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Abstract 
 

This study focus on how physical and virtual meeting places may promote 

collaboration between firms and academia for the development of 

innovations. A case study was conducted on a meeting place that aims to 

support collaboration for the development of innovations in eHealth between 

different actors in the Linnaeus region. Data was collected through 6 

interviews, whereas 3 with scientists and 3 with entrepreneurs. The data was 

analyzed based on a theoretical framework based on different perspectives 

on collaboration and networks, meetings and interaction and, physical and 

virtual meeting places. 

 

The results show that the purpose for collaboration is to be included in a 

network with other actors in the same area, gain increased knowledge of the 

subject area and to acquire new external contacts. Furthermore, in order to 

support collaboration, physical meeting places have to organize effective and 

interesting meetings. In addition, virtual meeting places should provide 

opportunities for discussion and, worldwide news coverage. What is more, 

the physical and virtual meeting places aiming to support collaboration for a 

specific purpose and for a specific network of actors should be integrated. 

This implies for example that the virtual meeting places should provide 

opportunities for participants to attend at an announced physical meeting 

synchronously. Furthermore, the virtual meeting place should also provide 

possibilities to continue a discussion that was initiated at the physical 

meeting. 

 

This study has concluded that the collaborative development of innovation 

means creating new business opportunities for entrepreneurs and receive 

input to current and future research for researchers. To support 

collaboration in the development of innovations meetings and interaction 

are needed. Virtual and physical meeting places needs to integrate physical 

and virtual interaction in the development of innovations. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie fokuserar på hur fysiska och virtuella mötesplatser kan främja 

samarbete mellan företag och akademi för att utveckla innovationer. En 

fallstudie genomfördes på en mötesplats som syftar till att stödja samarbete 

för utveckling av innovationer inom eHälsa mellan olika aktörer i Linné 

regionen. Datainsamling genomfördes med 6 intervjuer varar 3 med forskare 

och 3 med företagare. Data analyserades utifrån ett teoretiskt ramverk som 

bygger på olika perspektiv på samverkan och nätverk, möten och interaktion 

samt fysiska och virtuella mötesplatser. 

 

Resultaten visar att syftet med samarbetet är att ingå i nätverk med andra 

aktörer inom samma intresseområde, få ökad kunskap om ämnesområdet och 

att skapa nya externa kontakter. För att stödja samarbete måste fysiska 

mötesplatser organisera effektiva och intressanta möten. Dessutom bör 

virtuella mötesplatser ge möjlighet till diskussion och omvärldsbevakning.  

Fysiska och virtuella mötesplatser som stödjer samarbete för ett specifikt 

syfte och nätverk bör integreras. Detta innebär till exempel att de virtuella 

mötesplatserna ska ge möjligheter för deltagarna att närvara synkront 

oberoende av tid och rum vid ett fysiskt möte. Vidare bör den virtuella 

mötesplatsen ge möjligheter för att fortsätta fysiska diskussioner virtuellt. 

 

Den här studien har kommit fram till att samarbete för utveckling av 

innovationer innebär att skapa nya affärsmöjligheter för företagare och få 

input till nuvarande och fortsatt forskning för forskare. För att stödja 

samarbete vid utveckling av innovationer behövs möten och interaktion. 

Virtuella och fysiska mötesplatser ska samspela vid utveckling av 

innovationer genom att integrera fysisk och virtuell interaktion. 

  



   
 

   
 

Förord 
 

Den här uppsatsen ska verka som ett slutgiltigt examensarbete på 

systemvetarprogrammet med affärs- och verksamhetsutveckling. Vi har lärt 

oss hur en vetenskaplig studie ska genomföras, men framförallt dragit en 

enorm lärdom i ämnet som undersöks. Studien ska även bidra med input till 

projektet i3h som agerar uppdragsgivare. 

 

Vi vill tacka vår handledare Alexandra Petrakou som hela tiden under 

studiens gång stöttat oss. Vi vill även tacka samtliga informanter samt 

projektgruppen i3h på eHälsoinstitutet i Kalmar. 
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1 Introduktion  
I detta arbete presenteras en studie som syftar till att ge en ökad förståelse för 

hur fysiska och virtuella mötesplatser kan stödja samarbete för att främja 

utveckling av innovationer. Kapitlet inleds med en bakgrund för att ge en 

förförståelse för området som undersöks. Vidare presenteras tidigare 

forskning och det problemområde som studien fokuserar på, innan syftet och 

frågeställningarna tydliggörs. Slutligen presenteras avgränsningar samt 

målgruppen för detta arbete, vars mål är att öka kunskap kring aspekter för att 

stödja samarbete mellan aktörer för utveckling av innovationer. 

Utgångspunkten för arbetet kan sammanfattas i följande citat:  

 

 ”Firms which engage in collaboration with external agents tend to be more 

innovative than firms that rely on their own resources for innovation”  

(Fitjar & Rodríguez-Pose, 2012 s.137) 

1.1 Bakgrund 

Innovation är en process för att åstadkomma nya idéer eller produkter för att 

skapa framgång på marknaden och för att uppnå konkurrensfördelar (Betz, 

1998; Porter, 1990). För att bli innovativa kan inte organisationer enbart förlita 

sig på interna resurser (Fitjar & Rodríguez-Pose, 2012; Guo, Yang & Wang, 

2012). Organisationer oavsett storlek har vanligtvis inte tillgång till alla 

resurser som krävs för att en innovation skall bli framgångsrik enligt Cantwell 

(1989). Det innebär att organisationer måste interagera och samarbeta med 

andra, bland annat akademin, där företag kan skaffa sig ökad kunskap för att 

skapa nya idéer (Santoro, 2000; Fitjar & Rodríguez-Pose, 2012). Ytterligare 

fördelar med samarbete är att få bra input till produktutveckling, mindre 

kostnader samt reducera riskerna för att ett projekt skall bli misslyckat (Freel, 

2000). Leiponen (2005) framhåller att organisationer som ägnar sig åt 

samarbete mellan kunder och konkurrenter är de som ofta introducerar 

innovativa produkter på marknaden. Utöver samarbete med andra 

organisationer och kunder finns dessutom stora fördelar med att samarbeta med 

universitet och forskningsenheter för att få ökad forskningskapacitet och 

förvärva nya tekniker (Santoro, 2000). I dagens dynamiska samhälle är det 

därför viktigt att organisationer ingår i nätverk och inrättar samarbete med 

andra för att anskaffa nödvändiga resurser till att främja innovationer (Jorde & 

Teece, 1990).  

 

Samarbete innebär att två parter tillämpar operativ aktivitet på ett gemensamt 

objekt (Wiberg, 2005). För att kunna samarbeta krävs det att aktörer interagerar 

med varandra. Genom interaktionen utbyter aktörerna information som leder 

till en rikare kommunikation och på så sätt kan samarbete inrättas och 

upprätthållas.  
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Interaktion och kommunikation är viktiga aspekter för att påbörja ett 

samarbete, men en förutsättning för att interagera och kommunicera är genom 

möten. 

 

Ett möte är en sammankomst för att interagera och kommunicera. Möten är 

viktiga för att kunna bilda relationer som kan leda till gemenskap (Selker & 

Yu, 2010). För att möten ska leda till gemenskap krävs det ett delat intresse 

(Pargman, 2000). Det finns två olika typer av möten, formella och informella 

möten. Formella möten har ett specifikt syfte, definierad tidpunkt och plats. 

Informella möten är beroende av tillgänglighet, närhet och varar enbart en kort 

stund. Informella möten är till motsatt från formella inte strukturerade och har 

inget definierat syfte. (Bäck & Lovén, 2002).  

 

Informationstekniken (IT) har bidragit med nya möjligheter för interaktion och 

kommunikation med hjälp av smartphones, surfplattor, e-mail, bloggar, chattar 

och virtuella mötesplatser för att möjliggöra förändrade sociala 

kommunikationsmönster mellan människor. IT har därför skapat nya sätt att 

koordinera, planera och kommunicera (Wiberg, 2005). Samarbete kan genom 

IT ske oavsett tid och rum som personer befinner sig i (Nordengren & Olsen, 

2006). Möten och mötesplatser finns därmed numera inte enbart fysiskt utan 

även virtuellt. 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med virtuella möten, sett utifrån 

samhällets, individens och organisationernas perspektiv. Det gäller därför att 

få en bra balans på krav och möjligheter med respektive interaktionsform för 

att fullt ut stödja behoven (Newell, 2002). En virtuell mötesplats kännetecknas 

av att användarna skapar och utformar möten efter egna intressen och visioner. 

Virtuella mötesplatser anses vara en plats där människor kan mötas oberoende 

av geografiska avstånd för att föra dialoger kring gemensamma intressen och 

för att upprätthålla virtuella gemenskaper. Den viktigaste resursen i en virtuell 

mötesplats är den information och kunskap den förser. För att få en virtuell 

mötesplats bestående måste den uppfattas som värdefull och användbar för 

medlemmarna (Koh, Kim, Butler, & Bock, 2007).    

 

Mötesplatser finns både virtuellt och fysiskt. De kan variera i utformning och 

användas till olika syften. Organisationer behöver olika stöd från mötesplatser 

för att uppnå olika mål och syften. Mål och syfte med mötesplatser varierar 

beroende på kontexten som aktörer befinner sig. Därför vill studien undersöka 

hur fysiska och virtuella mötesplatser kan främja utveckling av innovationer.  
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1.2 Tidigare forskning 

Tidigare studier har studerat tillitens påverkan på interaktion i en virtuell 

mötesplats, speciellt studien av Chen & Falkenäng (2012). Duncan (2012) 

studerade hur sociala nätverk kan bidra med ökad kommunikation och 

samarbete för att få tillgång till innovativa samarbetspartners. Vidare har Chen, 

Zhao, Zhou (2008) studerat vilken påverkan kulturer och olika 

gruppsammanhållningar har i virtuella mötesplatser. En studie gjord av Faraj, 

Jarvenpaa och Majchrzak (2011) undersökte hur virtuella mötesplatser kan 

stödja organisationers kunskapssamverkan. Det har gjorts många studier på 

fysiska möten, virtuella möten och studier på hur man kan kombinera de båda 

speciellt i studien gjord av Krantzén, Nilsson och Sellén (2008) som 

undersökte vilka möten som görs med fördel på distans. Matzat (2010) 

undersökte hur fysisk- och virtuell interaktion kan öka gemenskap. De tidigare 

studierna som presenterats är olika syften för användande av mötesplatser. De 

har påvisat vikten av mötesplatser i allmänhet. Studierna har uppmanat till 

vidare forskning för att förstå mötesplatser speciellt studien av Helenius och 

Vemmenby (2009) som utförde en kvantitativ studie på faktorer som resulterar 

i användning av virtuella mötesplatser. Därför behövs en studie för att skapa 

bättre förståelse för hur fysiska och virtuella mötesplatser kan stödja 

samarbete.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få bättre förståelse för hur fysiska och virtuella 

mötesplatser kan främja samarbete mellan näringsliv och akademi för 

utveckling av innovationer. Studien ska besvara följande frågor: 

 

 Vad innebär samarbete för företagare och forskare? 

