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Sammanfattning 

Innovation är av stor vikt för ekonomisk tillväxt och mycket pengar satsas på 

att föra ut idéer från akademi till industri. Tidigare forskning visar att endast en 

liten del av innovationerna inom industrin kommer från akademin. 

Frågeställningarna har behandlat vilka problem som uppstår under 

innovationsprocessen och hur en innovation påverkas av den kontext där den 

utvecklas. Teoretisk grund har varit en processmodell som behandlar invention, 

diffusion och tillämpning samt ett nätverkssynsätt som behandlar kontextuella 

skillnader. Studien bygger på en kvalitativ fallstudie av medicinteknikföretaget 

Sensodetect som utvecklar objektiva diagnosmetoder för psykiatriska 

sjukdomar. Bristande tillgång till aktörer som möjliggör fortsatt 

innovationsprocess och stort forskningsfokus är två faktorer som försvårat 

innovationsprocessen. Att studera innovation som process är problematiskt då 

företaget varit i inventionsdomänen och diffusionsdomänen samtidigt vilket 

ifrågasätter modellens teoretiska validitet. Den kontextuella analysen bidrog 

inte med lika mycket information som förväntat men svårigheter att anpassa 

någonting nytt i en industriell kontext bekräftas. 
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Inledning 
Innovation spelar en viktig roll i möjliggörandet av långsiktig ekonomisk tillväxt. 

Genom allt från Adam Smith till Robert Solow via Ricardo, Marx, Marshall, Schumpeter 

och Keynes har tanken funnits att introduktionen och diffusionen av teknologiska och 

organisatoriska innovationer är intimt besläktat med långsiktig produktionsökning 

(Freeman, 1994). Idag har länder och regioner med mycket innovation högre produktivitet 

och inkomst än länder och regioner med lägre innovation (Fagerberg 2004). På 

företagsnivå estimeras nya produkter som är yngre än fem år att stå för 30 procent av 

vinsten i företag i USA och i högpresterande företag är motsvarande siffra 50 procent 

(Dodgson, Gann & Salter, 2008).  

Fram till 1990 talet var det ändå relativt få som hade försökt kartlägga och undersöka 

innovation mer noggrant och ingående ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur innovation blev 

till sågs som en svart låda som kunde öppnas av ingenjörer och möjligtvis av historiker i 

efterhand (Freeman, 1994). Även om innovation anses vara grunden till ekonomisk tillväxt 

av många finns vissa investeringsproblem inom innovationen och många satsningar är 

riskfyllda. En ren marknadsekonomi är inte optimalt för innovationer då det oftast medför 

stora kostnader med osäker tillbakabetalning (Hall & Lerner, 2009). Det är också mer 

kostsamt för små, nystartade företag att skapa innovation än för större, äldre företag (ibid). 

Därför söker politiker skapa förutsättningar för att underlätta innovation. Projekt som 

innovationsplatsen vid Sveriges främsta universitetssjukhus, karolinska institutet är 

exempel på initiativ av politiker för att stimulera innovation. Där ska en bas finnas för 

samverkan mellan näringsliv, akademi och sjukvård finnas (socialdemokraterna.se). 

Just akademin har länge setts som en outsinlig källa för potentiell innovation 

(Waluszewski & Håkansson, 2007). Framförallt är det vetenskapen och teknologin som 

anses kunna öka den ekonomiska tillväxten. Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) anser följande. 

”in the knowledge-based economy, science and technology and their applications in 

industry and communications are major sources of economic growth and well-being”.  

Många initiativ, utöver det ovan nämnda, initieras av regeringar och organisationer 

för att föra akademi och industri närmare varandra. På 1970 talet skapades tex. forskarbyar 

med Ideon i Lund som den mest kända, och mycket pengar satsas. I många fall är dock 
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kunskapstillförseln från akademin till industrin mycket liten och en större del kommer från 

andra externa källor så som kunder, leverantörer eller oberoende forskarinstitut (Norgren 

1989). Detta betyder att en stor andel av de satsade skattemedlen inte kommer till nytta 

varken för företagen eller för staten. Vissa forsknings- och innovationsintensiva branscher 

som har en extra variabel att ta hänsyn till är till exempel biomedicin och medicinteknik 

(Norgren, 1989; Waluszewski & Håkansson, 2007 eds.). Detta eftersom de samarbetar med 

ytterligare en aktör; sjukvården, som även den är skattefinansierad. Det finns alltså vinster 

att göra i två led för företag, stat, och individ genom att innovationsprocessen fungerar så 

bra som möjlig. 

Även om innovationsprocesser skiljer sig mycket från gång till gång (Van de Ven et 

al., 1999) så verkar vissa situationer vara mer problematiska än andra. När grundforskning 

ska kommersialiseras uppstår svårigheter eftersom innovationen ska användas i en ny 

kontext (Waluszewski & Håkansson, 2007 eds.). När innovationsprocessen börjar i en 

kontext kommer den också bära med sig rester från denna kontext in i nästa vilket ofta kan 

försvåra kommersialiseringen (ibid.). Nya aktörer blandas in och gamla blir inte lika 

viktiga längre vilket också kan vara försvårande på flera sätt (Roback, 2006). Inom 

kommersialiseringsprocessen blandas också nya faciliterande och inhiberande faktorer, till 

exempel nya regelverk, in som tidigare inte varit viktigt. Industrins absorberande kapacitet 

och produktionsstruktur har också ifrågasatts i vad som brukar kallas kunskapsparadoxen 

(Soete, 2002). Då även sjukvården finns inblandad som en tredje aktör ser Roback (2006) 

att mycket av svårigheterna ligger inom just den specifika branschen. 

Trots de medel som satsas inom innovation och sjukvård saknas en unifierande teori 

som på ett tillfredställande sätt kan förklara processen. Perspektiven är flera och har olika 

utgångspunkt men ensamma kanske de saknar förklarande kraft på flera punkter. Om 

perspektiven genom att kombineras kan ge ökad insikt i de problem som uppstår i 

innovationsprocessen vid kommersialisering inom sjukvården uppstår vinster på flera 

punkter. Dels kan framtida entreprenörer få ökad information om hur de ska agera, dels 

kan satsningar på innovation förbättras. 
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Syfte 
Syftet med studien är att belysa de svårigheter som uppstår när kunskap ska byta 

kontext från att vara framgångsrik inom akademin till att vara framgångsrik inom 

industrin. Dessa svårigheter kommer belysas ur ett processperspektiv som behandlar de 

faser innovationen måste gå igenom för att nå marknaden. 

Frågeställning 

Vilka svårigheter uppstår under innovationsprocessen när grundforskning från 

akademin ska kommersialiseras? 

