiera dem på molekylär nivå eller 
genom att förändra dem fysikaliskt? Andra frågor som skilde olika ingenjörer 
åt var vilken data som är bäst för att konstruera algoritmer som kan granska 
journaler i datasystem och förbättra kvaliteten på statistik kring infektioner 
och dessas orsaker.  
 
Tidigare forskning har visat att produktutveckling inom stora teknikföretag 
kräver både förståelse för projektarbete och teknisk expertis med olika 
specialisering (Enberg, 2007). Att olika yrkesgrupper och 
organisationskulturer står i kontrast till varandra är väl känt liksom det faktum 
att det råder revirtänk och markeringar emellan dem (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2013; Källberg, 2013). Dessutom utvecklas professioner ständigt, 
något som bland annat avspeglas inom universitet och högskolor där nya 
utbildningsprogram startar och andra läggs ner. Till exempel är 
civilingenjörsprogrammet i kemi äldre än civilingenjörsprogrammet i 
bioteknik. Denna utveckling avspeglar sig också inom samhälle och näringsliv 
där nya professioner utvecklas och andra faller i glömska.  
 
Hur kommer det sig då att människor inom samma disciplin men med olika 
profession har svårt att samarbeta? Knorr Cetina (1999) skriver om epistemic 
communities för att beskriva samarbete mellan forskare inom en 
molekylärbiologisk forskargrupp respektive en grupp fysikforskare på CERN, 
där man inom de olika forskningsområdena rör sig inom olika epistemiska 
kulturer (Se kap 2.) Mørk (2008) argumenterar med stöd i Knorr Cetinas 
arbete för att olika professioners praktiska arbete är nära relaterat men att 
underliggande antaganden och principer för hur uppgifter ska fullföras och ny 
kunskap genereras skiljer sig åt. Det här gör att det kan vara svårt för personer 
inom olika professioner att lära av varandra och det bidrar till trögheten i att 
implementera nya rön i den kliniska vardagen. (Mørk 2008; Newell et al. 2006 
citeras i Mørk 2008).  Den erfarenheten bekräftas i följande citat:  
 
”det kan kännas som allt i projektet tar extra lång tid, det är mycket jämkning 
som behövs och tar väldigt lång tid för att förstå varandra” 
 

Anna, delprojektledare, civilingenjör inom industrin 
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5.8 Att skapa kunskap genom samverkan  

- En gemensam bild av VRI 
En förklaring till att det i VRI-projektet uppstod diskussioner kring vad som är 
viktigt, vad som är målet, vad som är nyttan och vad som är sanningen ligger 
alltså till stor del i den transdisciplinära ansatsen men också i 
transprofessionella vardagen inom forskning och sjukvård. När olika 
epistemiska kulturer (Knorr Cetina, 1999) och olika professioner med olika 
utgångspunkter och angreppssätt ska kombineras i interorganisatorisk 
samverkan innebär det att olika professioner från samma eller olika discipliner 
förväntas samverka och förstå varandra. Samtidigt finns det många (olika) 
kriterier som styr skapandet av kunskap inom olika discipliner och 
professioner. Till exempel kan kunskap inom medicin delas in i fyra nivåer, där 
randomiserade kliniska studier (RCT) står högst i rang och deskriptiva former 
av kunnande/vetskap står lägst i rang (Sackett et al. 2000). Ett synsätt och en 
hierarki som också återspeglas i VRI-projektet.  
 
Detektiverna är ett bra exempel på effekterna av denna hierarki. Detektiverna 
genererade deskriptiv kunskap inledningsvis och kom att ifrågasättas av 
många. Det kom till exempel frågor om att kvalitetssäkra just det projektet. 
Delprojektledaren som ansvarade för Detektiverna var en disputerad och 
erfaren sjuksköterska i ledningsposition. Hon drev projektet vidare i samarbete 
med både småföretagsparter och tekniskt inriktade forskare och när projektet 
var slut kunde de gemensamt visa att de uppnått en förändring, bl.a. en ökad 
medvetenhet hos personal och patienter, och mindre bakteriebelastning på 
tagytor. Resultatet bestod dock inte i data som visade på färre VRI.  
 
Vilka var det då som lutade sig mot Sacketts (2000) kunskapshierarki och 
ifrågasatte studien? Det var främst seniora läkare och de riktade sin kritik mot 
just evidensen. De godtog inte de förslag till åtgärder och lösningar som togs 
fram gällande smittspridning eftersom de ansåg att det inte fanns tillräcklig 
evidens för dess koppling till vårdrelaterade infektioner. I transdisciplinära 
projekt (som i denna studie) innebär de olika synsätten hos aktörer med olika 
profession att de måste lära av varandra och förhålla sig till varandras 
kompetens och förståelseramar för att kunna samarbeta (Wenger, 2000). 
Genom att aktivt vara en del av projektet, genom att visa varandra, lyssna till 
varandra och samtala med varandra använder och förmedlar 
projektmedlemmarna kunskap, dels ämnesspecifik sådan, men också kunskap 
nödvändig för samverkan.  
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I exemplet Detektiverna fick Sjukhus1 hjälp att formulera problemet genom att 
utomstående industridesigners och beteendevetare bidrog med nya perspektiv 
och logiker som de sedan diskuterade tillsammans med vårdpersonalen. I 
produktstudien om ETT skapar ett sjukhus och ett företag tillsammans 
problemformuleringen och problemlösningen om när produkten bäst kommer 
till nytta genom att göra en medicinsk jämförande studie.   
 
I exemplen ovan rör det sig vid första anblicken om systemisk innovation 
(Gustafsson & Seemann, 2013), där kunskap integreras och flera organisationer 
involveras vilket också lämnar utrymme för vidare intersektoriell innovation 
(Johansson, 2004). Men vid djupare analys innehåller innovationsprocessen i 
Detektiverna och ETT-studien också inslag av flera innovationslogiker. En 
medicinsk expert inom en viss profession som uppdaterar klinikens riktlinjer 
för att anpassa dem utifrån de senaste rönen och lokala förutsättningar (t.ex. 
resultaten från ETT-studien när den är färdig) ägnar sig åt fragmenterad 
innovation. De nya kraven i upphandling av städtjänster som ställdes i 
efterdyningarna av den första fasen i Detektiverna kan ses som 
gränssnittsinnovation. Avtalet berör den egna personalen på sjukhuset, men 
också alla de organisationer som är involverade i upphandlingen, inte minst 
städbolaget som vinner upphandlingen. Det finns också inslag av 
konkurrerande innovation (Gustafsson & Seemanns fjärde innovationslogik) i 
den bemärkelsen att det arbete som gjorts skulle kunna ha bäring för och gälla 
även andra sjukhus och i andra landsting än de som varit del av VRI-projektet. 
Det skulle kunna riktlinjer för en klinisk procedur som berör samma 
professioner på olika sjukhus men där man genomför uppgiften på olika sätt.    
  