 

 Vilket stöd ska fysiska och virtuella mötesplatser 

tillhandahålla? 
 

 Hur kan fysiska och virtuella mötesplatser samspela? 

1.4 Avgränsning 

Avgränsningar i studien var att fokusera på forskares och företagares 

perspektiv på frågeställningarna. Studien har ingen avsikt att gå in på 

psykologiska aspekter för fysiska möten eftersom det är sedan tidigare ett 

utforskat område. Studien fokuserar på att studera kontexten och 

förutsättningar för att främja innovationer, men avgränsar sig från att 

undersöka om innovationer verkligen skapades. 
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1.5 Målgrupp 

Linnéuniversitetet har startat ett projekt för att främja samarbete och 

innovationer kring eHälsa i Linnéregionen. eHälsa definieras som bred 

användning av informations- och kommunikationsteknik inom vård, medicin, 

hälsa och omsorg. Syftet med projektet är att skapa en bestående mötesplats, 

fysisk såväl som virtuell, där olika aktörer kan samverka för att främja 

utveckling och användning av eHälsa. Studien ska ge bidrag till projektet som 

drivs av eHälsoinstitutet i Kalmar län. Studien riktar sig till projekt som 

bearbetar fysiska och virtuella mötesplatser för att främja samarbete och 

innovationer. Studien kan vara intressant för studenter och forskare inom 

informatik som vill studera fysiska och virtuella mötesplatser samt 

innovationer.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet inleder med att förklara vad samarbete innebär för att skapa en bättre 

förståelse för problemområdet som undersökts. Samarbete presenteras utifrån 

två perspektiv: samarbete för att skapa innovationer och nätverk för att främja 

samarbete. Möten är en viktig del för att samarbete ska kunna inledas och 

därför presenteras formella- och informella möten som är två typiska 

mötesformer. Slutligen presenteras mötesplatser och CSCW teknologier som 

är fysiska och virtuella stöd till att skapa förutsättningar för människor att 

mötas och samarbeta. 

2.1 Samarbete och nätverk 

Samarbete definieras genom att två parter opererar på ett gemensamt objekt 

enligt Wiberg (2005). Handy (2002) betonar att organisationer består av 

människor vars syfte är att samarbeta för att åstadkomma mer än den enskilda 

individen. Individer bidrar med olika kompetens till organisationer. 

Kompetensen delas upp i humankapital och socialt kapital. Humankapitalet är 

enskilda egenskaper som utbildning. Socialt kapital är anskaffning av fördelar 

från aktivitet i sociala nätverk. Socialt kapital existerar främst utanför 

organisationers gränser och ger en organisation fördelar som ökar 

innovationskvalitén genom att begåvade människor arbetar tillsammans för att 

lösa ett problem (Burt, 2006).  

 

Genom samarbete utbyter man information och resurser för att uppnå mer 

effektiva resultat och mål. Aktiviteter möjliggör delning av resurser och 

information mellan organisationer. Samarbetet utgörs gemensamt och innebär 

att en grupp av entiteter ökar förutsättningarna för varandra. Att arbeta 

tillsammans innebär att man delar risker, resurser, ansvar samt vinster 

(Afsarmanesh och Camarintha-Matos, 2006).  

 

För att koordinera samarbete bör heterogena entiteter spendera mer tid för att 

dela information och kunskap kring ett ämne. Deltagarna har ett ömsesidigt 

engagemang för att skapa resultatet vilket innebär uppoffringar i form av tid 

och ansträngning. För att resultatet ska uppnås måste olika deltagare bidra med 

enskilda komponenter som tillsammans bildar helheten (Afsarmanesh och 

Camarintha-Matos, 2006). För att deltagare ska samarbeta är tilliten viktig. 

Tilliten uppmanar till en enad förståelse för ett visst ämne som leder till 

kunskapsspridning mellan organisationer (Weinhofer, 2007). 

 

Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) är ett vetenskapligt 

forskningsområde där studier genomförs kring hur människor arbetar 

tillsammans. Det fokuserar på att förstå hur datorstödd teknologi kan stödja 

samarbetet. CSCW är ett forskningsområde som samlar ihop forskare från 

många olika områden exempelvis psykologi, sociologi och datavetenskap 



 

  11 (49) 
 

(Greenberg, 1991). CSCW ger möjligheten att via datorbaserade system främja 

samarbete på distans (Andersson & Hofverberg, 2010). CSCW ska få grupper 

att bli effektivare genom att skapa ett större oberoende för fysiska möten 

genom att med datorbaserade system underlätta samarbete via en kombination 

av fysiska och elektroniska möten. Datorsystem kan administrera möten samt 

sprida information genom att dokumentera fysiska möten som anordnats. 

Organisationer med geografiskt spridda platser gynnas specifikt av fördelarna 

med CSCW. Det främsta argumentet för att använda sig av datorbaserad 

teknologi som verktyg är att det ökar produktiviteten och kreativiteten i 

gruppsamarbete. Det skapar en bättre kommunikation och samordning 

eftersom det ger struktur för att arbeta individuellt (Groth, 1999). 

2.1.1 Samarbete för innovation 

Att låta olika aktörer vara delaktiga i utvecklingen av nya produkter är en 

strategi som ökar allt mer hos dagens företag. Målet med att involvera olika 

aktörer är att genom samarbete reducera kostnader, överföra kunskap och idéer 

för att skapa konkurrensfördelar (Wynstra & Pierick, 2000; Handfield, 

Petersen & Ragatz, 2002, 2003).  

 

För att organisationer ska bli innovativa kan de inte enbart förlita sig på de 

resurser och den kunskap som finns internt (Fitjar & Rodríguez-Pose, 2012; 

Guo, Yang & Wang, 2012). Organisationer söker därför olika typer av 

samarbeten.  Industriella verksamheter fokuserar på att samarbeta med 

leverantörer. Företag med fokus på innovationer är intresserade av 

kundsamarbeten (Fritsch & Lukas, 2001). Företag som samarbetar med 

konkurrenter uppnår minst inverkan på produktinnovation. Företagens 

kunskapsbaser kan vara olika beroende på resurstillgångar men är fortfarande 

relativt likartade eftersom de skall förse samma kundbehov (Knudsen, 2007). 

Företagssamarbeten innebär alltid en risk om att förse konkurrenter med 

fördelar på egen bekostnad (Annique Un, Cuervo-Cazurra & Asakawa, 2010). 

Mindre organisationer är mer benägna att samarbeta med externa aktörer 

eftersom de inte har samma breda kunskapsbas internt gentemot stora 

(Ganotakis, Hsieh & Love, 2012). 

 

Organisationer kan bedriva egen forskning och utveckling (FoU) (Calabrese & 

Silverman, 2000). Organisationer som inte bedriver intern FoU kan samarbeta 

med akademi för att nå högre försäljningssiffror. Samarbete med akademin 

bidrar till ökad kunskap och nya idéer (Santoro, 2000; Arvanitis, Sydow & 

Woerter, 2008). För organisationer är det viktigt att kunna ta tillvara på 

befintlig kunskap och skapa ny. Kunskapsöverföring är ett behov som kan 

tillfredsställas genom FoU-samarbete, som kan förse organisationer med 

ytterligare kunskap. Genom bredare kunskap ökar sannolikheten för utveckling 

av innovativa produkter (Calabrese & Silverman, 2000). Organisationer kan 

utbyta kunskap med akademi genom att delta exempelvis på konferenser 
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(Henard och McFadyen, 2006). Anledningen till att akademisamarbeten har 

störst inflytande på produktinnovationer beror på att de har en bredare 

kunskapsbas än övriga partners eftersom de forskar inom flera områden (Un, 

Cuervo-Cazurra & Asakawa, 2010). FoU-samarbete är ett bra sätt för både 

forskare och organisationer att utforska nya områden med låg risk (Teirlinck 

& Spithoven, 2013). 

2.1.2 Nätverk för samarbete 

Nätverk ger möjlighet för individer att upprätthålla kontakter med närstående 

och utveckla nya band med individer som delar samma intressen (Wellman, 

2001). Nätverk definieras som formella och informella relationer mellan olika 

organisationer (Dredge, 2006). I ett nätverk delas information och erfarenheter 

kring ett specifikt område eller problem. Information görs tillgänglig för att ge 

fördelar till medverkande i nätverket. Informationen behöver inte ge värde åt 

att alla eftersom individer i nätverket har olika mål (Afsarmanesh & 

Camarintha-Matos, 2006). Sociala nätverk kopplar samman likartade individer 

och grupper från olika geografiska områden, olika intressen och andra 

karaktärsdrag (Singh, 2005). En fråga kan ställas till ett stort nätverk av möjliga 

experter utan att veta vilka de är. Experterna får själv välja om de vill besvara 

frågan och erhålla expertis (Cross & Parker, 2004).  

 

Nätverken har ökat och organisationer har lyft blicken från det traditionella 

interna organisationsschemat till att kommunicera med externa aktörer. 

Organisationer har utvecklats till att vara mer intressent-drivna än byråkratiska 

(Gumpert, 2005). Organisationer ingår i samarbetsnätverk med syfte att bli 

konkurrenskraftiga på marknaden genom att utbyta information och kunskap 

(Jarillo, 1988; Gumpert, 2005). Genom nätverken kan organisationer få 

snabbare tillgång till individer med nödvändiga resurser och kunskap 

(Gumpert, 2005).  Strategiska nätverk är ett organiserat samarbete mellan olika 

aktörer med avsikt att uppnå gemensamma mål (Klint & Sjöberg, 2003; Hallén, 

Johansson & Roxenhall, 2009). Organisationer kan genom nätverket sluta 

allianser tillsammans för att få en ökad tillgång till intelligens och förbättrat 

kapital enligt Baker (2003). Nätverken resulterar i större kontaktnät av 

informationskällor som skapar förutsättningar för bättre beslutsfattande och 

innovationsförmåga genom att kombinera individer över organisationsgränser 

(Gumpert, 2005).  

 

Community of practice (CoP) är en ”workplace” som består av en samling 

människor med ett gemensamt intresse och definieras även som ett nätverk för 

att främja lärande. CoP kan konstrueras medvetet för att lösa ett problem eller 

att uppnå ett mål. Det kan även uppkomma av ren slump genom att individer 

möts med gemensamma intressen (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002).   
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Det finns olika karaktäristiska drag för en CoP enligt Wenger, McDermott och 

Snyder (2002):   

 

Domän - identiteten av CoP definieras som en delad domän av intresse. 

Deltagare delar kompetens som berör domänen och är därför engagerade för 

att delta och bidra. CoP har en kollektiv kompetens som delas mellan 

deltagarna.  

 

Community - medlemmar deltar i gemensamma aktiviteter och diskussioner 

som berör domänen. De delar information och hjälper varandra. Aktörerna 

behöver inte arbeta med varandra på en daglig basis. Det som för dem ihop är 

planerade träffar och möten för att utbyta information.  