Hur påverkas innovationen av den kontext där den utvecklas när den ska inbäddas i 

en annan kontext? 

Teori 
Teoridelen i denna studie kommer inledas med förklaring och teoretisk inblick i 

begreppen innovation, vetenskap och kontext. Därefter kommer en särskiljning av hur 

kontexterna inom akademin och industrin skiljer sig åt och en tvärvetenskaplig 

processmodell presenteras. Slutligen sammanfattas teorin och diskussion förs kring hur 

teorin täcker av området och samverkar. 

Enligt Fagerberg (2004) görs en distinktion mellan invention (uppfinning) och 

innovation på följande sätt. En invention är det första gången en idé uppkommer medan en 

innovation är första försöket att förverkliga idén i praktiken. Innovationsprocessen är alltså 

den sekvens av händelser som sker från att en idé uppkommer tills det finns en 

kommersialiserad produkt på marknaden. Dessa händelser kan variera stort i antal, 

komplexitet och duration och skiljer sig därför mycket från gång till gång (Van de Ven et 

al., 1999). Osäkerheten kring processen och antalet variabler som påverkar är så stora att 

det till synes ter sig som en helt randomiserad process (Kanter, 1988). Detta är också en 

skiljelinje i forskningen kring innovation då vissa försöker förklara innovation som en 

process och sätter upp sekventiella modeller för att förklara skeendet medan andra väljer 

att se innovationsprocessen som en ickelinjär och något kaosartad process (Van de Ven et 

al., 1999).  
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Det räcker inte att endast se till ett individuellt företag för att kunna förklara 

innovation utan innovation uppkommer i ett komplext kunskapsnätverk, varför ett 

näteverksperspektiv bör tas i beaktande (Powell, Koput & Smith-Doerr, 1996). Industrial 

Marketing och Purchasing (IMP) synsättet utgår från detta och fokus ligger på hur olika 

aktörer samverkar och interagerar och därmed skapar värde, i detta fall innovation 

(impgroup.org).  

Kontextuella skillnader i akademi och industri 

Den akademiska kontexten präglas av ett vetenskapligt synsätt. Vetenskap överlag 

har en stark ställning i världen och speciellt i högt industrialiserade länder som Sverige. 

Det finns ett stort tryck på de forskare som producerar vetenskapen att inte bara producera 

akademiska resultat av hög standard, utan även att bidra till ekonomisk tillväxt genom att 

ge upphov till innovation (Waluszewski & Håkansson, 2007). 

För att klargöra svårigheterna med att förflytta vetenskap behöver vetenskap först 

definieras. Vetenskap är kunskap som har genomgått vissa svårare utmaningar än 

sedvanlig kunskap, framförallt har de gått igenom peer-reviewed tidsskrifter och 

publicerats där. Att vetenskap har hög ställning både i Sverige och i världen idag beror 

främst på att vetenskap tillmäts värde i den kontext där den finns. Enligt Latour (1987) är 

det just inbäddningen i vetenskapsprocessen som förvandlar viss kunskap till vetenskap. 

Denna inbäddning sker till ett visst pris och all kunskap kvalificerar sig inte. När kunskap 

blir vetenskap måste vissa krav på nyhet och unikhet nås. För att bli publicerad ska 

vetenskap vara byggd på tidigare forskning för att vara trovärdig men även i viss mån 

revoltera mot tidigare antaganden för att vara originell (Polanyi 1962). Just kravet på 

originalitet och unikhet kännetecknar vetenskapsvärlden och kontexten som finns där. 

Inom den industriella kontexten är däremot kraven på kunskap annorlunda. Fokus 

ligger på att vara vinstskapande. Ofta används nyckeltalet Return on Investment (ROI) för 

att se om en tillämpning av ny kunskap är lönsam. För att öka ROI finns tre vägar att gå, 

höja intäkter, sänka löpande kostnader eller minska omställningskostnader. Därmed 

premieras andra saker än inom akademin och unikhet kan till och med vara någonting 

dåligt då det är svårare att anpassa till nuvarande teknologi och nuvarande system och 

därmed innebär för höga omställningskostnader. Det är istället kunskapens förmåga att 

skapa rena intäkter, besparingar eller andra mervärden som är viktigt inom industrin. 
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(Waluszewski & Håkansson eds., 2007) Skapas den nya kunskapen inom industrin är det 

redan från början avgjort vad som sätter premisserna och då omställningskostnader räknas 

med byggs ny kunskap oftast på befintliga teknologiska och organisatoriska system. Dosi 

(1982) refererar till detta som att man inom industrin ofta låser sig till en specifik 

”teknologisk bana”. En sämre lösning inom den här banan kan därmed generera högre ROI 

än en bättre som inte är anpassad till nuvarande teknologiska bana. Även om lösningar 

fungerar bra till den gamla teknologiska banan finns det också en stor risk att företaget 

stagnerar i sin teknologiska utveckling. Hade en lösning som inte varit anpassad till den 

teknologiska banan valts kunde utvecklingen och avkastningen blivit större vilket betyder 

att det finns ett mått av risk inblandat i val av lösning. Till slut är det dock hur det nya och 

det gamla samverkar som avgör hur ekonomiskt lönsam den nya lösningen är 

(Waluszewski & Håkansson eds., 2007). 

En innovations förmåga att skapa ekonomisk vinning avgörs alltså inte utav hur bra 

och tekniskt nyskapande innovationen är utan det beror på hur bra innovationen kan passas 

in i rådande användarsystem. Det är därmed en stor skillnad på kunskap och innovation 

som produceras inom akademi och industri där kunskap från akademi har en mycket längre 

väg att gå. För att kunna skapa ekonomisk vinning måste akademisk kunskap först kunna 

kombineras med befintliga resurser. (Waluszewski & Ingemansson, 2009) 

Waluszewski och Ingemansson (2009) går vidare och menar att förhållandet mellan 

hur väl den kontext ny vetenskap utvecklas i efterliknar den kontext där den kommer 

användas korrelerar med hur stor chans det är att vetenskapen lyckas bli innovation. Detta 

eftersom utvecklingskontexten sätter ett starkt avtryck på vetenskapen som överlever även 

om vetenskapen byter kontext. Tekniska utvecklingar och vetenskap behöver genomgå tre 

steg till implementering; utveckling, produktion och användning (Ingemansson, 2009). Ju 

mer av dessa steg som har tagits inom den kontext där innovationen ska användas, desto 

större är chanserna till överlevnad. Omvänt är det också så att ju längre ifrån användarna 

en innovation har utvecklats, desto dyrare och mer komplext blir det att bädda in den in 

användarkontexten (ibid.). Intressant är också att den ekonomiska logiken inom dessa steg 

skiljer sig signifikant från varandra (Waluszewski & Håkansson eds., 2007). 
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När kommersialisering ska ske av akademisk grundforskning har det också visat sig 

att tidigare industrierfarenhet är av stor vikt för entreprenören. Detta eftersom man då 

troligen har ett mer omfattande nätverk och flera aktörer kan vara inblandade i 

utvecklingen av innovationen (Mosey & Wright, 2007). 