I organisatoriska mellanrum finns potential för intersektoriell innovation 
genom ett transdisciplinärt angreppssätt. Då kan kunskap från olika discipliner 
kombineras och dennas relevans verifieras mot olika perspektiv och kontext. 
Parallellt med detta behövs riktad innovation inom olika discipliner för att 
skapa goda förutsättningar för fortsatt transdisciplinär utveckling som bygger 
på kombinationen av expertis inom olika epistemiska kulturer. (Jämför 
Enberg, 2012; Knorr Cetina, 1999)  
 

5.9 Kulturmöten (Du-Jag-Det) 
Människors olika syn på kunskap och sanning påverkar förutsättningarna för 
interorganisatorisk samverkan. Illman (2004) visar till exempel i en studie av 
kulturmöten i internationella anläggningsprojekt att ”förståelse och gemenskap 
inte måste bygga på likriktning, utan att olikheten kan vara en möjlighet” (s. 
50). Illman säger därmed att det inte är likheterna som måste möjliggöra 
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förståelse och gemenskap utan olikheterna. Denna insikt är central för 
förståelsen av interorganisatorisk samverkan för innovation och speciellt för 
hur samverkan i praktiken kan göras möjlig genom möten. Möten handlar, 
enligt filosofen Martin Buber (1878-1965), om hur man ser på den man möter. 
Han gör en distinktion mellan att se den man möter som ett ”Det”, dvs något, 
t.ex. som jurist, ekonom, läkare eller projektledare, eller att se den man möter 
som ett ”Du” (Illman, 2006).  
 
Med inspiration i Bubers tankar om möten och specifikt kulturmöten (Illman, 
2004) blir det ännu tydligare att olika sätt att se på världen (och vad som är 
sanning) har betydelse för hur samverkan görs i praktiken. Enligt Buber är 
utgångspunkten för allt mänskligt liv dialog. (Buber, 1923/1994; i Illman, 
2006)). Genom dialog skapar och förstår vi världen. Det är i förhållande till dig, 
som jag förstår mig. Och det är i förhållande till mig som du förstår dig. När 
projektmedlemmarna i VRI-projektet möttes i gemensamma möten upplevdes 
diskussionerna olika meningsfulla och olika värdefulla av olika deltagare. Vem 
som hade (tog eller gavs) tolkningsföreträde, vem som fick lov att ta initiativ, 
vems röst som hördes och vems sanning som blev rådande, spelade roll för 
upplevelsen av mening och värde.  
 
För att träda in i dialog behöver vi dock reflektera över den egna förförståelsen 
och ta den med i dialogprocessen (Gadamer citeras i Illman, 2006, s.14). 
Anledningen är att våra på förhand omfattande övertygelser och föreställningar 
styr vår förståelse av oss själva och våra handlingar. Enligt Bubers resonemang 
blir dialogen teknisk när den drivs av nödtvånget att uppnå förståelse i en sak. 
Eller förklädd till monolog när människor ser ut att tala med varandra men 
egentligen bara bekräftar sig själva. Äkta dialog kräver, enligt Buber, två parter 
som är olika varandra. I en sådan dialog finns en mening både för den som 
talar och den som lyssnar. 
 
”I dialogen kan vi trots olika åsikter och tillhörigheter, nå en förbundenhet 
och bli delaktiga: ingendera parten skall behöva ge upp sin egen ståndpunkt 
men vara villig att stå för vem hon är (Buber 2000: 43 f i Illman 2006 s.13)”  
 
I den äkta dialogen sker kulturmöten mellan människor. Det är människor 
med olika professioner, från olika discipliner och med tillhörighet inom olika 
organisationer som möts. Det är alltså inte professionerna, disciplinerna eller 
organisationerna som möts utan människor. På individnivå möts alltså A och 
B, en människa med professionen läkare och en människa med professionen 
mikrobiolog och mötet kräver respekt för den andres kunskap och erfarenheter 
och ett intresse för vad den andre har att säga. Ett sådant kulturmöte bygger på 
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att parterna är olika och har olika förförståelse och att de möts i äkta dialog och 
prövar sina idéer på varandra. Bubers tankar om att möta Du istället för Det 
ligger också i linje med insikterna från tidigare studier av samverkan, t.ex. 
Nyströms (2005) slutsatser att tillit och gemensam förståelse är viktiga 
komponenter i samverkan. Att diskutera tankar och idéer med någon som har 
ett annat perspektiv ger alltså möjlighet till vad som kan förstås som en slags 
tidig validering i en möjlig innovationsprocess.  
 
Mot slutet av VRI-projektet pågick flera aktiviteter som initierats under 
projektets gång och därför inte fanns med i den ursprungliga projektplanen. 
Dessa aktiviteter bedrevs i nya konstellationer av människor, människor som 
kommit i dialog med varandra under projektets gång. Exempel på dialog och 
därmed kulturmöten (som kan ske när det finns en äkta dialog) är 
Detektiverna, ETT-studien och rengöringsmedelprojektet, se kap. 4.3.4.2.  
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6. Diskussion 
 
Det här kapitlet diskuterar ett antal teman som lyfts fram i analysen i kapitel 
5. Här diskuteras i vidare mening hur samverkan görs och hur det kan skapa 
innovation eller förutsättningar för innovation i ett senare led.  
 
 
I föregående kapitel presenterades en analys av den empiriska berättelsen med 
hjälp av begreppen organisatoriskt mellanrum, kulturmöte och synen på 
sanning. För att synliggöra de olika dimensionerna av samverkan och de 
mellanrum som skapas används en metafor, en lök med olika lager. Den 
empiriska berättelsen i kapitel 4 beskriver hur VRI-projektet fortlöpte och vilka 
möjligheter och utmaningar som uppstod när olika organisationer, discipliner 
och professioner försökte skapa innovation inom medicinteknik. Studien visar 
att förutsättningarna för samverkan och innovation varierade i olika delar av 
VRI-projektet. Den empiriska berättelsen visar specifikt ett par exempel på 
receptiva kontexter (Pettigrew et al. 1992), dvs. Detektiverna och ETT-studien 
där innovation kan växa fram, och vad som karaktäriserar dessa kontexter. 
Under projektets gång har deltagarnas olika kunskap, perspektiv och 
erfarenheter använts och kommit till nytta på olika sätt. Speciellt värdefulla har 
olikheterna blivit där det uppstått äkta dialog. Där har det funnits en receptiv 
kontext och innovation har möjliggjorts.  
 
Ett fenomen i den innovationsprocess som studerats, som visade sig ha 
betydelse för skapandet av innovation/utfallet, är hur människor i 
organisationer som samverkar ser på världen och hur de förhåller sig till vad de 
betraktar som sanning och vad det innebär. Medan somliga aktörer i projekt 
har professioner som ger dem en tydlig referensram, har andra medverkat i ett 
för dem helt nytt sammanhang och de har då haft möjlighet att ompröva sitt 
sätt att se på kunskap och världen. Organisationer och de människor som 
organiserar sig däri, som har förmågan att översätta och kombinera andras 
kunskap med den egna kunskapen bidrar till en receptiv kontext vari 
välfungerande samverkan och innovation kan ske. Den största praktiska 
lärdomen från VRI-projektet är att aktörer som varit del av en receptiv kontext 
har lärt sig om och av varandra, hur det fungerar inom andra discipliner och 
hur de kan gynnas av eller bidra till den egna disciplinen (och professionen). 
Det bidrar till en ökad innovationsförmåga som kan ge ringar på vattnet.  
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6.1 Samverkan för innovation som en process för validering 
Den empiriska berättelsen visar att om en innovation ska implementeras i 
sjukvården behövs evidens för att den fungerar. Det innebär att 
innovationsprocesser för medicinteknik handlar om validering (värdering av 
evidens) och att interorganisatorisk samverkan på olika nivåer (mellan 
professioner, discipliner och organisationer) bidrar till att återkommande 
validera lösningar genom att testa det tillsammans med en samverkanspartner. 
I en sådan validering ingår utveckling och tester av teknik men också 
prekliniska och kliniska tester av effekter och användartester för dem som	 ska 
arbeta med den nya tekniken. Ny teknik testas först genom teoretiska 
beräkningar och småskaliga så kallade ’proof-of-concept-försök’. 
Medicintekniska produkter och utrustning testas och utvärderas av tillverkarna 
för att uppfylla kraven för CE-märkning för olika klassificeringar (Jacobson & 
Öberg, 2003; Förordning (EU)2017/745, SFS 1993:584 Lag om 
medicintekniska produkter). 
 