 

Praxis - repertoarer för att utföra arbete. Individers information, erfarenheter, 

verktyg och lösningar till problem bildar en delad praxis (Wenger, McDermott, 

& Snyder, 2002).   

 

Gemensamt för en CoP är en domän, en community och en praxis. Vidare kan 

CoP variera i utformning, stora som små, globala som lokala, långvariga och 

kortvariga, homogena som heterogena, spontana som avsiktligt skapade. Vissa 

träffas face-to-face andra online. Några innehåller medlemmar från samma 

organisation, andra innehåller medlemmar från olika organisationer. 

Communitys of practice skiljer sig från projektgrupper eller operationella 

team. Medlemmar i en CoP karaktäriseras genom ett gemensamt intresse och 

inte ett gemensamt uppdrag. Koordinatorn i en CoP har som syfte att samla 

människorna och hålla Communityn vid liv till skillnad från projekt och 

operationella team som ofta har en ledare som bestämmer vad som ska göras 

och hur (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002).   
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2.2 Möten och interaktion 

Möten är en viktig metod för att samarbeta och utbyta information genom att 

interaktion (Selker & Yu, 2010). Det finns två olika typer av möten, formella 

och informella. Formella möten har en fördefinierad mötesstruktur, agenda och 

ett specifikt syfte. De skapar en miljö där idéer kan diskuteras, utvecklas och 

spridas. Informella möten har ingen struktur och oftast ingen planering (Bäck 

& Lovén, 2002). De uppstår ofta under formella tillställningar som luncher 

eller konferenser (Soltesz, 1996). Formella möten bör skapa utrymme för 

informella träffar genom att införa fikapaus eller lunch (Katz & Kahn, 1978). 

Informella träffar bidrar till informationsutbyte som kan leda till samarbete 

(Soltesz, 1996). 
 

Nedan visas en tabell över skillnaderna mellan formella och informella möten: 

 

Formella möten Informella möten 

Planerad Oplanerad 

Förutbestämda deltagare Slumpmässiga deltagare 

Bestämt innehåll Obestämt innehåll 

Envägskommunikation Interaktiv 

Tunt innehåll Rikt innehåll 

Formellt språk Informellt språk och tal 

 

Figur 1: Tabell över skillnader mellan formella och informella möten. 

(Baserad på Kraut, Fish, Root & Rice, 1990). 

 

Möten kan utföras både fysiskt och virtuellt. Virtuella möten försöker 

efterlikna traditionella face-to-face möten genom elektronisk 

kommunikationsteknik. Det som skiljer dem åt är tids och rumsperspektivet. 

De bör därför samspela än att fullt ut ersätta varandra (Nordengren & Olsen, 

2006).  

 

För att bygga upp förtroende i ett samarbete är det viktigt att i inledningsfasen 

träffas och interagera fysiskt. Genom det fysiska mötet får individer en bättre 

förståelse för samarbetet och ökat förtroende (Davenport & Prusak, 1998; 

Nordengren & Olsen, 2006). Största fördelen med virtuell kommunikation är 

att organisationer kan ta del av information och mötas var som helst, när som 

helst. De fysiska kontoren kompletteras med virtuella kontor och geografiska- 

och tidsbegränsningar elimineras (Nordengren & Olsen, 2006).  

 

 

 

Det finns fyra olika sätt att interagera: 
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Figur 2: Matris över olika interaktioner (Baserad på Nordengren & Olsen, 

2006).  

 

Fysiska möten är kostnad- och tidskrävande för organisationer (Krantzén, 

Nilsson & Sellén, 2008). Därför är det viktigt att mötena är intressanta och 

involverar de flesta deltagare så att inte upplever att mötet är slöseri med tid. 

Fysiska möten kan bli tidsslösande om inte intressanta punkter tas upp för alla 

medverkande (Nordengren & Olsen, 2006). Nackdelen med möten på distans 

är att parterna inte ser kroppsspråk och kan därför inte känna av stämning eller 

atmosfär. Det är svårare att överföra implicit kunskap i möte på distans. 

Ytterligare nackdelar med distansmöten är att de inte kan återskapa ansikte-

mot-ansikte känslan i kommunikationen (Krantzén, Nilsson & Sellén, 2008). 
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2.3 Mötesplatser 

När anställda ingår i olika samarbetssystem med olika kommunikationskanaler 

kan det leda till ökad produktivitet (Weinhofer, 2007). Organisationer bör 

därför införa system för samarbete (Nordengren och Olsen, 2006). 

Tillsammans skapas nya nät med individer från olika organisationer och 

länder. Trots att medlemmarna är geografiskt utspridda och inte har en fysisk 

samlingsplats kan de interagera (Afsarmanesh och Camarintha-Matos, 2006). 

 

Sociala medier låter individer kommunicera med varandra genom internet 

(Faulds & Mangold, 2009). Paxhia (2008) framhåller att sociala medier skapar 

kortare informationsvägar till leverantörer och partners, samt bidrar till rikare 

kundinteraktioner. Företagens användning av sociala medier har bidragit till 

nya och bättre lösningar på problem (Duncan, 2012). 

2.3.1 CSCW teknologier 

Att stödja samarbete var till en början ett syfte med internet. Datorer har 

tillsammans med internet skapat förutsättningar för människor att kunna 

kommunicera och finna gemenskap oavsett tid och platsbarriärer. Kontakt 

mellan individer med gemensamma intressen kan upprätthållas med hjälp av 

dagens teknik (Wellman, 2001).  
 

CSCW innehåller olika teknologier som kan brytas ner i en tvådimensionell 

matris för att förklara deltagarnas interaktion – synkront eller asynkront och 

om de befann sig på samma plats eller olika platser. Uppdelningen definieras 

även som tid(space) och rum(place) (Petrakou, 2011). Synkron och asynkron 

kommunikation kan stödjas genom virtuella mötesplatser (Shapiro, Tauber & 

Traunmüller, 1996).  

 

 

 
 

Figur 3: Matris över tekniska lösningar på tids- och rumsperspektiv i CSCW 

enligt Johansen (1988) och Chin & Alvin (2010).  

 Whiteboards 
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Samma plats, samma tid (ruta 1) - aktivitet som utövas på samma plats och 

samma tidpunkt (synkront). Interaktionen är oftast ”face-to-face” och utgörs 

av exempelvis whiteboards, projektor eller polling system. 

 

Samma plats, olika tid (ruta 2) – aktivitet på samma plats och på olika 

tidpunkter (asynkront). Benämns ”remote interaction” och är exempelvis 

anslagstavlor, delade filer eller grupprum. 

 

Olika plats, samma tid (ruta 3) - aktiviteter sker på olika platser men på 

samma tid (synkront). Definieras som ”continuous tasks” och är exempelvis 

telefon, videokonferens eller chatt. 

 

Olika plats, olika tid (ruta 4) - aktiviteter sker på olika platser på olika tider 

(asynkront). Är sammankopplat med ”communication and coordination” och 

är exempelvis forum, bloggar eller epost (Chin & Alvin, 2010). 

2.3.2 Virtuella mötesplatser 

Termen ”virtuellt” betecknas genom att olika nätverk kan agera som enstaka 

entiteter genom organiserade kommunikationskällor och koordinering som 

elektroniska nätverk möjliggjort (Afsarmanesh och Camarintha-Matos, 2006). 

En virtuell mötesplats utformas efter skaparnas syften och intressen. 

Människor med samma intressen och åsikter träffas och diskuterar aktuella 

händelser. Den virtuella mötesplatsen har ledare som tillsammans med 

deltagarna bidrar till aktivitet genom spridning av information, åsikter och 

kunskap.  För att skapa gemenskap behövs det engagemang från ledarna i form 

av kontinuerliga uppdateringar på mötesplatsen. Ledarens huvuduppgift är 

skapa kontinuerliga aktiviteter för att göra mötesplatsen levande. För att öka 

motivationen till att använda en virtuell mötesplats är det bra att uppmuntra till 

aktiviteter i verkligheten (Helenius & Vemmenby, 2009). En virtuell 

mötesplats ska erbjuda möjligheter för medlemmarna att kommunicera och 

interagera som kan leda till relationer. Relationer är nödvändiga för att det ska 

uppstå gemenskap. För att få en virtuell mötesplats framgångsrik behöver fyra 

kriterier uppfyllas. Det första är att människor interagerar med andra för att 

uppfylla egna behov. Det andra syftar till att gemenskapen behöver fylla ett 

behov eller syfte för att existera. Det tredje innebär att det ska existera outtalade 

normer och regler för hur deltagare interagerar sinsemellan. Det fjärde är 

behovet av ett datasystem för att stödja gemenskap och interaktion mellan 

medlemmar (Preece, 2000).  
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Ågren (1998) beskriver tre typer av virtuella mötesplatser: 

 

Personliga samhällen - syftet med personliga samhällen är att upprätthålla 

kontakt mellan människor som bor på olika geografiska platser. 

Kommunikation mellan människor kan utgöras av e-post. 

 

Den tredje platsens gemenskaper - meningen är att den tredje platsens 

gemenskaper skall främja gemenskaper. Gemenskaper är en plats där 

människor kan träffas för att utbyta åsikter och erfarenheter. I den tredje 

platsens gemenskaper är alla individer jämlika. Aktiviteten består främst av 

konversation och platsen ska vara tillgänglig när användarna behöver den. 

Exempel på denna typ av mötesplatser är olika typer av chattar.  

 

Intressebaserade gemenskaper - uppkommer av ett gemensamt intresse. Kan 

bestå av diskussionsgrupper som är behandlar specifika ämnen. Det existerar 

även yrkesmässiga gemenskaper. Syftet med yrkesmässiga gemenskaper är att 

de ska stärka de enskilda deltagarna i deras yrkesliv (Ågren, 1998). 

 

Burnett (2000) beskriver olika typer av informationsorienterat beteende. Den 

första är kungörelser. Kungörelser är den information en enskild deltagare vill 

förmedla som andra användare kan ta del av. Den andra typen av 

informationsorienterat beteende är när användare ställer frågor till deltagarna i 

mötesplatsen. Detta beteende kan ske på tre olika sätt. Den första innebär att 

användaren får informationen via en annan deltagare som redan frågat och fått 

svar genom mötesplatsen. Den andra innebär att en deltagare finner svar från 

en extern informationskälla. Den sista utgörs av att deltagaren skriver en fråga 

direkt i mötesplatsen. Användarna i virtuella mötesplatser är oftast passiva. 

Endast en del av deltagarna är aktiva med att skapa diskussioner och förmedla 

information samt besvara frågor. (Burnett, 2000).  

