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Sammanfattning 
 
Nätverk, samverkan och innovation är vanligen förekommande koncept i diskussionen om 
regional utveckling. I en allt mer kunskapsbaserad ekonomi betraktas etablerandet av 
nätverk, bestående av privata såväl som offentliga aktörer, ofta som en förutsättning för 
innovativa miljöer och regional tillväxt. Många frågor kring dessa nätverk och deras 
utveckling är dock fortfarande obesvarade där t.ex. kunskapen om vad som kännetecknar 
framgångsrika nätverk samt på vilket sätt offentlig policy kan stödja framväxten av dessa 
är begränsad. Detta bidrag bygger på en fallstudie av ett samverkansnätverk mellan 
näringsliv, politik och akademi som har etablerats till följd av arbetet med Forskarstation 
Östra Norrbotten (FÖN). Baserat på kvalitativa intervjuer och social nätverksanalys 
kartläggs och analyseras nätverket bakom FÖN i syfte att besvara ett antal angelägna 
frågor. Hur kan FÖN- projektet karaktäriseras i termer av måluppfyllelse? I vilka 
avseenden har projektet varit framgångsrikt, respektive mindre framgångsrikt? Varför 
utsätts den här typen av samverkanskonstellationer för särskilda påfrestningar och 
utmaningar? Hur kan dessa övervinnas?  
 
Nätverksanalysen visar att FÖN, mycket framgångsrikt, har skapat ett stort 
sektorsövergripande nätverk. Analysen visar dock att de politiska och akademiska 
aktörerna har dominerat processen, medan näringslivets representanter i dag främst 
återfinns i nätverkets periferi. Detta avspelar sig även i aktörernas upplevda 
måluppfyllelse, där gruppen näringsliv är minst nöjd med processen och dess resultat. 
FÖN kan, vid studiens tidpunkt, därför närmast karaktäriseras som ”en obalanserad 
Triple Helix”. Arbetsprocessen kring FÖN illustrerar också tydligt de svårigheter som 
uppstår när olika organisationslogiker möts, där aktörerna har olika förväntningar på 
bidrag och belöningar och deras grad av åtagande varierar över tid. Det är dock rimligt 
att förvänta sig att aktörerna fyller olika funktioner i olika faser av processen och att 
ledarskapet växlar. En ökad förståelse för dessa mekanismer är därför också viktig för 
utformningen och utvärderingen av offentliga policyinitiativ. Offentliga satsningar i 
nätverksbyggande bör inriktas mot att, (1) skapa de initiala förutsättningarna för 
samverkan, samt (2) skapa goda förutsättningar för växlingar i ledarskap under 
processens gång. Den senare uppgiften är avgörande för att lovvärda initiativ ska bli 
långsiktigt framgångsrika nätverk för regional utveckling.   

 
 

                                                 
1 Föreliggande studie bygger på flera tidigare studier inom området, främst Sandström (2008; 2007), Ylinenpää 
(2007) samt Westerberg, Wincent & Ylinenpää (2007). 
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Introduktion 
 
Synen på statens roll i skapandet av offentlig policy har förändrats påtagligt under de senaste 
årtiondena. Tilltron till nationella, generella lösningar i vilka staten innehar den centrala 
uppgiften har avtagit. Istället framhålls det ömsesidiga samspelet mellan olika aktörer, 
offentliga såväl som privata, i mer eller mindre sammanhållna policynätverk.2. Denna 
förändring mot nätverk gäller politiken i allmänhet men kanske regionalpolitiken i synnerhet. 
Idén om att utveckling kan administreras fram har fått ge vika för förvissningen om att 
utveckling måste ske underifrån. De offentliga aktörernas roll i tillväxtpolitiken handlar därför 
numera i stor utsträckning om att delta i, och stödja, olika typer av nätverkskonstellationer. 
Politiken är inriktad på att skapa förutsättningar för andra aktörers medverkan och samverkan.  
 