Av speciellt intresse för innovation inom medicinsk teknik är klinisk evidens, se 
även kapitel 5.6.2. Den genereras i randomiserade, reproducerbara kliniska 
studier (se tex. Malterud, 2001) och resulterar i objektiv kunskap. Men, 
argumentet här är att värdering av evidens involverar en social komponent som 
beror av individers och organisationers olika förmåga och motiv till att ta till 
sig det nya (Rogers 2003, Cohen & Levinthal, 1990). VRI-projektet var 
utformat enligt trippelhelixmodellen (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) med 
aktörer från akademi, industri och sjukvården (samhället). När det gäller 
validering av evidens har de olika aktörerna i trippelhelixmodellen olika roller 
och betydelse. För att genomföra grundforskning och tillämpad forskning krävs 
representanter från akademin och för att utveckla, tillverka och marknadsföra 
den nya medicintekniken krävs medverkan från industrin. För att genomföra 
de kliniska tester som krävs under utvecklingsprocessen krävs tillgång till 
sjukvården som en arena för tester och som framtida kund för tekniken 
(produkterna). Men det räcker inte, det krävs också tillgång till patienter, dvs 
samhällsmedborgare. Det är för patienternas skull som sjukvården finns, och 
det är samhällsmedborgare som genom att betala skatt bidrar till att bekosta 
den offentligt finansierade sjukvården.   
 

6.2. Receptiv kontext – näring för samverkan 
Den empiriska berättelsen visar att i de kulturmöten där parterna i VRI-
projektet lyckades skapa äkta dialog uppstod innovativa lösningar. 
Detektiverna är ett sådant exempel. Där var innovationen själva spaningarna, 
dvs innovationen bestod av ett nytt arbetssätt för att analysera den egna 
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verksamheten på sjukhuset. Ett annat exempel där det uppstod äkta dialog är 
ETT-studien. I den studien skapade klinisk personal på Sjukhus2 ny kunskap 
om ett slags produkter tillsammans med företagen MedFive och SME3. Ett 
tredje exempel var rengöringsmedelsprojektet där företag, sjukhus och 
akademi tillsammans bidrog med ny kunskap som kan omsättas i handling i 
nya europeiska ISO-standarder (se kap. 4). Med Pettigrews begreppsapparat 
kan man säga att det var i dessa sammanhang som det fanns en receptiv 
kontext (Pettigrew et al. 1992) och att det var skälet till att innovation uppstod 
just där. I dessa sammanhang fanns aktörer som var öppna för och villiga att 
möta varandra och varandras syn på evidens och vad som krävs för att ta fram 
den. De kunde mötas i äkta dialog (se kap. 5.9 och 6.4)  
 
De resultat och effekter som uppnås genom interorganisatorisk samverkan för 
innovation är inte alltid de som från början planerats. Det uppstår även andra 
effekter. Men, det är endast de effekter som uppfattas vara till nytta som kallas 
för innovation. Interorganisatorisk samverkan innebär alltså att människor 
möter varandra i äkta dialog och bidrar till att skapa en receptiv kontext. 
Receptiv kontext handlar i grunden om lyhördhet och intresse – respekt – för 
vad den andre har att säga, vad den andre har för perspektiv och synsätt, och 
på vilket sätt den andre ser på världen och kunskap. ”Respekt betyder 
etymologiskt att se på nytt, att titta först en gång och sedan en gång till.” 
(Mazarella, 2005; 154 citerad i Illman 2006). Det handlar om att se den andra 
som en människa med ett eget perspektiv på världen, inte bara som en spegling 
av sig själv. 
	

6.3 När kommer innovationen?  
I VRI-projektet talades det ofta om innovation som skulle komma. Likt ”I 
väntan på Godot” (Becket, 1952) omnämndes innovationen som något okänt, 
abstrakt. Samtidigt återkom ofta de projektmedlemmar som tillhörde 
näringslivet till att se innovation som något påtagligt, konkret, t.ex. en produkt 
som säljer och är lönsam. Innovation kan också ses som något som gör nytta 
inom sjukvården och det är något sjukvården avgör. Det perspektivet på 
innovation bygger på att innovation ska genereras utifrån faktiska behov. Det 
finns dock en risk att detta perspektiv bygger in den tankevurpa som 
Christensen (1997/2011) varnar för, nämligen att den förmodade tilltänkta 
användaren får för stort inflytande. Fenomenet kallas ”Innovators Dilemma” 
(Christensen, 1997/2011) och innebär att det finns risk att missa disruptiva 
teknologier som med tiden slår ut gamla metoder. Ett exempel är strävan efter 
att utveckla det bästa konstgjorda insulinet. Det var inte det (ur 
molekylärbiologisk synvinkel) perfekta insulinet som blev den stora succén 
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eftersom det redan fanns många tillräckligt bra och likvärdiga alternativ 
tillgängliga. Den verkliga succén blev istället den penna som utvecklades av ett 
danskt företag för att diabetiker enkelt skulle kunna ta sitt insulin och slippa 
hantera lösa sprutor och nålar (Christensen, 1997/2011).  
 
Det finns alltså en risk att alltför stort fokus på teknik eller excellens bidrar till 
att det grundläggande behov och problem som är i behov av lösning förbises. 
Ett sådant exempel är utvecklingen av Aramis, ett lokaltåg för kollektivtrafik i 
Paris som aldrig togs i bruk eftersom det förväntades lösa så många problem 
samtidigt att det krävdes ett tekniskt monster för att uppfylla alla krav och 
förväntningar. Prototypen finns numera som ett monument på tillverkarens 
huvudkontor i en förort till Paris. (Latour, 1998). Historien om Aramis visar 
några av utmaningarna med innovation. Jämförelsen med medicinteknik är 
relevant eftersom det finns likheter mellan de växande kravspecifikationerna 
på trafiklösningen Aramis och de växande kraven på randomiserade kliniska 
studier. Alltför rigorösa krav på utformningen av studier för att visa på klinisk 
evidens riskerar att göra så att studierna inte blir praktiskt genomförbara. Då 
kan det bli med studieprotokollen för att skapa evidens, som med Aramis, det 
stannar vid en prototyp. 
 
I VRI-projektet glimtade det ibland fram en övertro på innovationssystemets 
förmåga. Det fanns de som var besvikna på utfallet av projektet, dels sådana 
som hade hoppats på radikal innovation (sjukvårdspersonal). Dels de som 
behövde visa ’proof-of-concept’ och samla data från sjukvårdsmiljön för att 
kunna gå vidare med sina produkter i den egna innovationsprocessen, men där 
studierna lades ner. Orsakerna till att studier blev nedlagda var t.ex. att 
studiedesignen närmade sig Aramis-syndromet eller att de skulle bli 
oproportionerligt dyra att genomföra om det skulle gå att skapa den evidens 
som sjukvårdsaktörerna efterfrågade.  
 