 

Fysiska och virtuella mötesplatser kan samspela genom att personer kan 

bibehålla kontakter fysiskt genom virtuella mötesplatser och att kontakter 

virtuellt kan kontaktas fysiskt (Franzen, 2002). En diskussion online skall förse 

fördelar till samtliga deltagare eftersom diskussioner är tidskrävande. I en 

diskussion existerar både aktiva och passiva deltagare. Aktiva deltagare bidrar 

till diskussionen medan passiva tar del av informationen utan att ge egna 

bidrag. Problem uppstår om det finns fler passiva deltagare än aktiva. Passiva 

deltagare kännetecknas genom att de avviker från en diskussion när de hittat 

vad de söker. Avvikelsen kan leda till att aktiva väljer att sluta bidra, eftersom 

det inte anser att de erhåller egna fördelar av diskussionen (Matzat, 2010).  
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Det bör finnas möjlighet att skapa grupper för att undvika negativa aspekter 

som passiva medlemmar (Riegelsberger, Angela & McCarthy, 2003). Aktiva 

gruppmedlemmar är mer beroende av varandra och vill därför upprätthålla bra 

relationer. För att uppnå samarbete måste medlemmarna i mötesplatserna 

skapa tillit och förtroende för varandra (Matzat, 2010). Genom aktivt 

samarbete minskar problem med tillit och förtroende mellan medlemmarna 

(Matzat, 2009). 

 

Ansikte mot ansikte interaktion är fortfarande nödvändiga enligt Johnson 

(2001) därför bör virtuella mötesplatser ses som ett komplement till fysiska 

mötesplatser framhåller Schlager och Fusco (2003). Medlemmar behöver 

upprätthålla fysiska möten för att stärka tillhörighet och gemenskap som 

uppmuntrar informationsutbyte virtuellt (Lin, 2007). 

 

Det finns ett sociotekniskt gap mellan vad som måste göras socialt samt vad 

som kan utföras tekniskt. Den mänskliga aktiviteten är väldigt kontextualiserad 

och nyanserad. Idag saknas tekniska mekanismer för att fullt ut stödja sociala 

egenskaper. Det sociotekniska gapet kommer att reduceras med tiden, det bästa 

människan kan göra idag är att förstå komplikationen med rätt inställning 

(Ackerman, 2000). 
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3 Metod 
Kapitlet inleder med att beskriva den vetenskapliga ansatsen som studien 

baseras på. Kvantitativ och kvalitativ metod presenteras för att läsaren ska 

förstå motivationen till valet av metod för att grunda utförandet på. Därefter 

presenteras fallet som studerats, datainsamling, studiens sätt att säkra 

tillförlitlighet samt etiska överväganden som åtagits under studiens gång. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I en induktiv ansats ska empirin utgöra teorin. Teorin ska endast ge 

förförståelse till kontexten för det som ska undersökas. Forskaren studerar ett 

fenomen för att formulera en teori utan att ha stor förståelse för fenomenet 

sedan tidigare och går därför från empiri till teori. I en deduktiv ansats går 

forskaren från teori till empiri. Deduktiva ansatser är hypotesprövande och 

syftar till att bekräfta redan existerande teori (Jacobsen, 2002). Den abduktiva 

ansatsen relaterar sambandet mellan teori och empiri och är en kombination av 

induktiv- och deduktiv ansats. Forskaren pendlar mellan del och helhet för att 

få en fullkomlig förståelse av ett fenomen (Patel & Davidson, 2003). 

 

I denna studie valdes en abduktiv ansats. I studien fanns ingen större förståelse 

för området som undersökts. Litteraturen har använts för att förstå och kunna 

föra en diskussion med undersökningsobjekten för att lättare kunna ta till oss 

information. Teoriutformning och litteraturåterspegling har kombinerats med 

informationsinsamling och observation för att successivt utforma en bättre 

förståelse för problemområdet.  Studiens avsikt var att samla in information 

utifrån frågeställningarna. Informationen har resulterat i empirisk grund för att 

besvara problemfrågorna. Resultatet har därefter jämförts med relevant teori i 

litteraturen för att hitta jämförelser och skillnader med andra kontexter. 

3.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Metod definieras som ”sätt att välja väg” eller ”sätt att ta sig fram” och kommer 

från grekiskans meta(efter) och hodos(väg). Metoden är ett sätt att tänka samt 

konsten att använda verktyg eller tekniker för att lösa ett problem. Hur 

forskaren väljer att betrakta verklighetens egenskaper avgör tillvägagångssättet 

för att kunna välja rätt verktyg och tekniker. Det finns två metoder för att 

genomföra en vetenskaplig studie. De är kvantitativ och kvalitativ metod. 

Metoderna används för att tolka egenskaper av ett fenomen. (Cuadra, 2012). 

 

En kvantitativ metod har som fokus att förklara ett fenomen eller frekvensen 

av en händelse med siffor (Jacobsen, 2002). Enligt Bryman (1997) bygger den 

kvantitativa forskningen på en kunskapsteoretisk grund för vad som är villkor 

på säker kunskap och bestämmer över problemställningarna. Forskarna har en 

hypotes på ett önskat utfall som antingen ska verifiera teorin eller motsäga den 
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(Bryman, 1997). En kvantitativ ansats gör det lättare att generalisera mot en 

population. Vanliga tekniker och verktyg inom den kvantitativa metoden är att 

genomföra mätbara enkäter (Jacobsen, 2002). 

 

En kvalitativ metod lämpar sig bäst när forskaren vill få mer klarhet i ett 

fenomen eller för att studera hur människor uppfattar och förstår en fastställd 

situation. Människornas uppfattningar av situationen utgörs av ord eller 

berättelser (Jacobsen, 2002).  Enligt Bryman (1997) går den kvalitativa 

metoden ut på att uppfatta världen genom en individs ögon. Kvalitativa 

forskare har tagit avstånd från att formulera begrepp och teorier på förhand. 

Det ger forskaren förutfattade meningar om ämnet som kan leda till att 

forskaren missuppfattar undersökningsobjektets perspektiv.  Kvalitativa 

forskare uppmuntrar istället till att tillämpa teoriutformning och teoriprövning 

parallellt med insamling av information (Bryman, 1997). Vanliga tekniker för 

att inhämta information till att besvara kvalitativa frågeställningar är intervjuer 

och observationer (Jacobsen, 2002).  

3.2.1 Val av metod – kvalitativ 

Denna studie har valt att tillämpa en kvalitativ metod för att besvara 

frågeställningarna. En kvalitativ metod ska utgöra större klarhet i hur fysiska 

och virtuella mötesplatser kan främja samarbete mellan näringsliv och akademi 

för utveckling av innovationer. Denna studie vill även studera kontexten som 

undersökningsobjekten befinner sig i samt identifiera likheter och skillnader 

mellan dem. Den kvalitativa metoden bidrar till nyanserad och detaljerad 

information som undersökarna vill presentera i studien.  

 

Den kvantitativa metoden var inte lika tilltalande för forskningsområdet i 

studien. En mätning av frekvensen av ett fenomen eller generalisering av en 

population är inte aktuell i studien. Ingen förkunskap har funnits för området 

som undersöks och försvårar tillämpning av en kvantitativ metod.  En 

kvalitativ studie utgör därför en bättre ansats för att få bättre förståelse av 

problemområdet i studien 

3.3 Fallstudie: innovativ IT inom Hälsa 

En fallstudie fokuserar på en undersökningsenhet som undersöks djupgående 

för att utvinna nyanserad och detaljerad information (Ekman, 2003). I en 

fallstudie är forskaren inte ute efter att generalisera utfall eller att testa teorier. 

Det intressanta i en fallstudie är det enskilda fallet. Fallstudier lämpar sig 

därför bra för teoriutveckling. I en fallstudie fokuserar forskarna på en speciell 

enhet. Enheternas kontext kan variera och de kan befinna sig på olika nivåer. 

På den lägsta nivån i rummet finns enskilda individer som även kallas för 

absoluta enheter. Det enskilda fallet är då individen som befinner sig i den 

lägsta undersökningsenheten i en kontext (Jacobsen, 2002). Rist (1984 citerad 
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i Bryman, 1997, s. 106) beskriver fallstudier och kvalitativa undersökningar 

som relativt synonyma beteckningar. 

 

Innovativ IT inom hälsa (i3h) utgör fallstudien. I3h är ett projekt finansierat av 

EU, regionförbundet i Kalmar län, landstinget i Kalmar län och 

Linnéuniversitetet. Aktörerna i projektet består av landstinget i Kalmar län, 

kommuner, näringsliv, akademi och övriga intressenter. Projektets syfte är att 

skapa en bestående mötesplats såväl fysisk som virtuell för att stödja samarbete 

och utveckling av innovationer inom eHälsa. Den fysiska mötesplatsen utgörs 

av möten i form av seminarier, föreläsningar och evenemang. Den virtuella 

mötesplatsen är utformad som ett internetforum och innehåller 

diskussionsmöjligheter och nyheter. Kontexten bestod av mötesplatserna i 

projektet i3h. Studien vill undersöka mötesplatserna mer ingående genom att 

studera deltagarna som är aktiva i mötesplatserna, de absoluta enheterna som 

utgörs av forskare och företagare. Genom fallstudien söker studien mer 

djupgående förståelse för hur forskare och företagare uppfattar mötesplatserna 

och hur de kan främja samarbete för utveckling av innovationer.  

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen har utförts i fallet. Studien har utgjorts av intervjuer och 

observationer. Intervjuerna har utförts för att besvara frågeställningarna och 

data har hämtats in direkt från källan som studerats och utgjort primärdata. 

Observationer utfördes för att få en förförståelse för fallet samt för att 

identifiera informanter för urval till intervjuer. Observationen utgjorde därför 

ingen data.  

 

Datainsamling är skräddarsydd information för att besvara en specifik 

problemställning. När forskare inhämtar information direkt från grupper eller 

personer kallas informationen för primärdata. Sekundärdata är information 

som forskarna inte kan inhämta direkt ifrån källan som undersöks (Jacobsen, 

2002). Den vanligaste formen vid kvalitativ datainsamling är intervjuer och 

observationer. Data i kvalitativa studier utgörs ofta av ord och tolkningar 

(Bryman, 1997).  

3.4.1 Intervjuer 

Intervjuer har tillämpats inom i3h för insamling av data. Genom intervjuer vill 

studien få detaljrik information om hur fysiska och virtuella mötesplatser kan 

främja samarbete mellan akademi och näringsliv för utveckling av 

innovationer. Intervjuerna har varit öppna för att inte styra informanternas svar 

samt för att intervjuarna inte haft någon större förståelse för ämnet som 

undersöks. De intressanta informanterna kontaktades på förhand där studien 

presenterades. Efter ett godkännande för uppgiftslämning från informanten 

bokades en tid upp för intervju. Intervjuerna genomfördes genom Skype och 



 

  23 (49) 
 

fysiska möten, beroende på vad som passat för informanten. 3 av intervjuerna 

genomfördes via Skype och 3 genomfördes via fysiskt möte. Fysiska möten 

har genomförts på den intervjuades arbetsplats, som är en naturlig plats för 

informanten. Valet att utföra intervjun på en naturlig plats ska förhindra att den 

intervjuade påverkas av kontexteffekten. Innan intervjun genomfördes 

beskrevs syftet med studien, hur resultat ska användas och att informanten får 

godkänna resultaten innan publicering. Intervjufrågorna som ställdes var 

öppna, se bilaga I för utformning av intervjufrågorna. Samtliga intervjuer 

spelades in med en diktafon.  