Invention, diffusion och tillämpning  

Roback (2006) visar på fyra kategorier som är viktiga att ta hänsyn till när 

innovationsprocesser inom sjukvården analyseras. Dessa är 1, ersättningssystem och 

finansieringsfrågor, 2, konkurrens, 3, lagstiftning och reglering samt 4, sociopolitiskt 

klimat. Behovet att anpassa innovationer till rådande teknik behöver därför inte bara beröra 

tekniska delar utan även rutinmässiga och ersättningsmässiga faktorer. För att en ny 

medicinteknisk produkt ska börja användas måste sjukhus eller klinik ersättas för 

användandet av den och att få betalt per patient vilket är vanligt, gör att användning av ny 

teknik endast medför kostnader för dem. Detta är ofta ett problem inom branschen och att 

ersättningssystemen ser olika ut i olika länder försvårar även globalisering (Roback, 2006). 

Modellen för invention, diffusion och tillämpning (IDD- modellen) anger att just 

dessa domäner i processen behöver vara uppfyllda. Modellen är sekventiell men mest av 

pedagogiska skäl vilket innebär att de olika domänerna är överlappande. Invention syftar 

på en ny idé eller ny vetenskap. Diffusion syftar på spridningen av idén eller vetenskapen 

och tillämpning syftar på den praktiska användningen av idén (Roback, 2006). Domänerna 

kommer först presenteras överskådligt varpå modellen presenteras i sin helhet. 

Inventionsdomänen 

Invention kan delas upp i två former av upptäckter. Antingen kan en upptäckt göras 

av någonting som inte var möjligt att göra innan eller så kan en upptäckt göras av ett behov 

som behöver lösas (Roback, 2006). Skillnaden har stora likheter med den som 

Waluszewski och Ingemansson (2009) påtalar gällande upptäckter inom akademi och 

industri. Behovsupptäckter är ofta de som sker inom industrin och möjlighetsupptäckter är 

ofta de som sker inom universitetsvärlden.  

Inventionsdomänen fortsätter ända fram tills en färdig produkt finns framtagen och är 

redo att lanseras. Inom sjukvården kommer de allra flesta innovationer från akademin (tex. 

röntgen) men det finns också exempel där sjukvården samarbetat med industrin för att få 

fram innovationer (tex. dialysen). Det vanligaste är att inventionen kommer från akademin 
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men vidareutvecklas inom industrin och därefter anpassas till sjukvården. Förutom dessa 

tre aktörer behövs även en betalande aktör för att inventionsdomänen ska kunna övergå i 

diffusionsdomän (Roback, 2006). 

Ju närmare en färdig produkt man kommer (och därmed närmare slutet av 

inventionsdomänen man kommer), desto mer av utvecklingsarbetet organiseras och 

finansieras av det företag som tar över efter akademin. Här pågår tre parallella processer; 

att utveckla idén till en användbar produkt för professionella inom medicin, att integrera 

den nya produkten i företagets arbete samt att hitta en ekonomisk möjlig lösning för att 

producera produkten (Roback, 2006).  

Diffusionsdomänen 

Diffusionen påbörjas när inventionen börjar användas och kommer sedan vidare som 

ett resultat av att många individuella praktiker (kunder) väljer att ändra sina rutiner för att 

därmed kunna använda den nya teknologin. Detta inträffar när praktiker oberoende av 

uppfinnaren och utvecklaren har blivit medvetna om produkten och vill förändra sitt 

arbetssätt för att därmed kunna använda den. När det gäller högteknologiska innovationer 

är det också viktigt att det finns möjlighet för praktiker att faktiskt använda tekniken 

relativt lätt (Battista, 1989). Diffusion händer i ett system av praktiker som potentiellt kan 

börja använda den nya tekniken. Hur detta system ser ut beror dels på innovationens 

användbarhet (passar för många områden/snävt), dels på hur positiva praktikerna är till 

innovation (Roback, 2006). 

De flesta av de aktörer som varit viktiga i inventionsdomänen är även viktiga i 

diffusionsdomänen. Till viss beror detta på överlappning av domänerna och 

diffusionsdomänen börjar oftast innan innovationen har fått sin slutgiltiga form och många 

anpassningar brukar göras. 

Tillämpningsdomänen 

För att en innovation verkligen ska bli till krävs att den fortsätts tillämpas även efter 

diffusionsdomänen och blir en del i praktikers vardag. Man kan jämföra det med att börja 

med en ny vana, det går bra så länge man tänker på det i början men när nyhetens behag 

lagt sig återgår man till sitt föregående sätt. Detta händer ofta inom medicinteknik då 

många innovationer är tekniskt avancerade och kan kräva en förändring i behandlingsrutin. 

Detta är dock bara ett sätt att se till att innovationen tillämpas. De två andra är att förändra 
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innovationen så att den blir mer användarvänlig alternativt bättre och att förändra 

användningsområdet för innovationen (Roback, 2006). Då det företag som utgör det 

empiriska underlaget för denna studie inte har kommit till tillämpningsdomänen än 

beskrivs den här inte vidare. 

Modellen i helhet 

Denna modell är egentligen utvecklad för innovation inom organisationen i 

sjukvården. Detta är inte fokus för denna undersökning utan ett företag utanför 

organisationen undersöks. Eftersom modellen anses generell går det dock att använda den 

över organisationer också, vilket gör den tillämpbar här (Roback, 2006). En bild av 

modellen på engelska finns i figur 1. 