6.4 Samverkan för innovation -  äkta dialog och möten  
Begreppet receptiv kontext kan fungera som tankefigur (Asplund, 1979) för vad 
som krävs för att interorganisatorisk samverkan ska leda till innovation. Den 
här studien visar att interorganisatorisk samverkan består av interaktioner 
mellan organisationer, discipliner och professioner, och möten mellan olika 
syn på evidens. Men framförallt består interorganisatorisk samverkan av 
möten mellan människor. De organisatoriska mellanrum som skapas i 
samverkansprojektet blir en arena för samverkan för innovation först när de 
fylls med meningsfulla möten. Möten som består i äkta dialog därför att 
människorna som medverkar möter varandra som Du och jag.  
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Idén om samverkan som organiseringsmekanism bygger på interaktioner 
mellan organisationer och att olikheter möts och berikar varandra. På 
organisatorisk nivå kan samverkan skapas och regleras genom avtal. Men för 
att samverkan ska resultera i innovation krävs dialog. När samverkan ska 
omsättas i praktisk handling så behövs interaktion även mellan och inom olika 
discipliner. Inom discipliner finns i sin tur olika yrkesgrupper, professioner 
med kultur och historia som påverkar dess utövning. För att bemöta komplexa 
utmaningar som VRI behövs ett transdisciplinärt angreppssätt där flera 
discipliner kombineras för en mångfacetterad bild av problemet och potentiella 
lösningar. Både transdisciplinär samverkan och samverkan mellan olika 
professioner utmanar de grundläggande antaganden som epistemic 
communities (Knorr Cetina, 1999) eller communities of practice (Wenger, 
1998) bygger på. Utmaningen, olikheten, är samtidigt nyckeln till äkta dialog. 
Konstellationen av parter (organisationer) i samverkansprojekt behöver 
omfatta tillräckligt många och tillräckligt olika aktörer för att de ska kunna 
testa varandras idéer och tillsammans generera evidens för, eller förkasta, de 
lösningar de arbetar med. Detta innebär också att den organisation där 
utmaningen finns rent spatialt/fysiskt/geografiskt måste vara representerad av 
en person med legitimitet och mandat att arbeta tillsammans med andra 
parter, i mellanrummet mellan organisationerna.  
 
”Ett organisatoriskt mellanrum uppstår när en persons, grupps eller 
organisations ansvar, befogenheter, ambitioner, kompetens, information 
etcetera tar slut utan att någon annan persons, grupps eller organisations tar 
vid. Det uppstår ett glapp, ett mellanrum i väven av hur saker och ting har 
organiserats. I ett sådant mellanrum kan människor, frågor och problem 
hamna.” (Tyrstrup, 2014 s.37) 
 
Medicinsk teknik kan innebära en tillämpning som skapar och fyller 
mellanrum mellan disciplinerna teknik och medicin. Mellanrummet kan fyllas 
transdisciplinärt genom kombinationer att teknisk och medicinsk kunskap, 
förutsatt att det upplevs meningsfullt för de discipliner som samverkar. (T.ex. 
När teknisk kunskap om olika material och deras egenskaper integreras med 
medicinsk kunskap inom fysiologi och immunologi kan förståelsen för vilka 
typer av implantat och proteser som kan opereras in utan att risken för 
komplikationer överväger nyttan öka.)  
 
De som möts i det interdisciplinära mellanrummet (materialiserat i tex. VRI-
projektet) i det kulturmöte som uppstår där, lär sig om och av andra discipliner 
och har möjlighet att utveckla även i sin egen disciplin/organisation/profession 
med stöd av den nya kunskapen. Att befinna sig i mellanrummet kan ses om en 
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övning i samverkan, en övning i att formulera ett gemensamt mål med respekt 
för de olika aktörernas intressen och kunskap utan att ge avkall på syftet med 
det som man samverkar om. 
 

 
 
Figur 6. I mellanrummen finns utrymme för kulturmöten och en receptiv kontext. 
Aktörer som möts i äkta dialog lär sig av och om varandra vilket kan bidra till nya 
perspektiv på komplexa frågeställningar, transdisciplinär samverkan och 
innovation. 
 

6.5 Avslutande kommentar till avhandlingens frågeställningar	
I det här kapitlet har avhandlingens frågor diskuterats och besvarats i vid 
mening. Här följer svaren i sammanfattning.  
 
Q1: Vad är karaktäristiskt för interorganisatorisk samverkan i ett 
        trippelhelixprojekt där hälso- och sjukvården är en part?  
 
Interorganisatorisk samverkan består av interaktioner mellan organisationer 
som gör en gemensam ansträngning för att uppnå något (Danermark, 2004). 
Tidigare forskning visar att ett gemensamt mål och förtroende mellan parterna 
är viktiga komponenter i samverkan. Interorganisatorisk samverkan kan också 
förstås som en pågående dialog på flera nivåer, mellan discipliner, professioner 
och personer. Det innebär att det är flera olika antaganden och sätt att se på 
världen och kunskap som utmanar och kompletterar varandra vid 
interorganisatorisk samverkan. De organisatoriska mellanrummen skapar 
arenor för samverkan och innovation förutsatt att de fylls med meningsfulla 
möten och meningsfull dialog. Vad som uppfattas meningsfullt och inte beror 
på hur deltagarna ser på världen, och framförallt hur de ser på evidens.  
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Den här studien visar att fungerande interorganisatorisk samverkan kräver en 
pågående äkta dialog mellan deltagarna. De behöver möta varandra, vara 
intresserade av varandra och visa varandra respekt (Illman, 2006). Det handlar 
i praktiken om att visa intresse för de andras expertkunskap och deras syn på 
evidens. Där dessa möten och dialoger gavs utrymme fanns ett intresse för den 
gemensamma utmaningen, i det här fallet vårdrelaterade infektioner, och det 
var behovet som var vägledande, inte samverkansprojektet i sig. 
 
Q2: Hur kan interorganisatorisk samverkan leda till innovation i ett 

trippelhelixprojekt där hälso- och sjukvården är en part?  
 
När det gäller VRI ligger det i sakens natur att samverkan behövs eftersom dess 
orsaker och konsekvenser berör så många aktörer. Innovation inom 
medicinteknik kräver interaktioner mellan olika aktörer för tester och 
utvärdering av koncept. Inte minst behövs samverkan och en receptiv kontext 
för att genomföra den förändring som implementering av innovation kan 
medföra. Även organisatorisk eller social innovation som inte omfattar 
produktutveckling och klinisk utvärdering i traditionell bemärkelse kräver 
samverkan i eventuella tester och i implementeringsfasen.  
 
Interorganisatorisk samverkan förutsätter att meningsfulla möten och 
meningsfull dialog fyller de organisatoriska mellanrummen. Vad som är 
meningsfullt och inte varierar mellan människor och har sin grund i synen på 
världen (ontologi) och synen på kunskap (epistemologi). Interorganisatorisk 
samverkan för innovation kan uppstå när det finns en receptiv kontext, det vill 
säga när förutsättningarna är sådana att deltagarna har intresse och respekt för 
varandra. En avgörande faktor för innovation inom medicinteknikområdet 
verkar enligt den här studien vara frågan om klinisk evidens.  
 