 

Öppna intervjuer är lämpliga när forskaren vill studera få enheter och är 

intresserade av hur en enskild individ tolkar ett fenomen och uttalar sig om det. 

Data som inhämtas resulterar i ord, berättelser och meningar. Intervjuobjektet 

påverkas av omgivningen och en tillgjord plats tenderar att intervjuobjektet ger 

tillgjorda svar, även kallat kontexteffekten. Det är därför rekommenderat att 

utföra intervjuer på en naturlig plats för undersökningsobjektet (Jacobsen, 

2002). 

3.4.2 Urval 

Urvalet av individer att intervjua och observera begränsades till deltagare i i3h 

projektet. Urvalsprocessen började med att utföra en observation på ett fysiskt 

möte där deltagare i projektet i3h samlades. Det fysiska mötet är en typisk 

situation där deltagare träffas i projektet. På mötet representerade deltagare 

olika organisationer. Deltagarna delades därefter in i undergrupper baserat på 

vilken organisation de representerade. Därefter ordnades individerna beroende 

på position de hade i verksamheten. Slutligen strukturerades alla informanter 

enligt informationskriteriet för urval. Informationskriteriet gjordes genom 

insikt i informanternas positioner och kunskap från observationerna samt att 

de var villiga att bidra med god, riklig och relevant information. 

 

Informanterna som valdes var tre företagare och tre forskare. Företagare 1 är 

en person som jobbar som säljare på ett stort IT-företag som bedriver 

konsultverksamhet. Företagare 2 en egenföretagare inom friskvård. Företagare 

3 är en person som jobbar som affärsutvecklare på ett medelstort IT-företag 

som bedriver konsultverksamhet. Forskare 1 bedriver forskning inom data- och 

informationsvetenskap. Forskare 2 är en biträdande verksamhetsledare för ett 

forskningsinstitut som bedriver forskning inom eHälsa. Forskare 3 bedriver 

forskning inom eHälsa. Informanterna är numrerade för att lättare urskilja 

likheter och olikheter beroende på deras yrkesroll, organisation och område 

som de opererar inom.  

 

Informationsurvalet utgörs av uppgiftslämnare som forskaren på förhand vet 

kan lämna riklig och korrekt information. Det kan vara personer med en viss 
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kompetens, bra på att uttrycka sig eller öppna för att lämna information. Ett 

informationsurval är svårt att utföra eftersom forskaren måste känna till något 

om informationskällorna för att veta hur goda informationsförsörjare de är. Vid 

urval för observation är situationen avgörande för informationen som inhämtas 

(Jacobsen, 2002).  

3.4.3 Genomförande 

Studien har genomförts i följande steg: 

 

 
 

Figur 4: Steg för genomförande av datainsamling. 

 

Först genomfördes observationer av undersökningsobjekten för att få en bättre 

förförståelse för ämnet som undersöks. Observationerna gjorde även underlag för att 

välja informanter. Därefter inhämtades relevant teori för att bättre förstå 

undersökningsobjekten samt för att kunna föra en diskussion kring relevant 

information. Därefter valdes informanter för att genomföra intervjuer. Information 

som samlats in jämfördes med teori för att identifiera likheter och skillnader. 

Intervjuerna transkriberades och svaren strukturerades enligt rubriker baserat på det 

teoretiska ramverket. Slutligen analyserades resultatet utifrån relevant teori.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Jacobsen (2002) framhåller att forskare som tillämpar kvalitativ metod ska 

kritiskt granska om enheterna som valts är rätt källor och om källorna 

förmedlar sann information. Validitet kan delas upp i intern och extern 

validitet. Intern validitet handlar om giltigheten i resultaten (Jacobsen, 2002). 

Gripenberg (2006) rekommenderar att pilottesta frågor och frågeformulär som 

ska ställas för att öka validitet. Extern validitet handlar om graden av 

generaliserbarhet. Undersökareffekten innebär att den som intervjuar eller 

observerar kan påverka respondentens svar. För att förhindra 

intervjuareffekten kan telefonintervjuer genomföras (Jacobsen, 2002). 

Reliabilitet definieras som tillförlitlighet och trovärdighet. Undersökningen får 

inte innehålla mätfel och den ska genomföras på ett trovärdigt sätt (Jacobsen, 

2002). Om identisk undersökning utförs igen ska resultatet vara likadant i 

förutsättning att populationen är oförändrad (Svenning, 2003). Extern validitet 

och generalisering är svårt att uppnå genom fallstudier. Det är svårt att 

definiera det typiska för fallet eftersom en fallstudie studerar ett enskilt fall och 

information påverkas av kontext och miljö (Bryman, 2003).  

 

Frågorna är fria kring ämnet för att informanten ska med ord spontant beskriva 

upplevelser kring kontexten. Intervjuarna har därför inte använt styrda och 

detaljerade frågor. Frågorna har istället varit öppna för spontan information 
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som enligt Jacobsen (2002) ökar giltigheten. Innan intervjuerna utfördes på 

informanterna pilot testades intervjufrågorna på handledare och forskare 

Alexandra Petrakou. Värdefull respons användes för att optimera utförandet av 

intervjun samt intervjufrågorna. I studien har intervjuer genomförts mestadels 

via telefon för att undvika kontexteffekten. Informationen transkriberades för 

att kunna gå tillbaka och säkerhetsställa att tolkningen av informationen är 

korrekt. Studien är svår för andra forskare att göra om och få samma resultat 

eftersom urvalet i studien inte är slumpmässigt valt och för att den undersöker 

ett fall. Det bidrar till svagheter för den externa validiteten för resultaten.  

3.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden innebär att hänsyn tas till enskilda individers integritet. 

Det finns tre aspekter som är viktiga att försöka uppfylla vid en studie: tillåtelse 

att genomföra intervjun, individers krav på privatliv och att individers svar 

återges korrekt (Jacobsen, 2002). 

 

Informanter fick information om syftet med studien och fick valfritt välja att 

medverka. Intervjuarna upplyste informanterna att intervjuerna spelades in 

samt att identiteten och uppgifter hölls anonyma. Insamlade uppgifter 

användes enbart för forskningsändamål som upplystes för informanterna innan 

genomförande av intervjuer.  
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4 Resultat 
Resultatet har kategoriserats efter samarbete, möten och mötesplatser. 

Kategorierna återanvändes från teorin för att läsaren bättre ska känna igen 

sig. Resultatet är baserat på svar från intervjufrågor som utförts och kommer 

att presenteras genom både citat och sammanställning av informationen.  

I svaren specificeras det om informanten är företagare eller forskare. 

Resultatet kommer att jämföras med det tidigare presenterade teoretiska 

ramverket. 

4.1 Samarbete och nätverk 

Enligt Wiberg (2005) innebär samarbete att flera parter bedriver operativ 

verksamhet på ett gemensamt objekt. Företag består av människor som 

tillsammans kan genom samarbete åstadkomma mer än enskilda individer 

(Handy, 2002). För att få en djupare förståelse för samarbete ställdes frågor 

kring vad samarbete innebär för informanten och deras verksamhet, samt 

varför de samarbetar. Vi frågade informanterna om hur de söker och hittar du 

samarbetsmöjligheter vanligtvis. 

 

”Genom samarbete vill vi skapa nya affärsmöjligheter” 

(Företagare 1). 

 

”Genom att samarbeta med andra vill jag få nya idéer och olika 

perspektiv från andra aktörer för att hitta nya 

forskningsområden.” (Forskare 1). 

 

Företagarna hittar samarbetsmöjligheter genom att ingå i nätverk för få 

kunskap, hitta externa kontakter samt hitta nya affärsmöjligheter.   Företagare 

2 vill hitta nya projekt både enskilt och tillsammans med andra aktörer.  

 

Forskare 1 ansåg att samarbete kan innebära gemensamt arbete utan 

gemensamt mål. Genom att samarbeta med andra uppnår forskare 1 mål 

snabbare. Forskare 1 vill vidare samarbeta med andra för att få inspiration och 

samtidigt ge inspiration.  För forskare 3 innebär samarbete att man jobbar 

tillsammans men även enskilt för att lära av varandra. Forskare 1 och 3 vill få 

nya idéer, olika perspektiv från andra aktörer och hitta nya forskningsområden. 

 

Gemensamt innebär samarbete för företagare och forskare att få ökad kunskap, 

uppnå fördelar, bilda nätverk och hitta nya externa kontakter.  

 

 

 

Studien ville få en bättre förståelse för hur forskare och företagare ser på 

projektet för att utgöra ökad insikt i undersökningsfallet. Därför ställdes 
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frågorna ”vad tycker du om projektet i3h?” och ”Vad vill du få ut av att delta i 

projektet?”. Svaren kan återges av följande citat: 

 

”Det är ett bra initiativ! Nätverket är viktigt för att bidra till 

ökad kunskap.”(Företagare 2) 

 

”Jag vill få ut aktivt deltagande från samtliga medverkande i 

projektet, med andra ord commitment”. (Forskare 1)  

 

Enligt företagare 1 och 3 är eHälsa ett populärt område som är brett för att 

intressera många aktörer. Företagare 1 och 3 anser att olika aktörer kan belysa 

gemensamma behov och bidra till ökad kunskap. Företagare 1 är intresserad 

av samarbeten mellan företag. Företagare 3 vill skapa nya affärer genom 

egenutvecklade produkter och tjänster som kan leda till innovationer.  

 

Forskare 2 anser att eHälsa är ett nischat ämne som intresserar många aktörer. 

Forskare 3 vill hjälpa andra utan att behöva dra egna fördelar utifrån 

samarbetet. Forskare 1 vill få ut aktivt deltagande av medverkande i projektet. 

Forskare 3 anser att input till sitt eget arbete är viktigare än att skapa nya 

projekt ihop med andra.  

 

Gemensamt för forskare och företagare är att eHälsa är ett populärt och nischat 

ämne som behandlar ett brett område för att intressera många aktörer. 

Gemensamt för både forskare och företagare är att skapa nya projekt 

tillsammans med andra aktörer. Genom projektet vill både forskare och 

företagare få kunskap.  

4.2 Möten och interaktion 

Enligt Selker och Yu (2010) är möten en viktig metod som möjliggör 

interaktion och utbyte av information som kan leda till samarbete. Möten delas 

upp i två typer av möten: informella och formella möten. Formella möten har 

ett tydligt syfte, en tydlig struktur och en agenda. Informella möten är 

oplanerade träffar som ofta sker mellan planerade tillställningar (Bäck & 

Lovén, 2002). Informella möten sker ofta under pauser eller luncher (Soltesz, 

1996). Vikten för olika typer av interaktion och möten kom upp under flera 

frågeställningar och svaren sammanställs: 

   

”Mingla är viktigt för att hitta nya kontakter.” (Företagare 2) 

 

”Det är viktigt att det finns en moderator som sköter 

administration och driver mötet för att det ska bli effektivt och 

givande” (Forskare 1) 
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Företagare 2 och 3 anser att möten ska ge utrymme för att kunna mingla och 

samtala med andra för att kunna skaffa nya kontakter och relationer. Företagare 

3 anser att möten kan vara långsamma och ineffektiva. 