Med bakgrund av glesbygdens problematik och politikens sökande efter nya verktyg har 
tilltron till forskningens roll för den regionala utvecklingen ökat. Grundprincipen anknyter till 
idén om Triple Helix3 som betonar samverkan mellan universitet, näringsliv och offentliga 
aktörer. Nätverk som binder samma dessa tre sektorer antas vara gynnsamma tillväxtfaktorer. 
Forskare från olika discipliner har även empiriskt kunnat stödja att ett sådant samband 
föreligger4. Därför framställs ofta högre utbildning och forskning som en del av svaret på de 
problem som politiken möter. Kopplingen mellan forskning, praktik och det omgivande 
samhället anses vara en avgörande komponent för lokal och regional växtkraft.  
 
Parallellt med diskussionen om nätverkens betydelse pågår en annan diskussion om 
universitetens relation till det omgivande samhället. Genom ”den tredje uppgiften” åläggs 
universitet och högskolor ett specifikt ansvar att samverka med det omgivande samhället5. En 
alternativ syn på forskning, vid sidan av den mer traditionellt inomvetenskapliga, har även 
växt fram. Forskning bör enligt detta synsätt utgå från praktikens problem och ambitionen är 
att skapa ett interaktivt samspel med den verklighet som studeras6. Gränsen mellan akademi 
och praktik suddas ut. Sammantaget innebär dessa strömningar att problembaserad forskning i 
nätverk mellan universitet, näringsliv och politik uppmuntras. Förväntningarna om vad dessa 
nätverk kan åstadkomma är ofta högt ställda. Bakom det övergripande målet om en ökad 
ekonomisk tillväxt finns förhoppningar om nya innovativa idéer, nya företag och fler 
arbetstillfällen. Perspektivet rymmer även ett antagande om att det med politikens hjälp är 
möjligt att skapa och styra framväxten av dessa strukturer. Därav de många policyprogram 
som syftar till att åstadkomma samverkan mellan de ovan nämnda nyckelaktörerna.  
 
Forskarstation Östra Norrbotten (FÖN) är en typisk illustration av sådana förväntningar. 
Initiativet till forskarstationen kom från fyra kommuner i östra Norrbotten (Haparanda, Kalix, 
Överkalix och Övertorneå kommuner) och projektet handlar om att skapa nätverk med en 
behovsstyrd forskning i centrum. I samverkansnätverket deltar också två universitet (Luleå 
tekniska universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet) samt näringslivet i regionen. Målet är 
att underbygga en gynnsam ekonomisk utveckling och att stärka regionens konkurrenskraft7. 
Allt sammantaget gör det att FÖN är ett intressant fall att studera, eftersom dess typiska 
karaktär och utformning kan fördjupa vår kunskap om Triple Helix- samverkan och regional 
                                                 
2 Med policynätverk avses de aktörer samt deras relationer som deltar i skapandet av policy (jmf. Carlsson, 2000; 
Heclo, 1978; Hjern & Porter, 1993; Jordan 1990; Jordan & Schubert, 1992; Rhodes, 1990; Sabatier & Jenkins-
Smith, 1993). 
3 Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2005 
4 Se till exempel Lundgren & Ylinenpää (2000) 
5Högskolelag, 1992:1434, 1kap 2 § 
6 Gibbons, 1994 
7 FÖN. Forskarstation Östra Norrbotten. Betraktelser, lärdomar och slutsatser, 2007  
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utveckling i allmänhet. Fallet FÖN kan generera generell kunskap om nätverksprocesser och 
nätverksstyrning8, dess utmaningar och möjligheter. I en tid då en betydande del av den 
offentliga politiken kanaliseras genom nätverk är en ökad kunskap om dessa konstellationer 
viktig för framtida policyutformning inom området.  

Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie är att såväl teoretiskt som empiriskt adressera möjligheter och 
utmaningar relaterade till Triple Helix-nätverk och regional utveckling. Med utgångspunkt i 
det empiriska fallet - Forskarstation östra Norrbotten (FÖN) – kommer följande 
frågeställningar att behandlas:  
 

• Hur kan FÖN- projektet karaktäriseras i termer av måluppfyllelse? I vilka 
avseenden har projektet varit framgångsrikt, respektive mindre framgångsrikt?  

