
 

Introduktion till verktyget ”Intermediärens utmaningar i den 
kollaborativa innovationsprocessen” 
 

En viktig aktör i en kollaborativ innovationsprocess kan vara den så kallade intermediären, vars 
uppgift ofta är att facilitera möten och samarbeten samt hantera aktiviteter över 
organisationsgränser. Intermediären har ibland rollen av en katalysator som sätter igång en reaktion 
utan att själv delta, eller en mäklare/mellanhand som underlättar transaktioner mellan andra parter, 
men kan också ha en mer aktiv roll. 

I sin enklaste form kan man säga att en intermediär utgör ett slags mellanliggande förbindelse mellan 
olika parter Denna förbindelse kallas ibland mäklare, medlare, rådgivare, mellanhand, eller länk. 
Enligt ordboken är en intermediär någon som arbetar med motstående sidor för att få till stånd en 
uppgörelse. Begreppet används dock också i en vidare bemärkelse där intermediärer även ses som 
förändringsagenter, konsulter eller pådrivare vad gäller förändring och utveckling. intermediära 
organisationer kan ha flera olika funktioner och roller samtidigt. När det gäller att förbättra 
interaktionen mellan olika parter kan intermediärer exempelvis arbeta med att informera, 
koordinera, stödja, legitimera, översätta, ge råd och/eller styra 

Exempel på organisationer som ofta agerar intermediärer är Science Parks, vilka ofta har en bred 
förankring i olika delar av innovationssystemet. Vi har under projektet analyserat typiska processer 
där Johanneberg Science Park varit involverade och med hjälp av den kunskap som tagits fram i KIVI-
projektet försökt generalisera och problematisera utifrån typiska frågeställningar som kan uppstå i oli 
ka sammanhang eller faser av en innovationsprocess (se Fig. 1). 

 

 

Figur 1 Intermediärens roll i innovationsprocessens olika faser 

För att underlätta för och ge stöd i intermediärens arbete har vi tagit fram ett frågeverktyg i KIVI. 
Verktyget utgår från några typiska situationer inermediären kan befinna sig i (se Fig. 2): 



 

 

Figur 2 Frågeverktyg för intermediären 

• Jag letar efter nya möjligheter 
• Jag är i färd med att starta en process 
• Jag driver en process 
• Jag skapar förutsättningar för vidareutveckling 

 

För varje situation har ett antal typiska utmaningar listats. Varje utmaning är kopplad till en lista med 
frågor som kan vara relevanta som stöd i en innovationsprocess (Se Fig. 3 för ett exempel). Frågorna 
är kompletterade med exempel på framgångsrika lösningar, och tanken är att användaren själv ska 
kunna lägga till ytterligare exempel för att bygga upp en erfarenhetsbank i verktyget. 

 

Figur 3 Stödfrågor för förankring och engagemang i formeringsfasen 

Verktyget återfinns i sin helhet i bildspelet från slutseminariet. 
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