Parter som avser att samverka för innovation gör alltså klokt i att diskutera 
vilken evidens de förväntas behöva generera och hur det ska gå till. De behöver 
också försäkra sig om att det finns ett ömsesidigt intresse för samverkan och 
syftet med samverkan. De juridiska förutsättningarna för interorganisatorisk 
samverkan kan regleras med avtal mellan organisationer. Men för att 
samverkan sedan ska hända krävs att någon person agerar (den som vill 
samverka, inte nödvändigtvis en ’samverkansledare’) och att den som agerar 
får gensvar. Interaktion innebär dialog, vilket kräver två olika parter. En annan 
aspekt att ta i beaktande är finansiering av arbetstid. De personer som de facto 
ska arbeta tillsammans ’göra samverkan’, behöver möjlighet att arbeta utanför 
ordinarie arbetsuppgifter för att sedan integrera nya erfarenheter i vardagen.  
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6.6 Samhällsutmaningen VRI  
Den samhällsutmaning som VRI-projektet riktade sig mot, har inte blivit 
mindre angelägen under åren som gått sedan projektet startade. Resistenta 
bakterier har nu klassats som ett hot mot rikets säkerhet (SKL, 2017). Antalet 
vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvården har inte minskat 
signifikant trots att frågan har uppmärksammats. Däremot har debatten blivit 
mer nyanserad. Sambanden mellan vårdrelaterade infektioner, smittspridning 
och hygien har både ifrågasatts och förtydligats, bl.a. genom ett antal rapporter 
från Sveriges kommuner och landsting och efterföljande artiklar i 
Läkartidningen och Dagens Medicin.  
 
Det går ännu inte att se några mätbara effekter av VRI-projektet i Sveriges 
kommuner och landstings aggregerade data över VRI i Sverige. Det hade heller 
inte varit enkelt att urskilja orsakerna till en eventuell minskning om det hade 
skett någon, i relation till ett enskilt projekt av den typ som VRI-projektet 
utgör. Däremot skulle det på sikt vara möjligt att urskilja effekter av den här 
typen av projekt lokalt, på sjukhus eller kliniknivå, enligt läkare som deltog i 
projektet.  
 
Även i analysen av VRI-projektet går det alltså att, liksom aktörerna inom det, 
reflektera kring evidens och synen på sanning. Enligt den nationella statistiken, 
som kan antas vara ”hårda fakta” så har inte vårdrelaterade infektioner 
minskat i Sverige (SKL, 2017)****. Lokalt på vårdavdelningar som deltagit i 
Detektiverna finns data på att bakteriebelastningen på ytor minskat avsevärt. 
Det visar att Detektiverna haft effekt på vilka bakterier och i vilka mängder som 
fanns i närheten av patienterna under projekttiden. Det säger också något om 
miljön på avdelningen, men inte något om infektionsfrekvensen bland 
patienterna. Jämförelser på små enheter innebär alltför små urval (för få 
patienter) för att dra långtgående slutsatser om vårdrelaterade infektioner (i 
alla fall enligt evidensbaserad logik). 
 

                                                             
**** “Trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå ligger andelen vårdrelaterade 
infektioner på samma nivå. En möjlig förklaring kan vara att medelåldern och vårdtyngden 
förändras och att antalet vårdplatser fortsatt att minska. Att andelen inte ökar, kan mot den 
bakgrunden ses som en framgång, då patienter med vårdkrävande VRI i allmänhet har 
dubbelt så lång vårdtid som skulle ha höjt prevalensen” SKL web besökt 2017-08-31 
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningvardrelater
adeinfektioner.2333.html 
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7. Slutsatser och framtida forskning  
 
Syftet med avhandlingen är att problematisera och beskriva 
interorganisatorisk samverkan för innovation. I det här kapitlet presenteras 
avhandlingens slutsatser. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens 
praktiska bidrag och lärdomar som kan dras när det gäller samverkan för 
innovation samt förslag till fortsatt forskning.   
 
 
Avhandlingen bygger på en fallstudie av ett samverkansprojekt för innovation, 
VRI-projektet, med syftet att leda till innovationer inom medicinsk teknik. 
Vårdrelaterade infektioner (VRI), är ett nationellt och globalt samhällsproblem 
och därmed en viktig utmaning för utveckling och framtida användning av 
medicintekniska produkter och utrustning. 
 
I de inledande kapitlen i avhandlingen beskrevs hur gränser och gränsdragning 
tidigare har betraktats som en förutsättning för samverkan – att det måste 
finnas en gräns att samverka över för att samverkan ska bli av. Den här 
avhandlingen erbjuder en alternativ bild av interorganisatorisk samverkan. Här 
frodas samverkan snarare i mellanrummen än utgör broar mellan disparata 
öar. I de interorganisatoriska mellanrummen (Tyrstrup, 2014) råder andra, 
ännu inte institutionaliserade och därmed inte låsta förutsättningar, än inom 
respektive område. Därmed råder andra förutsättningar än inom de enskilda 
områdena. Inom mellanrummen är det fortfarande fritt att forma, tolka och 
agera. Successivt institutionaliseras även dessa mellanrum och nya områden 
etableras. VRI-projektet, i vilket det empiriska materialet är insamlat, är ett 
exempel på ett sådant interorganisatoriskt mellanrum med vissa ramar men 
ännu delvis fritt att tolka och agera inom. Den huvudsakliga slutsatsen i 
avhandlingen uttryckt teoretisk lyder:  
 
Samverkan förutsätter att meningsfulla handlingar fyller de inter-
organisatoriska mellanrummen. Vad som är meningsfullt eller inte beror av 
vår syn på världen och av vår förmåga till dialog med varandra. 
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7.1 Samverkan för innovation – att mötas i en receptiv kontext  
Samverkan kräver att idéer omsätts i praktisk handling (Severinsson, 2016). 
Det räcker inte att handlingen utgörs av en underskrift på ett beskrivande 
dokument eller en avsiktsförklaring (eng. Letter of Intent). Fram till dess att 
individer skrider till handling är ett samverkansprojekt livlöst. Samverkan är i 
sig inget att sträva efter utan det är vad samverkan kan leda till som är syftet. 
 
Baserat på observationer i studien av VRI-projektet är en av avhandlingens 
slutsatser att interorganisatorisk samverkan för innovation kräver att gruppen 
av samverkande aktörer utgör en receptiv kontext (Pettigrew et al. 1992). 
Aktörerna behöver kommunicera och förhålla sig till varandra på ett för den 
andre meningsfullt sätt. Endast då kan de dra nytta av varandras olika kunskap 
och skapa innovation. På liknande sätt krävs översättningar för att den 
innovation som eventuellt uppstår ska fortleva eftersom det inte finns någon 
inneboende kraft som gör att innovationen automatiskt sprids. Det måste till 
människor som interagerar med det nya, som översätter det till något 
användbart och meningsfullt för just dem (Latour, 1998).  
 