Många potentiella aktörer, faciliterande faktorer och inhiberande faktorer som är 

viktiga för varje del i processens delar invention, diffusion och tillämpning nämns. Dessa 

är i många fall överlappande men exempelvis så är upptäckaren eller uppfinnaren viktigare 

i inventionsdomänen än diffusionsfasen och den betalande aktören i inventionsdomänen är 

oftast inte samma som i tillämpningsfasen. Exempel på faciliterande faktorer är upplevt 

behov av innovationen och exempel på inhiberande faktorer är regelverk. Konsekvenserna 

handlar om vad som händer för vårdgivande part om innovationen blir till och tillämpas 

och kan exempelvis bestå av minskade arbetskostnader eller ökad konkurrenskraft. Det kan 

också handla om att tidigare teknik blir gammalmodig. Därför spelar också upplevd 

konsekvens in för om innovationen ska bli till (Roback, 2006).  
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Figur 1. IDD- modellen 

Sammanfattning 

Huruvida en innovation blir lyckad ligger alltså inte endast i händerna på en enskild 

individ eller ett enskilt företag utan handlar till stor del om hur innovationen ses av olika 

aktörer. I och med detta påverkas innovationens presumtiva uppgång eller fall också av 

kontexten. Fokus kan ligga på företaget och inventionen men de viktigaste delarna handlar 

om samspelet mellan invention, kunder och produktion (Waluszewski & Håkansson eds., 

2007). Det handlar också om vad innovationen bär med sig från föregående domän eller 

kontext. Domäner i IDD modellen skiljer sig till viss del från implementering; utveckling, 

produktion och användning föreslagna av Ingemansson (2009) men överlappar också till 

stor del. IDD- domänerna tar hänsyn till det specifika inom sjukvården och är anpassade 

därefter varför det är lämpligt att använda dessa som utgångspunkt. I och med 

överlappningen och fokus på skillnader i kontext bidrar Waluszewski och Ingemanssons 

(2009) teoretiska utgångspunkt med viktig information varför denna läggas till. Därmed 

blir det möjligt att analysera de problem som uppstår när innovationsprocessen går från en 

domän till en annan, en kontext till en annan. Att använda en processmodell underlättar 

också förståelsen för innovationen och hur processen sker över tid. IDD modellen bidrar 

med en utgångspunkt för analysen och möjliggör påvisandet av hur olika aktörers 

betydelse förändras beroende på vilken domän processen befinner sig i.  
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Metod 

Forskningsmetod 

För att kunna studera processen från forskning inom akademin hela vägen till 

tillämpning inom psykiatrin i samband med tidsramen som ges för detta arbete var en 

kvalitativ fallstudie det val som passade bäst. Att använda kvalitativ metod och göra 

teoretiska jämförelser utifrån intervjuer är behjälpigt när man ska förstå meningen med en 

serie händelser som annars kan vara svåra att få grepp om (Strauss & Corbin, 1998). Denna 

metod ger också insyn i både det generella och det specifika vilket är ger ytterligare djup i 

data.  

Utifrån detta tillvägagångssätt kan resultaten analyseras utifrån IDD- modellen för att 

belysa problem som uppstår under innovationsprocessen. Huruvida den övergripande 

kontexten är akademisk eller industriell kan också undersökas med utgångspunkt i 

processmodellen. På så sätt undersöks om kontextuella faktorer innebär extra problem. I 

syfte att ge en överblick och ge läsaren en chans att sätta sig in i resultaten kommer dessa 

att presenteras som en kronologisk historia med innovationsprocessen i centrum. 

Problematiska avsnitt kommer att lyftas ut och beskrivas mer noggrant för att sedan kunna 

analyseras närmare.  

Urval 

Företaget som utgör fallstudien är mitt uppe i sin kommersialiseringsprocess av 

medicinteknik och är därför intressant att studera. Urval av respondenter inom företaget är 

gjort i samråd med företaget för att få en så heltäckande bild som möjligt. Respondenter 

har därmed blivit grundare, VD samt forskningschef. Grundaren har varit med i hela 

processen och kan därmed bidra till alla delar inom innovationsprocessen men har 

framförallt ovärderlig insikt i inventionsdomänen. VD har valts dels på grund av att han 

har en överblick över företaget och men också eftersom han varit drivande i 

teknikutvecklingen i övergången från akademi till industri och ansvarat för 

diffusionsdomänen. Forskningschef har valts ut då han kan ge insikt i vilka arv tekniken 

bär med sig från sin akademiska grund och hur detta påverkar företaget i dagsläget. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen är till största delen baserad på semi-strukturerade intervjuer. 

Personliga, längre intervjuer är utförda med alla respondenter från företaget. Innan intervju 

har intentionen med intervjun och uppsatsens teoretiska bas förklarats för respondenten för 

att klargöra syftet och möjliggöra att respondenten kan svara på frågorna. Semistrukturen 

på intervjuerna är grundad på ett antal öppna frågor som ställs till alla respondenter samt 

ett antal följdfrågor som ställs om information inte framkommer naturligt av den första 

frågan. Har information ändå inte framkommit i tillräckligt hög grad har improviserade 

följdfrågor ställts. Detta i syfte att få tillräcklig information dels om problem som uppstår 

men även för att få tillräckligt med information för att kunna analysera processen utifrån 

vald teoretisk grund. Detta intervjusätt har använts för att få fram så mycket information 

som möjligt utan att leda respondenten allt för mycket i tankebanor som egentligen 

kommer från mig och därmed missa intressant information vilket kännetecknar en 

professionell intervju (Lantz, 2007).  

Intervjufrågorna har utformats på ett sådant sätt att de ska täcka av domänerna i IDD- 

modellen och framhålla problem som kan härröras till aktörer, facilitierande faktorer och 

upplevda konsekvenser. Frågorna är också utformade för att täcka problem som uppstår av 

de kontextuella skillnader som finns mellan akademi och industri. Vid operationalisering 

av IDD modellen användes de definitioner som ges av Roback (2006) exempelvis att 

inventionsdomänen pågår från att en idé uppkommer tills det finns en framtagen produkt. 

Exempel på frågor som använts för att täcka av domänen är: Hur uppkom idén till 

Sensodetect? Berätta om utvecklingen från idé till färdig produkt! Följdfrågor har sedan 

ställts för att täcka av aktörer, inhiberande och faciliterande faktorer som exempelvis: Vilka 

problem uppstod under den första fasen? Vilka aktörer var inblandade i under den här 

tiden? Kom dessa från akademi/industri/sjukvård? Uppstod det några problem med dessa, 

vilka i så fall? Var det andra saker som innebar problem tex. regelverk eller liknande? 

Följdfrågor har ställts till dess att respondenten ej har någonting mer att tillägga eller det 

teoretiska området är uttömt och har därmed kunnat bestå av både fler och färre frågor än 

ovanstående exempel. 
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Noggranna anteckningar har förts under intervjuerna och vid oklarheter eller 

ytterligare frågor i efterhand har information konfirmerats via e-post. Alla respondenter har 

fått läsa igenom den resultatdel som är presenterad här och ge kommentarer angående hur 

väl informationen stämmer. Det som presenteras har godkänts av samtliga respondenter.  

Data har även samlats in via tryckta källor och hemsidor. Dels för att ge författaren 

bakgrund innan intervjuer, dels för att bekräfta det respondenten sagt. 