 

Forskare 1 och 2 anser att det är viktigt att det finns en moderator som driver 

på och effektiviserar mötet för att det ska bli givande. Forskare 3 anser att 

mingla är viktigt under möten. 

 

Gemensamt för forskare och företagare är att möten ska ge en chans till att 

mingla och samtala med andra intressanta personer för att kunna inrätta nya 

kontakter och relationer. Både forskare och företagare hittar vanligtvis 

samarbetsmöjligheter genom att ingå i nätverk men även genom att delta på 

möten eller event. Genom att ingå i nätverk vill samtliga informationslämnare 

medverka på möten för att skapa relationer. Både forskare och företagare anser 

att fysiska möten ibland kan vara ineffektiva och långsamma.  

 

Fysiska möten är viktiga för att bygga upp förtroende som är viktigt för att 

inrätta samarbete enligt Davenport och Prusak, (1998) samt Nordengren och 

Olsen (2006). För att få en bättre förståelse för fysiska möten ställdes frågor 

kring hur informanterna uppfattar och vilket intresse de har av fysiska möten 

och kärnan kan sammanfattas med följande citat: 

 

”Affärer görs oftast efter att man träffat en person fysiskt och 

som man tycker om” (Företagare 3) 

 

”Fysiska möten är tidskrävande” (Forskare 2) 

 

Företagare 1 anser att samarbete startas när parter lärt känna varandra genom 

fysiska möten. Företagare 3 anser att det är viktigt att träffas fysiskt för att 

skapa förutsättningar för kunskapsutbyte. Företagare 2 belyser betydelsen av 

fysiska möten för att lära känna varandra och få en bättre insikt i varandras 

organisationer. Insikt i organisationen leder enligt företagare 2 till att bättre 

kunna dela relevant information och förstå fenomen. Företagare 2 deltar endast 

på fysiska möten där ett relevant och intressant ämne behandlas. 

 

Forskare 1 och 2 anser att fysiska möten ibland kan vara ineffektiva och 

långsamma. Forskare 2 anser att fysiska möten behöver täcka många områden 

och perspektiv som är attraktiva för många aktörer. Forskare 3 anser att det är 

viktigt att första kontakten sker fysiskt genom möten. 

 

Gemensamt för forskare och företagare är att fysiska möten är intressanta och 

bra för att skapa och lära känna nya kontakter.  Företagarna och forskarna anser 

att det är viktigt att träffas fysiskt i inledningen för att lära känna varandra. 
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Vidare anser både forskare och företagare att fysiska möten måste täcka många 

områden och vara intressanta för att vara attraktiva för många aktörer.  

4.3 Mötesplatser 

En mötesplats är ett ställe där människor kan samverka för att utbyta idéer, 

kunskap samt lösa problem oavsett geografiska gränser (Duncan, 2012). Enligt 

Nordengren och Olsen (2006) är det viktigt för verksamheter att utforma 

samarbetssystem för att hitta kompetens och att expandera sin konkurrenskraft 

och effektivitet. För att få ytterligare svar på behov och möjligheter med 

mötesplatser ställdes en fråga kring vilket stöd fysiska mötesplatser kan ge för 

samarbete. Svaren från forskarna och företagarna kan summeras: 

 

”En mötesplats kan hjälpa att skapa nya kontakter som även kan 

leda till nya affärsidéer och projekt”. (Företagare 3) 

 

”Mötesplatser kan hjälpa en att hitta nya intressanta människor 

att samarbeta med. Jag har redan hittat kontakter och utvidgat 

mitt kontaktnät genom mötesplatsen.”. (Forskare 1) 

 

En mötesplats är bra för att skapa en gemensam plattform med ett gemensamt 

intresse kring ett ämne anser företagare 1. Företagare 3 vill skapa nya kontakter 

genom mötesplatser som kan leda till affärsmöjligheter.  

 

Forskare 1 och 3 vill genom mötesplatser träffa nya intressanta kontakter och 

inleda samarbete. Forskare 3 har genom kontakterna inlett samarbete med både 

forskare och företag.  

 

Gemensamt ville forskare och företagare skapa kontakter genom mötesplatser. 

 

Frågor kring vilket stöd den virtuella mötesplatsen ska förse företagarna och 

forskarna med ställdes i syfte om att undersöka uppfattningen av virtuella 

mötesplatser och kan sammanfattas citaten: 

 

”Kontakter skapas främst genom fysiska möten. Den virtuella 

mötesplatsen gör det möjligt att behålla kontakten och diskutera 

vidare.” (Företagare 1). 

 

”En bra plats att samla och ta del av information på ett och 

samma ställe.” (Forskare 3) 

 

 

Företagare 2 och 3 anser att kan man inte medverka fysiskt i möten ska det 

finnas möjlighet att delta virtuellt och interaktivt. Vidare hävdar informanterna 
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att det ska finns inspelade föreläsningar, information och dokumentation om 

möten. Företagare 2 vill ha information kring eHälsa genom forskning och 

artiklar från akademin. Företagare 1, 2 och 3 ville ta del av nyheter kring 

eHälsa samt få omvärldsbevakning. Företagare 1 och 2 tyckte att 

diskussionsmöjligheter var viktigt i den virtuella mötesplatsen. Företagare 2 

och 3 anser att mötesplatsen måste vara levande och hållas kontinuerligt 

uppdaterad. Företagare 2 anser att en fråga som ställs via den virtuella 

mötesplatsen bör besvaras inom relativt kort tid. 

 

Forskare 3 vill ta del av omvärldsbevakning kring eHälsa. Forskare 3 anser att 

har man inte någon möjlighet att medverka på fysiska möten bör man klara sig 

enbart genom den virtuella mötesplatsen. Forskare 1 och 3 ansåg att 

diskussionsmöjligheter var viktigt i den virtuella mötesplatsen. Forskare 2 

anser att mötesplatsen måste vara levande och hållas kontinuerligt uppdaterad. 

Forskare 2 anser att det behövs en moderator som kan driva den och föra 

aktiviteter virtuellt. Den virtuella mötesplatsen kan besökas när det passar för 

varje enskild deltagare oavsett tid eller plats säger forskare 2. Man kan skapa 

grupper kring vissa intressanta områden anser forskare 1. 

 

Både forskare och företagare anser att om deltagare inte kan medverka fysiskt 

ska det finnas möjlighet att kunna medverka virtuellt med samma 

förutsättningar. Gemensamt var även att material och information skulle finnas 

på den virtuella mötesplatsen. Både forskare och företagare vill ta del av ämnet 

eHälsa. Forskarna och företagarna ville få omvärldsbevakning genom den 

virtuella mötesplatsen. Både företagare och forskare var eniga om att 

diskussionsmöjligheter på den virtuella mötesplatsen är viktiga. Både forskare 

och företagare anser att den virtuella mötesplatsen måste hållas uppdaterad för 

att uppfattas som levande.  

 

Schlager och Fusco (2003) anser att virtuella mötesplatser bör komplettera 

fysiska mötesplatser. Därför ställdes en fråga som behandlar samspel mellan 

mötesplatserna för att förstå hur olika aktörer tycker att fysiska och virtuella 

mötesplatser ska samspela. Svaren kan återspeglas genom följande citat: 

 

”Virtuella är bra för att sprida information om fysiska aktiviteter 

och kan fungera som en intresseväckare för den fysiska 

mötesplatsen.” (Företagare 1) 

 

”Var man än befinner sig, oavsett tid eller plats, ska man kunna 

delta i diskussioner för att hålla dem vid liv. Fysiska mötesplatser 

är bra för att skapa förutsättningar att fortsätta diskussionen 

virtuellt” (Forskare 1) 
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Företagare 1 anser att man borde använda den virtuella mötesplatsen för att 

marknadsföra fysiska möten och locka mer folk till den fysiska mötesplatsen. 

Vidare anser företagare 1 att den virtuella mötesplatsen är snabbare för att 

ställa frågor och få återkoppling. Företagare 2 vill ha möjlighet att se inspelade 

möten och dokumentation i efterhand på den virtuella mötesplatsen. Vidare 

anser företagare 2 att en FAQ på den virtuella mötesplatsen är bra för att 

uppmärksamma och behandla intressanta frågor. Företagare 2 vill också ha 

expertutlåtande på frågor och problem som kan återges på den virtuella 

mötesplatsen.  

 

Forskare 1 anser att det är viktigt att skapa virtuella möten för att hålla 

diskussioner vid liv. Vidare anser forskare 1 att den virtuella mötesplatsen 

borde upplysa om fysiska möten för att locka mer deltagare. Forskare 1 tror 

också mer på den fysiska mötesplatsen och anser att virtuella mötesplatser ska 

skapa förutsättningar för att fortsätta diskussioner virtuellt. Forskare 2 vill ha 

möjlighet att se inspelade fysiska aktiviteter och dokumentation i efterhand på 

den virtuella mötesplatsen. Forskare 3 vill att första kontakten ska ske genom 

fysiska möten, men kan upprätthållas genom virtuella mötesplatser. 

 

 

 

Gemensamt för forskare och företagare är att den virtuella mötesplatsen borde 

användas för att marknadsföra fysiska aktiviter. Vidare anser forskare och 

företagare att återkopplingar kan göras från fysiska möten virtuellt. Forskare 

och företagare vill också kunna se inspelade möten och dokumentation i 

efterhand på den virtuella mötesplatsen.  

 

5 Diskussion och analys 
I kapitlet analyseras och diskuteras resultatet utifrån skillnader och likheter 

mellan forskarna och företagarna. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån 

det teoretiska ramverket. Rubrikerna som diskuteras och analyseras är 

affärsmöjligheter och ökad kunskap, möten och interaktioner samt integrera 

fysisk och virtuell interaktion som utgörs av svaren på frågeställningarna i 

resultatet. Slutligen återges en diskussion kring genomförandet av studien. 

5.1 Affärsmöjligheter och ökad kunskap 

Samtliga informanter visar enighet gällande vad samarbete innebär. Deltagarna 

ser projektet som ett nätverk. Det framkom tydligt att nätverk är viktigt för att 

skaffa sig nya kontakter och få ökad kunskap. Skillnaderna som uppkom i fallet 

mellan företagare och forskare var syftet med samarbete. Forskare verkade 

samarbeta för att få input till fortsatt forskning och utöka sin kunskapsbas. 

Företagarna verkade genom samarbete vilja hitta nya affärsmöjligheter som 

kan leda till innovationer. 
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Undersökningar av Jorde och Teece (1990) samt Gumpert (2005) som framhöll 

vikten av att organisationer ingår i nätverk för att kunna skapa innovationer. 