Genom att använda Pettigrew med kollegors (1992) begreppspar ”receptive 
context for change” och ”non receptive context for change” bidrar 
avhandlingen med ny kunskap om hur samverkan går till i praktiken. 
Fallstudien visar att det krävs mer än en partskonstellation enligt trippelhelix 
”Samverkansmodell för innovation” (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) för att 
skapa innovation. Den empiriska berättelsen visar ett (rikt) exempel på 
samverkan inte bara mellan aktörerna i trippelhelix: akademi, industri och 
sjukvård/offentlig verksamhet, utan också mellan olika organisationer, t.ex. 
företag, akademiska forskargrupper inom vitt skilda fält och en blandning av 
olika offentliga sjukvårdsaktörer (olika landsting, sjukhus, kliniker och 
enheter). I trippelhelixmodellen finns bara aktörer/parter, inte individer, dvs. 
de verkliga innovatörerna, vilket är en svaghet i modellen som gör den svår att 
använda i praktiken, på mikronivå. Den här avhandlingen lyfter fram dem som 
gör samverkan och innovation och hur de (inter)agerar i sin vardag. När 
studien inleddes år 2013 var trippelhelix ett begrepp på var mans läppar bland 
innovationsaktörer och policymakers (beslutsfattare). Nu fem år senare är 
begreppet mindre frekvent använt i debatten. Ordet samverkan däremot har 
ökat i användning under den här tiden och ges idag stort värde och betydelse 
för utvecklingen av framtidens mer hållbara produkter och tjänster.  
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7.2 Avhandlingens bidrag 
Avhandlingens teoretiska bidrag till samverkansfältet är att den 
problematiserar samverkan som avgränsande och gränsöverskridande 
fenomen. Istället ses samverkan som något som skapas och som utvecklas i de 
organisatoriska mellanrummen (Tyrstrup, 2014), förutsatt att det skapas en 
receptiv kontext (Pettigrew et al. 1992). Samverkan är ett fenomen med flera 
lager, som sker interorganisatoriskt, transdisciplinärt och interprofessionellt 
samtidigt. Genom en kvalitativ studie av hur samverkan för innovation går till i 
praktiken har den här studien visat att samverkan kan förstås som en process 
där de samverkandes organisations-, professions- och disciplinbundna 
perspektiv och förståelseramar utmanas. I kapitel 5 och 6 används Bubers 
tankar om kulturmöten och äkta dialog som förklaringsmodell för att beskriva 
det intresse och den respekt för varandra och varandras olikheter som behövs 
för att skapa en receptiv kontext så att samverkan kan göras möjlig.  

Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska ramverket som presenteras i avhandlingens andra kapitel sätter 
litteraturen inom samverkansforskning i relation till det mognare fältet 
innovationsforskning och bidrar därigenom till att knyta dessa fält närmare 
varandra. Samverkan sker ofta med syftet att något nytt, innovation i någon 
form, ska uppstå. De olika dimensionerna av samverkan synliggörs i 
Lökmodellen som presenterats (kap. 2) och används i avhandlingen (kap. 5). 
Hur aktörer i de olika dimensioner kan mötas i organisatoriska mellanrum 
genom äkta dialog och kulturmöten diskuteras och illustreras i kapitel 6 (fig. 
6). 

Praktiskt bidrag 

Avhandlingen bidrar till praktiken genom att den ger en tydligare bild av vad 
som görs i samverkansprojekt för innovation. Studiens bidrag till dem som 
bedriver interorganisatorisk samverkan i sin dagliga gärning eller som kommer 
att göra det framöver är att den lyfter fram erfarenheter som visar att 
samverkan inte ska vara alltför svårt och energikrävande. Samverkan för 
innovation är beroende av vilka aktörer som ska interagera och hur de förhåller 
sig till varandras olika utgångspunkter och syn på världen. I samverkansprojekt 
där sjukvården är involverad behöver samtliga aktörer förhålla sig till klinisk 
evidens och vad som behövs för att skapa sådan. För kliniska studier krävs 
godkännande av studieprotokollet i den lokala etikprövningsnämnden, för test 
av medicintekniska produkter krävs också godkännande av Läkemedelsverket.  
Interorganisatorisk samverkan kräver och förutsätter alltså ömsesidig respekt 
på individnivå såväl som på organisatorisk nivå, vilket tar sig uttryck i äkta 
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dialog vid möten mellan olika organisations-, disciplins- och 
professionskulturer. Människor som är mottagliga för andras perspektiv, 
kunskap och kunskapssyn kan översätta varandras kunskap och nytta av den 
om syftet med samverkan är just innovation. Det finns mycket att lära av 
varandra mellan organisationer, discipliner och professioner genom 
samverkan. Genom att interagera med utomstående får de samverkande 
aktörerna nya idéer och ny kunskap vilket kan ge upphov till innovation. 
Samverkan har betydelse för olika steg av innovationsprocessen: idégenerering, 
konceptutveckling, funktionstester, kliniska studier och marknads-
undersökningar.  
 

7.3 Implikationer 
Resultaten som presenteras i avhandlingen är också relevanta för beslutsfattare 
på policynivå. I Sverige fördelas statliga forskningsanslag utifrån på politiska 
beslut som årligen presenteras i Regeringens forskningspolitiska proposition 
(Forskningsproppen). Hösten 2016 innebar regeringens strategi för 2017-2020 
ett uttalat fokus på samverkan i syfte att stärka Sveriges innovationsförmåga. 
Projektet som studerats i den här studien kan ses som ett ’experiment’ i den 
riktningen och lärdomarna härifrån är därför högst relevanta för framtida 
strategier. Erfarenheterna från VRI-projektet, till exempel när det gäller hur 
ansökningar om anslag bedöms och värderas, kan vara värdefulla.  
 
I interorganisatorisk samverkan där hälso- och sjukvård, industri och akademi 
är inblandade finns en rad komplexa frågor inbyggda, t.ex. rutiner och 
regelverk för hur sekretess, information och patent/immaterialrättsliga frågor 
ska hanteras mellan samverkande organisationer. Vilka rutiner som ska 
prioriteras och vilken verksamhets logik som ska gälla i första hand i olika 
situationer kan innebära motsättningar. Inom akademin råder en 
publikationshets, inom sjukvården avlöser personalkriser varandra och inom 
industrin jagas tidsramar och kvartalsbokslut som visar på lönsamhet. Allt 
detta ska samtidigt borga för patientsäkerhet och en evidensbaserad vård.  
 
Avhandlingen kan också vara till stöd för dem som leder eller arbetar i 
tvärvetenskapliga projekt där hälso- och sjukvården medverkar i någon form, 
men också inom andra områden. Förståelse för villkoren för samverkan och 
innovation kommer att vara angelägen i en tid där efterfrågan på arbetssätt för 
att hantera komplexa utmaningar knappast kommer att minska.  Samverkan 
har visat sig vara så svårt och resurskrävande att det i många fall bör undvikas 
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Men i en tid där mycket tyder på att antalet 
utmaningar och omfattningen av dem (se t.ex. Czarniawska et al. 2007) ökar 
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och där gemensamma ansträngningar behövs för att överhuvudtaget kunna 
hantera dessa torde det vara av stort intresse att samverkan ska fungera som 
bra som möjligt.  
 

7.4 Studiens begränsningar 
Den här avhandlingen bidrar med kontextberoende kunskap om samverkan 
under svenska förhållanden år 2012-2015. Den bidrar med ett exempel (VRI-
projektet) av vilket man kan lära att samverkan för innovation inte är enkelt. 
Någon generell checklista för hur framgångsrik samverkan för innovation går 
till låter sig dock inte göras. Studien bygger på observationer, intervjuer och 
dokument inom ramen för det projekt som studerades. Den empiriska 
berättelsen som presenteras är författarens observationer av händelser och 
situationer samt tolkningar av de erfarenheter, upplevelser och intryck som 
beskrivits i intervjuer. Det här är alltså inte den enda eller ”rätta” versionen av 
berättelsen om VRI-projektet. Strävan har ändå alltid varit att göra dem 
rättvisa som generöst bidragit med sin tid och sina reflektioner under 
projektets gång. De personer som deltagit i samtal och intervjuer har i större 
utsträckning gjort sina röster hörda i det empiriska materialet. Dem som inte 
svarat på förfrågningar om intervjuer har därigenom inte heller fått göra sina 
röster hörda. Den täta beskrivningen begränsas också, om än i liten 
utsträckning, av att namnen på aktörerna och själva projektet är fingerade. Det 
är ändå ett val som gjorts i syfte att inte peka ut någon eller några. 
Avhandlingens bidrag begränsas också av att den inte innehåller någon 
uppföljning av fallstudien några år efter det att VRI-projektet avslutats. 
Avsikten med fallstudien och avhandlingen har dock inte primärt varit att 
kritiskt utvärdera VRI-projektet utan att studera hur samverkan för innovation 
kan gå till. Om sådana lösningar som projektet på sikt leder till visar sig bli 
innovation syns inte förrän i de sena delarna av en innovationsprocess, 
nämligen efter en (framgångsrik) implementering.  
 