Källkritik 

Jag är utbildad i intervjuteknik och har även praktisk erfarenhet inom området vilket 

hjälper att öka validiteten av utförda intervjuer. Tre personer intervjuas angående samma 

process vilket minskar risken för felaktig information. Många av frågorna rör händelser 

som sträcker sig långt bak i tiden vilket ökar sannolikheten att respondenten har glömt 

vissa viktiga delar eller omedvetet förvanskar information som han eller hon inte kommer 

ihåg (Lantz, 2007). Även om detta tas i beaktande får det ses som en potentiell felkälla. 

Endast Sensodetect har intervjuats angående kontakter med andra aktörer vilket endast 

tillåter en parts synvinkel. Att detta ska ske med begränsad tidsram är oundvikligt men 

resultaten bör definitivt ses i ljuset av detta 
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Sensodetect 
Sensodetect bildades år 2005 som en avknoppning från Lunds Universitet, då under 

namnet Schizodetect. Sensodetect bildades för att kommersialisera och utveckla 

hjärnstamsaudiometri till ett instrument som kan användas vid diagnostisering av 

schizofreni inom psykiatrin. Relativt snabbt uppkom även indikationer för diagnostisering 

av andra psykiatriska tillstånd, speciellt ADHD. Rent praktiskt består produkten av en EEG 

apparat samt förstärkare med hörlurar som spelar upp klickljud av olika sort som patienten 

får lyssna på. Patienten får under hela tiden sitta i en fåtölj och slappna av. Metoden är 

ofarlig, helt smärtfri, icke-invasiv och har testats under flera år. Hjärnstamsaudiometri 

används även i andra sammanhang tex. hörselscreening av nyfödda barn. Metoden är 

patenterad och det är de ljudstimuli som patienten får lyssna på samt de algoritmer som 

används vid diagnostisering som patentet innefattar. 

Metoden var från början tänkt att hjälpa diagnostiserande läkare eller psykolog vid 

differentialdiagnostik och därmed öka säkerheten inom vården men då fler och fler 

indikationer har visats har användningsområdet breddats. Till exempel finns indikationer 

på att medicininställning ger utslag i audiometrin vilket innebär att en medicininställning 

som med dagens metoder tar 8-9 månader kan göras på 3-4 veckor vilket både minskar 

lidande för patienten och är kostnadsbesparande för sjukvården. Här presenteras vägen från 

grundforskning till kommersialisering ur ett kronologiskt perspektiv. 

En ny forskningslinje vid Lunds Universitet 

1982 grundar Sören Nielzén, docent och överläkare, en forskningslinje för 

psykoakustik inom Lunds Universitet.  Året därpå börjar han samarbeta med Olle Olsson 

och de undersöker hur ljud uppfattas och sorteras (Sensodetect.se). Personer med 

schizofreni har ett kraftigt avvikande sätt att sortera och tolka ljudstimuli och forskningen 

centreras kring detta. Forskningsmetoden kräver aktiv inblandning vilket personer med 

schizofreni har svårt för. Forskningen är därför svår att föra vidare och står relativt stilla i 

många år (Nielzén, 2012).  

Andra forskningsresultat som senare visar på att cortex inte alltid är inblandat i 

ljudsortering, dvs. att högre funktioner i hjärnan inte är inblandade, innebär ett genombrott. 

Idén uppkommer att man kan se ljudsortering redan i subcortikala nivåer, dvs. i lägre 

funktioner längre ner i hjärnstammen. Metoden med hjärnstamsaudiometri skulle då kunna 
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användas. År 2000 disputerar Olle Olsson för Sören Nielzén och samma år kommer Johan 

Källstrand, som numera är VD i Sensodetect, in och skriver sin masteruppsats inom 

neuropsykologi med Sören och Olle som handledare. Senare samma år går Sören Nielzén i 

pension och avslutar sin anställning vid Lunds universitet. Olle Olsson driver forskningen 

vidare men anser sig inte kunna komma längre inom universitet. Samarbetet med Nielzén 

fortsätter dock och år 2002 söker Nielzén och Olsson riskkapital inom forskarbyn Ideon i 

Lund. Detta med förhoppning att kunna driva forskningen vidare och kommersialisera 

forskningen i framtiden (Nielzén, 2012). Att det verkligen finns potential bekräftas av 

Källstrands artikel som blir publicerad (Källstrand, 2002). 

Forskning utanför universitetet 

År 2003 ansluter Sara Nehlstedt som är audionom till gruppen av oberoende 

forskare. En hjärnstamsaudiometrisk testning genomfördes då i samarbete med 

hörselvården i Lund. Specifika ljudstimuli hade tagits fram för att detektera schizofreni och 

vid denna pilotstudie kunde man utskilja samtliga personer med schizofrenidiagnos från 

referensmaterialet (Sensodetect.se). Aktiviteten i gruppen ökade i och med att Nehlstedt 

anslöt eftersom de olika kompetenserna då korsbefruktade varandra och forskningen kunde 

göras till teknik på ett nytt sätt (Källstrand, 2012, Nielzén, 2012). Att resultaten från 

hjärnstamsaudiometrin tycktes vara för bra och användbart för att inte kommersialiseras 

bidrog också till att öka takten (Sensodetect.se, 2012). 

Rent tekniskt var det under den här perioden problem med att signifikanta resultat 

inte uppnåddes och att enskilda strukturer i hjärnan inte kunde förklara tillräckligt. Under 

2004 framkom dock en idé om att man skulle analysera hela audiometrikurvan samtidigt 

som man gick ännu djupare in i vissa delar. Då Nielzéns forskning kombinerades med 

Nehlsteds audiologiska kunskaper, Olssons idédriv och Källstrands tekniska lösningar var 

detta uppnåeligt vilket det inte ansetts varit tidigare (Källstrand, 2012). Under 2004 tas 

också kontakt med patentbyrå för att patentera de nya tekniska lösningarna och specifika 

ljudstimuli. 
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Sensodetect bildas för att kommersialisera tekniken 

År 2005 bildades Sensodetect, då under namnet Schizodetect, med syfte att 

kommersialisera tekniken. När tekniken skulle börja produceras på allvar hade Olsson viss 

oro för att idéerna skulle spridas och plagieras varför en stor del av processen skulle styras 

internt. Ett mindre företag anlitas för arbetet men problem stöts på omgående. Samarbetet 

präglas av konstanta förseningar och skenande kostnader. Viss otur spelade in då 

ingenjören som höll i utvecklingen av produktionen fick en hjärnblödning som inte bara 

ledde till förseningar utan även andra komplikationer. Utvecklingen av produktionen blev 

dyrare än väntat och samarbetet med ansvarig ingenjör blev allt sämre (Nielzén, 2012). 