• Varför utsätts den här typen av samverkanskonstellationer för särskilda 
påfrestningar och utmaningar, samt hur kan dessa övervinnas?  

Metod och datainsamling 
 
Det empiriska material som ligger till grund för den kommande analysen omfattar 
aktiviteterna i FÖN mellan åren 2002 och 2005. Studien bygger på såväl kvalitativa som 
kvantitativa data och baseras på ett 40-tal intervjuer med respondenter från akademi, 
näringsliv och politik samt på information som har samlats in vid återkommande 
utvärderingsmöten9. Vid sidan av detta genomfördes en enkätundersökning i syfte att samla in 
data rörande aktörernas samverkan.  
 
Studien har en bottom-up ansats och nätverkets aktörer, och gränser, har identifierats genom 
en snöbollsteknik10. Utifrån semistrukturerade intervjuer, som startade med forskarstationens 
projektledare, nystades nätverket upp genom att de intervjuade berättade om arbetsprocessen, 
deras eget deltagande samt vilka personer de samarbetat med. Intervjufrågorna handlade om 
hur forskarstationen initierades, hur mobiliseringen av resurser gick till, hur nödvändiga 
prioriteringar gjordes samt hur projektet har följts upp och utvärderats under processens gång.  
 
Nätverket kring FÖN analyseras även med hjälp av social nätverksanalys (SNA). SNA 
tillhandahåller både konkreta verktyg och teoretiska koncept för att illustrera och analysera 
egenskaper hos sociala nätverk11. Data angående aktörernas inbördes relationer samlades in 
genom en enkät. Enkäten listade namnen på samtliga personer som omnämnts i samband med 
intervjuundersökningen och varje respondent ombads markera de personer de haft 
regelbundna kontakter med12. 88 % av de tillfrågade besvarade enkäten. Svaren från 
enkäterna bearbetades med mjukvaruprogrammen UCINET6 och Netdraw13.  
                                                 
8 Begreppet nätverksstyrning är en översättning av engelskans governance (se exempelvis Björk, Bostedt & 
Johansson, 2003).  
9 Av 40 respondenter var 12 representanter från universiteten och 11 från det lokala näringslivet. Restresterade 
17 var offentliga representanter vilket omfattar politiker, tjänstemän samt aktörer från olika icke-kommersiella 
organisationer.  
10 Hjern & Porter, 1997; Miles & Huberman, 1994 
11 Wasserman & Faust, 1994; Scott, 2000 
12 Den exakta formuleringen löd: ”Ange de personer som du har diskuterat aktiviteter relaterade till FÖN med.  
Sätt ett kryss i rutan som bäst beskriver diskussionernas frekvens”. Den data som sedan låg till grund för 
analysen gäller de kontakter som har skett vid ”ett flertal tillfällen”.  
13 Borgatti, Everett & Freeman, 2000; Borgatti, 2002 
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Studien bygger således på ett brett empiriskt material som har samlats in under en längre 
tidsperiod. Materialet ger god information om nätverket kring FÖN, både avseende nätverkets 
struktur och den samverkan som har ägt rum inom det.  
 
Möjligheter och utmaningar med Triple Helix samverkan – en teoretisk 
referensram 
 
Nätverksteori bygger på grundantagandet att sociala fenomen utgörs av relationer och att 
kunskap om dessa fenomen genereras genom att analysera aktörers, eller hela nätverks, 
mönster av relationer. Nätverksteorin är tvärvetenskaplig och de verktyg som den sociala 
nätverksanalysen tillhandahåller har applicerats på samverkansstrukturer inom olika 
policyområden14. Begreppet nätverk är centralt inom det forskningsfält som behandlar 
innovationssystem och regional utveckling och tidigare forskning har resulterat i teoretiska 
resonemang och hypoteser om hur nätverkens strukturella egenskaper, det vill säga mönstret 
av samverkan mellan en uppsättning aktörer15, påverkar samverkan, dess funktion och 
framgång. Denna studie tar sin utgångspunkt i denna teoribildning.  
 