7.5 Förslag till fortsatt forskning  
Till forskningen inom samverkansfältet bidrar avhandlingen med en studie av 
interorganisatorisk samverkan mellan privata och offentliga verksamheter. 
Forskare som intresserat sig för samverkan i offentlig sektor har tidigare 
föreslagit att intersektoriell, interorganisatorisk samverkan är kumulativ 
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Avhandlingen erbjuder ett avgränsat 
exempel på samverkan i mellanrummen mellan organisationer, discipliner och 
professioner. (Den bakomliggande) Fallstudien ger en tät beskrivning av ett 
samverkansprojekt och diskussionen lyfter fram hur perspektiv på olika nivåer 
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och inom olika områden möts. Studien kan ligga till grund för fortsatta studier 
av samverkan mellan organisationer, discipliner och professioner, men också 
mellan specialiteter och subspecialiteter inom teknik, medicin och omvårdnad. 
Vilka konsekvenser får då samverkan för forskningsfinansiärer, akademi, 
näringsliv, hälso- och sjukvård på längre sikt? Vem kan vinna eller förlora på 
samverkan i olika former? Vad händer i ett samhälle där många ska vara 
samverkansgeneralister med chefskompetens och utrymmet för specialister 
krymper?  
 

7.5.1 Mäta och utvärdera samverkan  

Inom välfärdssystemet är syftet med samverkan att ärenden inte ska falla 
mellan olika ansvarsområden. Där finns det som tidigare forskare beskrivit 
också som ett moraliskt syfte. Inom näringslivet och till viss del även inom 
akademin är tanken med samverkan att stå sig i konkurrens. Där är 
incitamentet att samverka med andra för att öka sin egen innovationsförmåga 
mera uttalat. Samverkan förväntas ge synergieffekter. Men om samverkan är 
ett managementmode finns stor risk att de inte uppstår önskvärda synergier. 
Då är en relevant fråga om det är rimligt att organisera samverkan med 
förväntan att utfallet ska bli innovation. 
   
Den här fallstudien har undersökt samverkan organiserad som ett 
tidsbegränsat projekt. Men om det är svårt att mäta både samverkan och 
innovation hur vet man då om ett projekt är framgångsrikt eller mindre 
framgångsrikt? Som avhandlingen har visat handlar samverkan om mötet 
mellan olika sätt att se på världen. Olika organisationer, discipliner och 
professioner ”mäter” sin verksamhet på olika sätt och har olika referenser för 
vad som är tillförlitliga resultat och forskning av god kvalitet. Det gör 
utvärdering av samverkan extra svår att genomföra och bedöma. Vems 
perspektiv inkluderas respektive exkluderas beroende på val av mätmetod?  Är 
samverkan alltid av godo? 
 
Hur och om samverkan ska mätas och utvärderas är alltså ett område där det 
behövs mer forskning. Sverige lägger en stor del av BNP på forskning och 
innovation men sticker inte ut som nation när det gäller innovation speglad i 
ekonomisk tillväxt (Ejermo & Kander, 2006; Chaminade et al. 2010; Asheim & 
Parilli, 2012; Berggren, 2017). Dock är metoderna för att utvärdera och mäta 
ett lands innovationsförmåga ständigt föremål för diskussion. En frågeställning 
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för vidare studier kan därför vara: Skulle det vara användbart att ha kvalitativa 
KPI††††:er för samverkan och innovation? Hur ska de i så fall utformas?  
 

7.5.2 Effekter av samverkan 

En viktig aspekt och drivkraft för interorganisatorisk samverkan är lärande och 
kunskapsutbyte (se litteraturöversikten i kapitel 2). Avhandlingen har visat att i 
sammanhang som är mottagliga för ny kunskap och idéer finns förutsättningar 
för att kombinera varandras kunskaper. Ett resultat av VRI-projektet är att 
aktörer i projektet har lärt sig att lära av varandra. Enberg (2007) har studerat 
knowledge integration och visat exempel på att industriell produktutveckling i 
tvärfunktionella team går bäst om individerna inte försöker jämka ihop sig för 
mycket utan behåller sina olika sätt att se problem som de ställs inför. Det 
viktiga är att man är medveten om olikheterna och kan förena de olika 
kunskapsbaserna, för att kunna dra nytta av ett brett tvärvetenskapligt 
arbetssätt. Kunskap kan ses som en del av en komplicerad väv av relationer 
mellan människor, aktiviteter och materiella strukturer (Gherardi et al. 1998; 
Mørk et al. 2008). I den här avhandlingen föreslås Bubers dialogfilosofi vara 
ett stöd och ett sätt att förklara hur olikheter kan mötas. Men fortsatt forskning 
behövs kring hur de olika kunskaperna kombineras rent praktiskt för att 
förstärka varandra när olika sätt att se på världen möts.  
 

7.5.3 Medicinteknikområdets framtid 

Den tekniska utvecklingen just nu handlar i stor utsträckning om digitalisering 
och robotisering. Det berör inte bara medicinska tillämpningar som historiskt 
sett associeras till avancerad teknik såsom laparoskopi (titthålskirurgi), 
hjärtlungmaskiner (intensivvård) och bildgivande system (MRT, CT, PET mfl.). 
Nya tillämpningsområden ligger inom t.ex. eHälsa, telemedicin (vård på 
distans) och avancerad vård i hemmet vilket ställer nya krav på samverkan 
mellan teknik och omvårdnad och utveckling av området teknisk 
vårdvetenskap. 
 
Det innebär också att samverkan mellan olika discipliner och aktörer behövs 
för att diskutera och genomföra utveckling och utvärdering av ny teknik och 
nya metoder, helt enkelt framtidens HTA (Health Technology Assesment). 
Andra områden under expansion handlar om hur teknik och medicin 
integreras när tekniken blir en del av vår vardag och av våra kroppar när 
vardagen gör oss till cyborger (Hacking, 2007; Haraway, 1991) genom så 

                                                             
†††† KPI = Key Performance Indicator 
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kallade wearables, implantat med sensorer av olika slag (Catherwood et al. 
2016). Medicin och teknik som smälts ihop transdisciplinärt blir något annat 
än vad kunskapsområdet medicinteknik innebär idag.  
 
Det behövs mer forskning om hur samhället och dess medborgare påverkas och 
påverkar sin omgivning och sina förutsättningar parallellt med att teknikens 
möjligheter och tillämpningar förändras och växer. Vad det innebär och hur det 
kommer att påverka människors vardag vet vi inte idag. Transdisciplinär 
samverkan inom forskning och utveckling kommer troligen att ge upphov till 
både inkrementell och radikal innovation men det går inte att förutspå vad det 
skulle vara och vad det kommer att leda till. Med andra ord vad 
medicinteknikområdet kommer att omfatta i framtiden. Ett exempel från ett 
besläktat område är neuroekonomi, neurovetenskap och nationalekonomi som 
kombineras för att t.ex. undersöka hur användningen av p-piller bland den 
kvinnliga delen av befolkningen påverkar riskbenägenhet och 
konsumentbeteende i ett land (Ranehill et al. 2015).  
 