Andra lokala utvecklare av medicinteknik och innovatörer blandades vid det här stadiet in 

för att tekniken skulle kunna produceras. Även om samarbetet med andra utvecklare gick 

bättre uppstod fler förseningar än väntat även här (Källstrand, 2012). 

Med tekniken producerad kunde Sensodetect gå vidare och fokusera på 

kommersialiseringen. Företaget vann Venture Cup 2005 och året efter tilldelades det 

Öhrlings innovationspris. 2006 tillkom ytterligare 2 miljoner SEK i statligt stöd från 

Vinnova. 2006 tillträdde också Leif Smedby som styrelseordförande i Sensodetect och 

kunde bidra med sin erfarenhet av medicinsk produktutveckling från bland annat Gambro 

där han varit forskningschef och VD. Första kvartalet 2007 såldes den första 

undersökningen för att detektera schizofreni (Sensodetect.se). 

Samarbeten med universitet och sjukhus 

Det fanns dock en medvetenhet om att det inte skulle bli lätt att bara börja sälja 

undersökningar. Nishen teknik inom psykiatrin är nyskapande och finns inte sedan tidigare 

(Källstrand, 2012). Psykiatrin är också en traditionsbunden och hierarkisk bransch varför 

mycket motvilja har mötts. Samarbete inleddes istället med flera universitet och sjukhus 

för att validera och förbättra tekniken. Dessa samarbeten inleds av två anledningar. Dels 

behöver metoden valideras mer innan ökad försäljning kan ske, dels är det lättare att ta 

betalt för forskningsundersökningar än kliniska undersökningar. Även om fokus 

fortfarande ligger på schizofreni ser man i samband med undersökningar på sjukhus och 

universitet att det även verkar finnas indikationer på andra psykiatriska tillstånd så som 

bipolär sjukdom och ADHD.  
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Vid samarbete med universitet har vissa svårigheter stötts på gällande vad som ska 

publiceras eller inte. Forskare inom akademin vill ofta släppa iväg så mycket information 

som möjligt medan Sensodetect inte vill att information som inte är täckt av patent ska 

komma ut. Vid samarbete med sjukhus där patientvården stått i fokus har det varit lättare 

eftersom dessa inte är lika intresserade av att publicera. Vid samarbete med universitet har 

det också varit svårt att kontrollera i vilka tidsskrifter man ska publicera. Sensodetect vill 

satsa på tidskrifter med hög impact för att få så hög genomslagskraft som möjligt medan 

det för en doktorand kan vara mer viktigt att bli publicerad för att gå vidare i sin 

akademiska karriär (Holmberg, 2012). 

Under den senare delen av 00- talet var också många praktiserande psykologer och 

läkare inblandade i förbättringen och förfiningen av tekniken. Mycket av detta var på eget 

initiativ men då personal från Sensodetect utför alla undersökningar framkommer mycket 

direkt feedback om användbarheten av tjänsten och vad som kunde förbättras. På detta sätt 

har även viktig feedback framkommit angående vilka resultat läkare och psykologer är 

intresserade av samt hur dessa ska presenteras på bästa sätt (Källstrand, 2012). 

Ett annat viktigt samarbete har varit det med olika patient och anhörigföreningar och 

framförallt med Intresseföreningen för Schizofreni (IFS). Att intresse funnits från detta håll 

har dels varit hjälpsamt i utveckling av tekniken men även fungerat som en stark 

motivationsfaktor (Källstrand). Problem har dock uppstått då en styrelseledamot i IFS 

också varit verksam psykiatriker och upplevs ha motarbetat Sensodetect kraftigt. Denna 

tvist resulterade i anmälningar av Sensodetect både till läkemedelsverket och till 

socialstyrelsen under 2008. Sensodetect blev friade relativt omgående i båda fallen men 

detta försvårade samarbetet med IFS. Samarbetet blev bättre när ovan nämnd anmälare 

avslutade sitt uppdrag. (Nielzén, 2012) 

Börsnotering 

2009 genomfördes nyemission och Sensodetect börsnoterades på aktietorget 

(nyemissioner.se, 2012). I och med börsnoteringen blev aktieägare en viktigare aktör att ta 

hänsyn till. Börsnoteringen innebar också striktare regler för bokslut, 

verksamhetsberättelse med mera vilket enligt samtliga respondenter har inneburit mycket 

problem. Största delen av detta har skötts internt vilket inneburit att fokus flyttats från att 

vidareutveckla tekniken och fortsätta kommersialiseringsprocess till regulatoriska frågor 
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och pappersarbete. Problemet med alla krav som börsnoterat företag återkommer 

respondenterna till flera gånger och poängterar att det även handlar om resursbrist då de 

skulle vilja anställa personal eller hyra in konsulter i större omfattning (Nielzén, 2012, 

Holmberg, 2012). 

Även andra regulatoriska frågor har efterhand tagit upp mer och mer tid. När 

företaget kommit längre har juridiska svårigheter uppstått vid flera tillfällen. Ingen av 

respondenterna kan peka på något stort problem utan problemen är snarare av sorten att för 

mycket tid läggs på utformning av avtal och olika kvalitetsdokument för att få dem 

juridiskt korrekta. Alla respondenter saknar juridisk kompetens inom företaget. 

Respondenterna är också överens om vikten av certifiering och säkerhet vilket har lett till 

kontakt med flera certifieringsaktörer vilket också för fokus iväg från kärnverksamheten då 

anpassningar måste göras (Holmberg, 2012, Källstrand, 2012). 

Ytterligare problem har bestått av tidsfaktorn inom forskning. I den akademiska 

världen söks sanningen och tid och resurser som läggs ner står inte alltid i paritet till 

resultatet. När Sensodetect blev börsnoterat tillkom en konstant tidspress med 

kvartalsrapporter. Det har inneburit problem i forskningsprocessen eftersom Sensodetect 

också vill vara noggranna med sin vetenskaplighet. Tidspressen upplevs då som negativ 

och endast kommande från aktieägare och andra betalande aktörer. Det saknas förståelse 

för hur lång tid banbrytande forskning tar att både producera och kommunicera 

(Källstrand, 2012).  

Tidsplanen för kommersialiseringen har försenats, mycket på grund av ovan nämnda 

svårigheter (Källstrand, 2012). Efter att pengar skjutits till genom börsnotering var tanken 

att kommersialisering skulle dra igång på allvar men istället har försäljningen stått ganska 

stilla. Fokus har fått ligga på att förbättra metodens validitet och arbeta med regulatoriska 

och juridiska frågor nästan fram till idag. 