Undersökningar gjorda av Fitjar och Rodríguez-Pose (2012) samt Guo, Yang 

och Wang (2012) betonar att verksamheter bör samarbeta med partners och 

konkurrenter för att bli innovativa eftersom organisationer inte enbart kan 

förlita sig på interna resurser. Det kan även liknas vid Un, Cuervo-Cazurra & 

Asakawa (2010) som betonar att akademin har bredare kunskapsbas än övriga 

partners och har därför stört inflytande på innovationer. I vår studie har 

liknande resultat visats där företagarnas fokus på att ingå i samarbetsnätverk 

varit för att hitta nya affärsmöjligheter. Det kan bero på att företag inte besitter 

tillräcklig kunskap.  

 

Enligt Knudsen (2007) uppnår företag minst produktinnovation genom att 

samarbeta med konkurrenter. En av företagarna i studie uttryckte till skillnad 

från Knudsen (2007) att han är intresserad av samarbeten med andra företag 

för att utveckla innovationer. Vill företagaren samarbeta med konkurrenter kan 

det liknas med undersökningen gjord av Ganotakis, Hsieh och Love (2012) 

som framhåller att mindre företag är mer benägna att samarbeta med andra 

aktörer på grund av deras smala kunskapsbas. 

 

I vår studie uttryckte en av forskarna att mål uppnås snabbare genom 

samarbete. Forskaren verkar vara väldigt målmedveten och verkar även vara 

beredd att ta risker för att generera samarbete. Forskaren verkar ha ett tydligt 

mätbart mål med samarbete och verkar mer öppen för att dela med sig egen 

kunskap för att få ny. Företagen var mer inriktade på att få kunskap och 

generera affärsmöjligheter men det uttrycktes inte hur långt de var beredda att 

gå med samarbete och till vilken kostnad. Företag borde därför inrikta sig på 

samarbete med akademin eftersom de verkar vara mer drivande och öppna för 

att dela med sig. Detta kan återges av Un, Cuervo-Cazurra och Asakawa (2010) 

som uttrycker att företag bör samarbeta med akademin eftersom de innehar en 

bredare kunskapsbas än övriga organisationer. Bredare kunskap anser 

Calabrese och Silverman (2000) leder till utveckling av innovativa produkter 

och kan gestaltas som företagarnas inriktning på att generera affärsmöjligheter. 

Detsamma gäller för forskare eftersom Teirlinck. och Spithoven (2013) 

framhäver att samarbete mellan forskare och företag är ett bra tillvägagångssätt 

för att utforska nya områden. 

 

Det var ganska klart att ett nätverk är ett bra sätt att få kunskap för samtliga 

informanter. Svaret liknas med Gumpert (2005) och Jarillo (1988) som anser 

att organisationer ingår i nätverk för att utbyta kunskap. Wenger, McDermott 

& Snyder (2002)  betonar att människor ingår i nätverk för att träffa andra 

aktörer med gemensamt intresse för att främja lärande. Afsarmanesh och 
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Camarintha-Matos (2006) beskriver att information kring ett specifikt område 

kan delas av olika aktörer och göras tillgänglig till samtliga i nätverket. En av 

forskarna ansåg att det krävdes ”commitment” i ett nätverk för att det ska 

generera något. Afsarmanesh och Camarintha-Matos (2006) samt Matzat 

(2010) anser att nätverk för samarbete bygger på aktivt deltagande och 

ömsesidigt engagemang i form av ansträngning och tidsoffring för att skapa 

resultat. Företagare kanske inte har samma tid att avsätta som forskare eftersom 

det är en kostnad för företagare att medverka under arbetstid. Återigen kan 

riskperspektivet påverka företagens samarbete enligt Afsarmanesh och 

Camarintha-Matos (2006). Företag verkar därför inte fullt ut vilja dela kunskap 

utan snarare generera kunskap för att dra individuella fördelar. 

 

Projekt och operationella team har en utsett ledare som har ansvar för vad som 

ska göras och hur (Wenger, McDermott & Snyder, 2002). Communitys of 

practice skiljer sig från projektgrupper eller operationella team genom att 

medlemmarna har ett gemensamt intresse och inte gemensamt mål. 

Fallstudiens mötesplatser utgör en Communities of Practice omedvetet 

eftersom det innebär att informanterna nätverka kring ett intressant område 

utan en formell ledare. Informanterna har i likhet med Wenger, McDermott, 

och Snyder (2002) uttryckt behovet av en koordinator som ska hålla 

diskussioner vid liv, anordnar möten och aktiviteter.  

 

5.2 Möten och interaktioner 

Både företagarna och forskarna betonade att möten är viktiga för att hitta 

samarbetspartners. Däremot verkade två av forskarna lägga stor tyngd på 

strukturerade och formella möten för att det ska vara effektivt. Dessa forskare 

verkar enligt uttalandet vilja få snabb input till deras forskning snarare än 

långsiktiga relationer. Företagarna samt en av forskarna ansåg till skillnad från 

andra forskare att informella möten är viktigt. Företagarna är därför mer 

intresserade av informella möten medan större delen av forskarna vill har 

effektiva formella möten. För att det ska uppstå gemenskap krävs det att 

partnerna enligt Preece (2000) får en relation till varandra. Dredge (2006) anser 

att det finns ett stort behov för olika aktörer att medverka på möten för att skapa 

relationer och samarbetsmöjligheter. Relationer byggs upp på informella 

möten där Soltesz (1996) framhöll att information som utbyts i informella 

möten skapar förutsättningar för samarbete. Företagen verkade därför vilja 

känna av läget för att få en relation innan de delade information och inrättade 

samarbete. Enligt Weinhofer (2007) måste partner ha tillit för varandra för att 

inleda samarbete. Tilliten krävs för att aktörerna ska få en enad förståelse och 

vilja dela kunskap mellan organisationer (Weinhofer, 2007). Därför kan det 

tänkas att företagen vill skapa förtroende och tillit genom informella möten 

innan de inleder samarbete. Enligt Katz & Kahn (1978) bör formella möten 
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skapa utrymme för informella. Forskarnas önskan om effektiva möten kan 

liknas med Nordengren och Olsen (2006) som anser att möten måste vara 

intressanta, effektiva och behandla ett intressant ämne för att involvera alla 

medverkande och för att inte upplevas som slöseri med tid. För att summera 

behövs både formella möten och informella för att främja samarbete mellan 

forskarna och företagarna i nätverket. 

 
Affärer skapas enligt två av företagarna efter att parterna träffats fysiskt. 

Genom att träffas fysiskt breddar företagarna ut sitt kontaktnät och får 

förtroende för varandra. Företagarnas svar kan jämföras med Davenport och 

Prusak (1998) samt Nordengren och Olsen (2006) som anser att parter träffas 

fysiskt i inledningsfasen för att lära känna varandra. Företag vill med andra ord 

känna av vilka som kan ge rik information utan att behöva riskera att läcka 

information till konkurrenter likt Annique Un, Cuervo-Cazurra och Asakawa 

(2010) som anser att samarbete med andra företag innebär alltid en risk. Trots 

att de inte direkt säger det, visar deras beteende och utsagor det. 

5.3 Integrera fysisk och virtuell interaktion  

Studien definierar fysiska mötesplatser som formella möten, informella möten 

och aktiviteter där individer kan träffas fysiskt. En fysisk mötesplats är en 

arena där människor kan träffas och interagera. Det som främst stöds av fysiska 

mötesplatser kopplat till CSCW är ruta 1 där deltagare befinner sig på samma 

plats och på samma tid (Chin & Alvin, 2010). 

 

I studien har vi kommit fram till att fysiska möten är tidsbegränsade som 

forskare 2 uttryckt. Genom tidsbegränsningen blir fysiska möten begränsade 

till att behandla få ämnen. En virtuell mötesplats bör stödja flera områden 

vilket gör att varje deltagare kan finna ett specifikt område som den intresserar 

sig enligt Preece (2000). Virtuella mötesplatser är till skillnad från fysiska 

mötesplatser inte beroende av plats och tid. Genom CSCW kan virtuella 

mötesplatser låta deltagare medverka närsomhelst och varsomhelst (Chin & 

Alvin, 2010). Därmed kan virtuella mötesplatser täcka flera aktörers intressen 

jämfört med fysiska. 

 

En av forskarna i studien ansåg att om en medlem inte har möjlighet att närvara 

fysiskt skall man kunna klara sig enbart på den virtuella mötesplatsen. Schlager 

och Fusco (2003) samt Johnson (2001) anser att virtuella mötesplatser bör ses 

enbart som ett komplement till fysiska eftersom face-to-face interaktion 

fortfarande är viktigt. Deltagare behöver upprätthålla fysisk aktivitet för att 

uppmuntra varandra till informationsutbyte anser Lin (2007). Krantzén, 

Nilsson & Sellén (2008) skriver till skillnad från forskaren att implicit kunskap 

är svårt att överföra på distans. Därför blir det svårt att samverka och utbyta 

värdefull kunskap genom att enbart delta på distans. Det kan leda till att 
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personen som inte kunnat medverka fysiskt inte har skapat några kontakter och 

har svårare att inleda samarbete och diskussioner. Är det fler passiva deltagare 

än aktiva i den virtuella mötesplatsen försvåras oberoendet av fysiska möten 

och problem uppstår (Matzat 2010). Passiva deltagare kan välja att sluta bidra 

till diskussioner om deras behov har uppfyllts (Matzat, 2010). Vidare säger 

både forskare och företagare i fallet att kontakter skapas genom fysiska möten. 

Forskare 3 ansåg att interaktion bör inledas fysiskt men kan däremot fortsättas 

virtuellt. Förtroende byggs upp genom att personer träffas fysiskt i 

inledningsfasen enligt Davenport och Prusak (1998) samt Nordengren och 

Olsen (2006) i likhet med vår studie. 

 

Mötesplatser behöver en koordinator vars syfte är att samla medlemmar och 

hålla mötesplatsen vid liv (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). Virtuella 

mötesplatser behöver en ledare som sköter administration, planerar aktiviteter 

och driver på interaktion för att främja gemenskap (Helenius & Vemmenby, 

2009). Liknande resultat har visats i vår studie där både forskare och företagare 

har uttryckt behovet av att mötesplatserna hålls levande. Forskare 1 uttryckte 

specifikt att det behövdes en moderator som sköter detta. Koordinatorerna eller 

ledaren i fallet bör därför ha en bred kunskapsbas för att kunna föra 

diskussioner i spridda ämnen för att hålla interaktionen levande. Forskare 3 

uttryckte sitt intresse för att bidra utan att anskaffa egna fördelar. Därmed 

skulle personer som forskare 3 kunna agera koordinator eller ledare i den 

virtuella eller fysiska mötesplatsen. 