Andra frågor som aktualiseras med introduktionen av virtuella verkligheter 
(VR) och artificiell intelligens (AI) är t.ex. Hur ska människor tänka 
tillsammans med robotar? Om artificiell intelligens överträffar den mänskliga 
hjärnan i logiskt tänkande, hur ska emotionell intelligens (EQ) kombineras 
med artificiell intelligens (AI)? Hur kan AI och VR användas för att utveckla 
sjukvården? Hur påverkas människors hälsa på lång sikt av den nya tekniken? 
Hur kan wearables tex. i form av implanterbara kameror som kan opereras in i 
hjärnan och kontinuerligt avbilda hjärnvävnaden så att eventuella 
cellförändringar som kan leda till tumörer upptäcks i realtid bäst användas? Är 
det av godo eller skapar det stress i hela befolkningen att kunna kartlägga 
potentiellt sjukliga förlopp? Och vilka etiska ställningstaganden borde vi 
diskutera längs vägen?   
 

7.5.4 Globala utmaningar behöver former för samverkan 

Nu återvänder vi till den bild som målades upp i inledningen av den här 
avhandlingen: De stora globala utmaningarna kring demografiska 
förändringar, klimathot och folkhälsa kräver transdisciplinär samverkan (se 
t.ex. Pohl, 2005). Det innebär att interorganisatorisk samverkan kommer att 
behövas eftersom experter med olika professioner finns inom olika discipliner 
och de är verksamma i olika organisationer. Det är omvittnat att samverkan är 
svårt och transdisciplinära ansatser kräver ett mått av både altruism och 
situationsanpassning. Det behövs därför fler studier av och därmed fler 
exempel på transdisciplinär, interorganisatorisk samverkan i praktiken. 
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Kunskap om hur samverkan leds och styrs, vem (om någon) som har 
tolkningsföreträde och vilket utfall som kan förväntas av samverkan är också 
viktigt. Därför vore det också intressant att studera samverkan ur ett 
maktperspektiv för att förstå hur formella och informella hierarkier påverkar 
samverkan och innovationsförmåga.   
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Efterord 
 
Kahnemann (2009) har i sin Nobelprisbelönade forskning visat att människan 
har två system för att tänka. Ett för att tänka snabbt, ett för att tänka långsamt. 
Kanske är det också så att det är dem vi använder för att tänka själva och för att 
tänka tillsammans. Det går fortare att tänka själv – men analysen blir mer 
djuplodande och kan visa oss det oväntade om vi tänker tillsammans. 
 
Såsom fenomenet samverkan betraktas i den här avhandlingen kan det 
kondenseras till att ha med mellanmänskliga relationer att göra. I en framtid 
med ökande digitalisering, robotisering, artificiell intelligens (AI) och virtual 
reality (VR) kan samverkansbegreppet kanske komma att innebära något 
annat. Men robot-människa interaktioner och människa-människa relationer 
behövs sida vid sida. Det gäller t.ex. när en kirurg opererar med hjälp av en 
robot och arbetet i operationssalen organiseras annorlunda än vid traditionell 
kirurgi (Wasén, 2008). Robotar kan programmeras för att vara synkroniserade 
med andra robotar och operatörer, men den mellanmänskliga relationen kan 
inte förprogrammeras.  
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8. English Summary 
 
Collaboration can be a crucial feature behind innovation, competitive 
companies, high-quality research and well-functioning authorities and 
institutions in the welfare society. The incentives for collaboration may be 
either moral, economic or political. There is an underlying expectation in the 
political debate that western societies will maintain its competitiveness and 
respond to global challenges through innovation. Although, in order to create 
innovation and to solve societal challenges, an inter-organizational, 
transdisciplinary perspective is needed. This thesis makes a contribution to the 
knowledge about collaboration for innovation.  
 
Research on inter-organizational collaboration is a relatively immature field. 
Previous research emphasizes trust and common goals as crucial aspects for 
fruitful collaboration and cooperation. Collaboration has been seen as a mean 
to bridge gaps and cross boundaries. Previous, scholars have suggested empty 
spaces as well as collaboration networks to be the locus of innovation. In the 
field of innovation research, collaboration in shape of networking and strategic 
alliances is necessary for increased competitiveness. However, the interest in 
innovation research has primary been on other aspects than how collaboration 
is performed in practice.  
 
The purpose of this thesis is to further develop the understanding of inter-
organizational collaboration for innovation. This is done through a 
contribution to the emerging theories of collaboration for innovation, to the 
collaborative practice in private and public sectors, and to politicians and 
decision makers who control the allocation of state funding for research and 
innovation. The overall research question is: What characterizes inter-
organizational collaboration [samverkan]? The case study underlying the 
dissertation is based on an ethnographically inspired study of a collaboration 
project in the field of medical technology and biomechanical engineering. The 
field work consisted of interviews and observations during project meetings 
and workshops during two years of time. Empirical material was collected and 
co-created with the participants in the project through interviews and 
participatory observation during project meetings and workshops, through 
project websites and mail conversations. 
 
The study shows that inter-organizational collaboration consists of several 
dimensions and can be understood as a multilevel phenomenon metaphorically 
compared to the layers of an onion. The dissertation thus confirms previous 
suggestions that collaboration is cumulative. Inter-organizational collaboration 
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is more than organizations making a common effort. The case study presented 
here reveals the inter-organizational, transdisciplinary and inter-professional 
dimensions of collaboration and suggests an alternative theoretical perspective, 
namely that: collaboration is about sense making, a way to fill organizational 
interstitia with meaning. Innovation may happen when the collaborating actors 
manage to create a receptive context for change and establish true dialogue. 
Organisations are actors consisting of human beings with different disciplines 
and professions, each of them with their underlying assumptions and 
vantagepoints and they differ in how they are looking at the world.  
 
Keywords: collaboration, innovation, transdisciplinary, inter-professional, 
inter-organizational, healthcare, technology 
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10. Appendix 
 

10.1 Bilaga 1 
 
Konversationsintervjuer  
Inledande frågor för att öppna samtalet över en kopp kaffe el motsv. 

• Berätta om dina tankar kring och intryck kring projektet 
• Berätta om din roll  

 
 

Semistrukturerade intervjuer 
Ordningen på frågorna och hur de formulerades vid intervjutillfället varierade. 
Alla frågor användes inte i alla intervjuer. 
 

• Vill du berätta vad som är det bästa med projektet? 
 

• Hur kom du in i projektet? 
• Hur ser du på din roll/uppdrag?  

o Vad gör du rent praktiskt? 
• Har du varit inblandad i några liknande projekt förut? 
• Har du nytta av de andra?  

o Tror du att man har nytta av varandra inom projektet? 
 

• Hur ser du på förutsättningarna för projektet att uppnå sina mål? 
• Vad har varit framgångsfaktorer i projektet? 
• Vad har varit hinder i projektet? 
• Vad innebär det att samverka, för dig?  

o Vad behövs för att samverkan ska bli av? 
• Vad innebär innovation för dig? 

 
• Hur är det att jobba med olika typer av parter, sjukvård, akademi, 

industri?  
• Är det svårare eller lättare att jobba med någon viss typ av part? 
• Vad har varit mest överraskande i projektet? 

 
• Vilken kontakt har du med andra aktörer i projektet? 
• Vad får din organisation ut av att vara med i projektet? 
• Vad har du lärt dig av att vara med i projektet? 
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