Sensodetect idag 

Klinisk evidens har setts som det största hindret för fortsatt kommersialisering och i 

dagsläget ligger Sensodetect långt fram (Holmberg, 2012, Källstrand, 2012). Under 2012 

har organisationen förstärkts med flera nyanställningar med avseende på teknisk chef och 

säljare i form av produktspecialister. Förfrågningar dyker upp oberoende av att Sensodetect 
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har varit inblandat men största delen av försäljningen sker oftast med företagets direkta 

inblandning (Källstrand, 2012). På kongresser och mässor finns ett stort intresse och 

praktiker har hört talas om tekniken och även om de inte efterfrågar den direkt är många 

nyfikna. Sensodetect har fortfarande stort forskningsfokus och de anställda premierar 

forskning medan styrelsen vill öka exponeringen mot marknad och öka försäljningen. 

Denna skillnad beror delvis även på etiska aspekter då det är allvarliga sjukdomstillstånd 

som diagnostiseras och risken att metoden inte är tillräckligt validerad är alltid en fara när 

nya metoder börjar implementeras (Holmberg, 2012). Nyligen var Sensodetects tjänst till 

stor hjälp när det gällde att diagnostisera ett omstritt fall av schizofreni vilket ses som ett 

stort accepterande av tekniken (Nielzén, 2012). 

I dagsläget finns också vissa problem med produktion av tekniken även om 

samarbetet med utvecklande aktör fortfarande finns. Dock väcks frågor om det går att 

producera storskaligt med denna aktör då relationen inte varit den bästa (Holmberg, 2012). 

Eftersom Sensodetect till vissa delar står på gränsen till genombrott är detta ett reellt 

problem. Vidare finns även problem med vilka inriktningar som ska prioriteras i företaget. 

Vid användande av tekniken uppkommer många intressanta indikationer men pga. 

resursbrist och eventuell bristande lönsamhet går det inte fullfölja alla indikationer på 

samma sätt som man skulle gjort inom universitet (Holmberg, 2012). 
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Analys 
I följande avsnitt analyseras resultaten i fallstudien utifrån IDD- modellen och 

svårigheterna att gå från akademi till industri belyses.  

Inventionsdomänen 

Den bakomliggande kunskapen och forskningen för Sensodetects metod för 

diagnostik av psykiatriska sjukdomar stammar från en lång forskningsprocess inom 

akademin. Det går att se flera forskningsmässiga genombrott för att komma till dagslägets 

tillämpning. Först kartläggs schizofrenas sortering av ljudstimuli som är skiljt från 

referenspersoners, vilket gör det möjligt att särskilja schizofrena från andra på ett sätt som 

tidigare inte varit möjligt. Senare upptäcks att sorteringen till stor del sker i subkortikala 

nivåer vilket också möjliggjorde att se skillnaderna med hjälp av hjärnstamsaudiometri. 

Hittills är inventionen endast driven av möjliggörandet av någonting nytt enligt Roback, 

2006. Att idén om att studera hela kurvan istället för enskilda delar uppkom kan antingen 

ses som en del i innovationsprocessen eller som en ny invention. Ses den som en ny 

invention är den här behovsdriven men det är troligen mer korrekt att se detta som en del i 

inventionsprocessen. 

Hur aktörerna sammanstrålade i början är intressant ur flera synvinklar. Dels hur lång 

tid det gått mellan det att startskottet gått tills Källstrand och Nehlstedt tillkom och 

innovationsprocessen tog fart. Även om Ideon är med och bidrar med kapital redan 2002 är 

ser Källstrand och Nielzén att det verkligen tar fart när de olika kompetenserna finns 

samlade. Detta kan tolkas som att utvecklingen blev lite för enkelspårig utan Källstrands 

algoritmer och Nehlstedts audiologiska kunnande. Angående aktören Ideon så har denna 

varit väldigt passiv. 

Under 2004 stöts en del inhiberande faktorer på med regelverk angående patent men 

då en patentbyrå anlitas sköts detta smidigt. Patentbyrån möjliggör därmed innovationen på 

ett smidigt sätt trots inhiberande regelverk (Roback, 2006). 

Under 2005 blir det problem med flera aktörer men framförallt med producenten av 

tekniken. Med tanke på sjukdom som inträffade får det tillmätas visst mått otur men då 

aktören är av stor vikt för möjliggörandet av innovationen försenades arbetet och blev 

mycket dyrare än tänkt. Beslutet att välja en liten producent var också ett beslut som 
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ångrats i efterhand. När fler producerande aktörer blev inblandade har samarbetet fungerat 

bra men det har också blivit förseningar i de flesta fall. Vad detta beror på mer exakt är 

svårt att säga då dessa aktörer inte har intervjuats men för höga förhoppningar inom 

Sensodetect borde vara en faktor. En tolkning av detta är att erfarenhet av en industriell 

kontext saknas hos företaget. 

Vidare kommer många betalande aktörer in i bolaget under 2005 och 2006 och av 

genomförda intervjuer att döma bidrar de till största del endast med kapital. Att de 

betalande aktörerna förändras är förväntat och kan innebära finansieringsproblem (Roback, 

2006). Att få till finansiering har dock Sensodetect lyckats med vilket kan förklaras med 

stort intresse från många aktörer. Leif Smedby kommer också in som styrelseordförande i 

bolaget och ökar trycket på kommersialisering. Det är svårt att avgöra hur styrelsens aktiva 

arbete mot kommersialisering har påverkat innovationsprocessen då ökad tidspress och 

ökat säljtryck i flera fall upplevs som negativt av respondenterna. Troligtvis har det ändå 

varit positivt då aktörer med erfarenhet av industriell kontext saknas i företaget. Här syns 

en tydlig svårighet i bytet av kontext från akademisk till industriell enligt Waluszewski & 

Ingemansson (2009). Även om det respondenterna inte talar om det i termer av ROI så är 

det samma princip det handlar om. Ägarna vill ha så hög och snabb tillbakabetalning som 

möjligt (Håkansson & Waluszewski eds., 2007) och sätter därmed press på Sensedetect. 

Diffussionsdomänen 

I följande skede stöts flera inhiberande faktorer på. Det är problem med certifiering 

och regelverk och företaget anmäls också till både läkemedelsverket och socialstyrelsen. 

Här syns en avsaknad av aktörer som kunde fortsätta föra innovationsprocessen framåt. 