 

En forskare föredrog även de fysiska mötesplatserna. Samma forskare ville ha 

commitment samt aktivt deltagande av alla deltagare. Deltagarna i virtuella 

mötesplatser är oftast passiva. De som är aktiva med att skapa diskussioner och 

förmedla kunskap är i minoritet (Burnett, 2000). Helenius och Vemmenby 

(2009) menar att aktiviteter i verkligheten kan uppmuntra deltagarna till 

aktivitet i den virtuella mötesplatsen. För att främja aktiva deltagare kan man 

återkoppla studien av Helenius och Vemmenby (2009) samt Wenger, 

McDermott, & Snyder (2002) tidigare resonemang om en ledare eller 

koordinator för att driva på aktiviteter för deltagande. 

 

Forskare uttryckte specifikt att en virtuell mötesplats kan besökas när det 

passar för varje enskild deltagare oavsett tid eller plats. Detta kan liknas med 

Nordengren och Olsen (2006) samt Afsarmanesh och Camarintha-Matos 

(2006) som framhåller att virtuell kommunikation gör det möjligt att mötas och 

ta del av information oavsett tid eller plats. Forskarna verkar vara mer 

intresserade av att kunna delta när det passar. Detta kan bero på att forskare 

anser sig ha begränsat med disponibel tid att avsätta för att kunna delta vid 

fysiska aktiviteter. Forskare ville till skillnad från företagare kunna skapa 

grupper med människor som delar samma intressen i den virtuella 

mötesplatsen detta kan liknas med Ågren (1998) som framhåller att 
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intressebaserade gemenskaper består av diskussionsgrupper som diskuterar 

specifika ämnen för att uppnå ökad kunskap. Vidare hävdar Riegelsberger, 

Angela och McCarthy (2003) att virtuella mötesplatser ska förse möjlighet till 

att skapa grupper för att undvika passiva deltagare och destruktiva deltagare. 

Aktiva deltagare vill enligt Matzat (2010) upprätthålla bra relationer med 

varandra och optimera interaktion mellan varandra. Forskare vill uppnå bra 

diskussioner och ett aktivt deltagande eftersom de är måna om att undvika 

passiva deltagare. De verkar vara intresserade av att uppnå fördelar med 

diskussioner och därför vill de enbart diskutera inom de områden de finner 

intressanta. En av forskarna ansåg att virtuella mötesplatser kan ersätta fysiska 

möten. Shapiro, Tauber och Traunmüller (1996) anser att en virtuell mötesplats 

kan stödja både synkron och asynkron kommunikation. Däremot menar Groth 

(1999) i oenighet med forskare att virtuella möten inte kan ersätta fysiska. 

 

I det här fallet verkar företagare vilja komma åt expertis via den virtuella 

mötesplatsen. Vidare hävdar företagarna att den virtuella mötesplatsen kan ge 

snabbare svar på frågor och problem. Företagarnas svar liknar Wenger, 

McDermott och Snyder (2002) som anser att praxis i en virtuell mötesplats är 

repertoarer som bygger på information och erfarenheter för att utföra arbete. 

Forskarnas verkar tro mer på den fysiska mötesplatsen än den virtuella. Vidare 

anser forskarna anser att den virtuella kan användas för att hålla diskussioner 

vid liv. Forskare anser också att första kontakten sker fysiskt, därefter kan 

kontakten upprätthållas virtuellt. Forskarnas uttalande är i likhet med Lin 

(2007) som anser att fysiska mötesplatser är nödvändiga för att uppmuntra 

användning av virtuella mötesplatser. Forskarnas uttalande kan jämföras med 

Schlager och Fusco (2003) som anser att virtuella mötesplatser kan 

komplettera fysiska genom att fortsätta diskussioner virtuellt. Forskarnas svar 

är i enighet med Johnson (2001) som anser att fysisk interaktion är viktigt och 

bör användas. Forskarnas svar kan vidare jämföras med Nordengren och Olsen 

(2006) framhåller att man i inledningsfasen för ett projekt bör träffas fysiskt. 

Den första fysiska träffen är en förutsättning för att grunda bättre förtroende 

för varandra för att möjliggöra samarbete (Davenport & Prusak, 1998; 

Nordengren & Olsen, 2006). Det verkar i vår studie som att den större delen 

av forskarna är väldigt måna om att träffas fysiskt. Det kan bero på att de inte 

vill dela med sig av sin kunskap eftersom de inte litar på personer de träffar 

virtuellt. Forskarna verkar vilja skapa relationer fysiskt men kan sedan fortsätta 

kontakten virtuellt.    

 

Virtuella mötesplatser kan uppfylla alla rutor i CSCW matrisen, se figur 3. 

Fysiska möten kan enbart uppfylla ruta 1 i CSCW matrisen, se figur 3. 

Informanterna ville att fysiska och virtuella mötesplatser skulle samspela för 

att komplettera varandras nackdelar. Genom resultatet har studien identifierat 

styrkor och svagheter med fysiska och virtuella mötesplatser. Ett sociotekniskt 
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tomrum existerar mellan vad som måste göras fysiskt samt vad som kan göras 

virtuellt. Mänsklig aktivitet är väldigt kontextualiserad och nyanserad. 

Tekniska funktioner saknas för att fullt ut stödja sociala egenskaper. Det 

sociotekniska tomrummet kommer att reduceras med utvecklingen av teknik. 

Individen måste förstå tomrummen och förstå dem med rätt inställning 

(Ackerman, 2000). Vi anser att fysiska och virtuella mötesplatser inte bör 

ersätta varandra utan sträva efter att komplettera varandra. 

5.4 Metodreflektion 

Vid val av metod övervägdes tidsaspekten för studien. I början önskade vi att 

tillämpa en metodtriangulering för att identifiera variabler genom kvalitativ 

metod som skulle mätas genom kvantitativ metod för att generalisera resultaten 

till en större population. En enkät hade resulterat i att fler respondenter hade 

hunnits med i studien. Däremot är fokus mer på att identifiera vad den enskilda 

individen säger och inte en generalisering av populationen. Därför passade en 

öppen intervju bättre till metoden, förhållningssättet och ansatsen för studien. 

Eftersom ingen förkunskap fanns för problemområdet passade en kvalitativ 

metod, en abduktiv ansats var bra för att succesivt utveckla en djupare 

förståelse. Det abduktiva arbetssättet har varit gynnsamt eftersom det inte låst 

in tillvägagångssättet som induktiva och deduktiva ansatser har en tendens att 

göra. Tillämpning av informationskriteriet för urval resulterade till unik 

förståelse för fallet. Att utföra samma studie igen med andra informanter hade 

kanske inte genererat samma resultat. Det hade varit önskvärt att involvera 

aktörer från landsting och kommuner i datainsamlingen för att få fler 

perspektiv samt identifiera ytterligare skillnader och likheter i resultatet. 

Informationen inhämtades av aktiva deltagare i fallet. Det hade varit intressant 

att inhämta information från en mer passiva deltagare för att få ytterligare 

perspektiv. 
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6 Avslutning 
I kapitlet återges syftet med studien och frågeställningarna. I slutsatsen 

presenteras svaret på frågeställningarna. Slutligen ger forskarna förslag på 

områden samt nya perspektiv för vidare forskning.  

 

Syftet med denna studie är att få bättre förståelse för hur fysiska och virtuella 

mötesplatser kan främja samarbete mellan näringsliv och akademi för 

utveckling av innovationer. Studien ska besvara följande frågor: 

 

 Vad innebär samarbete för företagare och forskare? 

 

 Vilket stöd ska fysiska och virtuella mötesplatser 

tillhandahålla? 
 

 Hur kan fysiska och virtuella mötesplatser samspela? 

 

För att besvara frågorna har en kvalitativ metod tillämpats med en abduktivt 

ansats. Datainsamling har gjorts genom intervjuer och analyserats baserat på 

ett teoretiskt ramverk om samarbete och viktiga aspekter om detta som möten 

och interaktion samt mötesplatser.  

6.1 Slutsats 

Företag och forskare vill genom samarbete bilda nätverk för att knyta nya 

kontakter samt för att få ökad kunskap genom samarbete. Genom samarbetet 

vill företagare hitta nya affärsmöjligheter. Forskare vill samarbeta för att få 

input till fortsatt forskning och utöka sin kunskapsbas.  

 

Både företagarna och forskarna går på möten för att hitta samarbetspartners. 

Möten skall tillhandahålla intressanta aktiviteter som utförs formellt men ska 

ge utrymme för informella möten. Fysiska möten skall vara effektiva och 

behandla intressanta ämnen för att fånga in åtskilliga deltagares intresse.  

Virtuella mötesplatser skall tillhandahålla diskussionsmöjligheter, inspelade 

aktiviteter, nyheter och omvärldsbevakning kring eHälsa. 

 

Fysiska mötesplatser är viktiga för att skapa relationer som kan leda till 

samarbete. Virtuella mötesplatser ska ge möjlighet att på distans närvara vid 

föreläsningar och event samt få tillgång till material kopplat till fysiska 

aktiviteter. Virtuella mötesplatser möjliggör för deltagare att närvara synkront 

oavsett geografiska hinder och tidsbarriärer. Fysiska mötesplatser ska ge 

förutsättningar för deltagarna att fortsätta diskussioner virtuellt.  
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Denna studie har identifiera faktorer för samarbete mellan näringsliv och 

akademi för utveckling av innovationer. Möten och interaktion är viktigt för 

att främja samarbete. Samarbete innebär affärsmöjligheter för företag samt 

ökad kunskap för forskare. Mötesplatser för samarbete bör integrera fysiskt 

och virtuell kommunikation.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom studien har presenterat en kvalitativ djupgående information baserat 

på ett fall lämnar det möjligheter för att utföra en kvantitativ studie för att pröva 

generaliserbarheten av resultaten. Det är möjligt att vidareutveckla studien 

genom att studera fler aktörer från andra organisationer och branscher utöver 

företagare och forskare.  

 

Det hade varit intressant att undersöka fallet i framtiden för att avgöra ifall 

samarbetet genom den fysiska och virtuella mötesplatsen lett till att företag 

utvecklat nya innovationer eller om forskare fått input till sin forskning. 

 

Under studiens gång lyftes vikten av att ha en koordinator i en virtuell 

mötesplats. En studie som testar att bedriva en virtuell mötesplats först utan 

och därefter med en koordinator eller ledare för att se ifall deltagandet och 

gemenskapen ökar hade varit intressant. 
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Vad innebär samarbete för dig och din verksamhet? 

 

Varför samarbetar du? Vilka mål har du med samarbetet? 

 

På vilka sätt söker och hittar du samarbetsmöjligheter vanligtvis? 

 

Vad tycker du om projektet i3h? 

 

Vad vill du få ut av att delta i projektet? 

 

Vad anser du att en mötesplats ska ha för syfte? 

 

Vad ska mötesplatsen stödja? 

 

Vad tycker du om den fysiska mötesplatsen i projektet?  

 

Vilket fokus ska den fysiska mötesplatsen ha? 

 

Vad tycker du om den virtuella mötesplatsen i projektet?  

 

Vilket fokus ska den virtuella mötesplatsen ha? 

 

Hur vill du att fysiska och virtuella mötesplatser ska samspela? 
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