När innovationsprocessen byter domän ändras också vikten av aktörer (Roback, 2006) 

vilket blir synligt i detta fall. Då entreprenörerna främst kommer från akademin kan detta 

bero på avsaknad av ett tillräckligt nätverk som man oftast har inom industrin (Mosey & 

Wright, 2007). Det hade behövts jurister sakkunniga inom medicintekniska frågor men då 

detta inte fanns blev innovationsprocessen försenad. Dels sköttes frågorna av aktörer med 

bristande kompetens, dels borde dessa aktörer fokuserat på fortsatt kommersialisering 

genom validering och försäljning. Angående upplevd konsekvens för diagnostiserande 

läkare och psykologer har också vissa problem uppstått. Dels väcks frågor angående 

metodens tillförlitlighet, dels väcks frågor om läkares och psykologers roller när en ny 
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innovation tar över en del av deras tolkningsföreträde. Detta kan ses i ljuset av 

anmälningar till socialstyrelsen och läkemedelsverket. Vidare så finns det här vissa 

problem befintliga ersättningssystem för att användandet av metoden ska slå igenom vilket 

är vanligt inom sjukvården (Roback, 2006). Det är lättare att sälja 

forskningsundersökningar då det ofta krävs godkännande från flera parter för att metoden 

ska kunna användas kliniskt.  

När Sensodetect börsnoteras 2009 kommer en ny, viktig aktör in i bilden, 

aktieägarna. Dessa tillför mycket kapital till företaget och möjliggör på så sätt vidare 

utveckling. Samtidigt blir den tidspress som företaget ställs under nästan en inhiberande 

faktor då allt för mycket tid läggs på pappersarbete. Återigen kan detta ses i ljuset av att det 

saknas aktörer inom företaget med tillräcklig kompetens för att sköta dessa frågor. 

Återigen kan man se att vikten av aktörer förändras. 

Kontextuella skillnader mellan akademi och industri 

Gällande skillnader mellan akademisk kontext och industriell kontext befinner sig 

Sensodetect fortfarande i gränslandet mellan dessa. Även om själva tekniken till största del 

utvecklats inom företaget är aktörerna inom företaget till största del från en akademisk 

kontext. Mycket av vidareutvecklingen sker också på akademiska premisser då artiklar 

publiceras och metoden på så sätt valideras. Svårigheter uppstår då det är svårt att veta vad 

som ska premieras i företaget och hur det ska premieras vilket kan ses i ljuset av 

kontextbyte (Waluszewski & Ingemansson, 2009). Då tekniken kan sägas vara utvecklad 

för sjukvården är det som premieras också kontextbundet (ibid.) och detta skapar problem.  

Samarbetet med sjukvården har setts som lättare än mer strikta akademiska samarbeten, 

vilket beror på att patientsäkerheten premieras mer än forskningsresultaten. 
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Diskussion 
Vid kvalitativa studier är det alltid svårt att skilja det generella från det specifika och 

detta gäller i ökande omfattning vid studier av teknisk innovation (Rosenberg, Gelijns & 

Dawkins, 1995). Då endast ett företag har undersökts i denna studie bör resultaten också 

ses i ljuset av detta och mer ligga till grund för fortsatt forskning än någonting annat. 

IDD- modellen följer ett processperspektiv men lämnar också en brasklapp med att 

innovation inte förklaras så enkelt. Detta blir tydligt i denna studie då företaget i 

undersökningen länge befunnit sig i både inventionsdomänen och diffusionsdomänen. 

Detta tycks ha inneburit problem för företaget och det kanske hade varit bättre för företaget 

att följa processen tydligare. Det kan också tala för att det kanske är mer lämpat att 

undersöka innovationsprocessen utifrån ett mer kaosartat och ickelinjärt perspektiv som 

beskrivet av Kanter (1988). 

Att använda sig av en processmodell när aktörer och inhiberande och facilterande 

faktorer ska analyseras verkar ge ökad insikt i vilka problem som uppstår inom 

innovationsprocessen. I Sensodetects fall har en rad inhiberande faktorer uppmärksammats 

och en avsaknad av aktörer för att föra innovationen vidare har observerats. Denna 

avsaknad av aktörer kan också grunda sig i att entreprenörerna har övervägande akademisk 

grund och därför har ett snävare nätverk enligt Mosey & Wright (2007). Ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv är detta av stort intresse då det kanske är här pengar ska 

satsas av politiker och andra organisationer för att innovationen inte ska avstanna. 

Angående aktörer är det också intressant att se hur innovationsprocessen verkligen tog fart 

när forskargruppen blev mer tvärverenskaplig vilket ligger i linje med tidigare forskning 

(Forsyth, 2009). 

Analysen av de kontextuella skillnaderna mellan akademi och industri gav inte lika 

mycket information som förväntat. Detta kan till viss del förklaras med att den största 

delen av teknikutvecklingen är baserad utanför akademin som oberoende forskargrupp och 

som företag. På så sätt bär tekniken inte med sig lika mycket arv från akademin utan är till 

större grad redan anpassad till den användarkontext där den ska användas. Det akademiska 

arvet kan också bli mindre beroende på att tekniken har utvecklats så pass 

tvärvetenskapligt och att fokus därför legat mer industriellt. 
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Förslag till framtida forskning är att mer utförligt studera vilka aktörer som behöver 

vara inblandade för att underlätta resan från akademi till industri. Detta skulle innebära att 

studera fler aktörer och genom att samla information även från dessa skulle en mer 

heltäckande och rättvis bild visas. Forskning skulle också kunna vara av en mer 

experimentell natur och studera hur det går för innovationsföretag som får hjälp att hantera 

inhiberande faktorer så som regulatoriska gentemot innovationsföretag som inte får 

motsvarande hjälp. 

Slutsatser 
Denna studie avsåg att undersöka innovationsprocessen av medicinteknik från 

akademisk forskning till kommersialiserad produkt med hjälp av IDD- modellen och de 

skillnader som föreligger mellan akademisk kontext och industriell kontext. Att använda en 

tvärvetenskaplig modell vid studier av innovationsprocesser är i vissa avseenden 

användbart. Att studera aktörers roll över tid verkar speciellt användbart ur ett praktiskt 

perspektiv. De största problemen under innovations- och kommersialiseringsprocess har 

för Sensodetect varit bristande tillgång till möjliggörande aktörer av fortsatt innovation och 

ett för stort forskningsfokus inom företaget. Ur ett teoretiskt perspektiv verkar inte IDD- 

modellen vara att föredra då resultaten i denna studie pekar på att det är svårt att avgränsa 

de olika domänerna. Sensodetect har under de senare åren befunnit sig i både invention- 

och diffusionsdomänen vilket talar för att en uppdelning är onödig. Att undersöka 

skillnaderna mellan akademisk och industriell kontext bidrog inte nämnvärt till analysen 

även om det helt klart bekräftas att det finns svårigheter att anpassa någonting nytt i en 

industriell kontext.  
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Bilaga 1: Intervjuer 
 

Respondent  Position   Datum 

Johan Källstrand VD Sensodetect  2012-05-10 

Sören Nielzén Grundare Sensodetect  2012-05-10 

Jens Holmberg Forskningschef Sensodetect 2012-05-10 

 

 