Nätverksteori baseras på studier av hur aktörer, eller noder, förbundna genom länkar 
interagerar i system vilka producerar någon form av gemensam nytta. Nätverket och dess 
noder har normalt olika funktion och betydelse i systemet, vilket av nätverksorienterade 
forskare ofta uttrycks i form av innehåll (t ex affärs-, kunskaps- eller förtroendebaserade 
relationer/kompetenser), position (centralitet, position i form av brygg- eller broker-
funktioner) och nätverkskaraktäristika (storlek, täthet, grad av homogenitet, etc.).16 Enligt 
Tichy, Tushman och Fombrun17 emanerar nätverksteorin från tre olika tankeskolor, nämligen 
från sociologin, från antropologin och från rollteorin. Med detta tankemässiga arv som 
utgångspunkt framstår tre egenskaper vilka konstituerar nätverk som centrala variabler i 
analysen. 
 

- Innehållet i utbytet (materiella resurser, information och kunskap, etc.) 
- Länkarnas natur (styrkan och kvaliteten i relationerna) 
- Strukturella karaktäristika (hur noderna är länkade, hur strukturen ser ut i form av 

maktpositioner, förekomst av kluster, etc.). 
 

Nätverk och nätverksteori skiljer sig från många av de andra teorier som används för att förstå 
innovationssystem, exempelvis kluster och industriella distrikt, genom att i princip bortse från 
den rumsliga dimensionen. Nätverk är som teoretiskt begrepp i princip oberoende av 
geografisk lokalisering. I fokus finns istället interaktionen mellan olika aktörers kollektiva 
agerande. Att kollektiv agerande och samverkan i praktiken underlättas av faktorer som 
geografisk, språklig eller kulturell närhet bör således inte skymma det faktum att nätverk som 
fenomen inte per definition utgår från någon spatial dimension. Däremot tenderar sociala 
nätverk normalt att orientera sig mot någon form av homogenitet (homofili), där till exempel 
språk, kultur, geografi, profession eller social tillhörighet utgör viktiga facilitatorer eller 
drivkrafter18. Den här typen av nätverk benämner Kim och Aldrich ”small world networks” 
med kännetecken som (1) specifika principer för rekrytering, (2) mycket låg omsättning av 

                                                 
14 Wasserman & Faust, 1994. 
15 Friedkin definierar begreppet nätverksstruktur som “how the direct relations are combined or arranged in a 
network” (Friedkin, 1981:41).  
16 Jfr. Powell & Grodal (2005), Scott (2000), Burt (1992), och Brass & Burkhardt (1992). 
17 Tichy, Tushman & Fombrun (1979).  
18 Kim & Aldrich (2005).  
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medlemmar i nätverket, (3) homofili/homogenitet som sorterande och avskärmande 
mekanism, samt (4) en tät och sluten nätverksstruktur. Även om den här typen av 
nätverkssamarbeten har fördelar, exempelvis i form av en hög grad av förtroendebaserade 
relationer, en större konsensus beträffande normer och mål samt lägre transaktionskostnader 
så medför denna typ av nätverkstruktur också givna problem. Movery19 hävdar sålunda att 
behovet av mångfald i konstellationen av aktörer och relationer ökar markant i processer som 
strävar efter industriella innovationer; något som ”den lilla världens nätverk” knappast kan 
leverera. Powell och Grodal20 hävdar att distribuerade, icke-lokala nätverk är själva 
utgångspunkten för många tekniska system, och att komplexa nätverk av företag, universitet 
och samhälleliga resurser är kritiska framgångsfaktorer för många industriella sektorer, inte 
minst sådana som präglas av snabb teknisk utveckling: 
 

“For organizations in rapidly developing fields, heterogeneity in the portfolio of 
collaborators allows firms to learn from a wide stock of knowledge. Organizations 
with broader networks are exposed to more experiences, different competencies, 
and added opportunity21. Such access creates an environment in which ‘creative 
abrasion’, the synthesis that is developed from multiple points of view, is more 
likely to occur. In this view ‘innovation occurs at the boundaries between mind 
sets, not within the provincial territory of one knowledge and skill base’22”. 

 
Homogena nätverk är sålunda illa skickade att fungera optimalt enligt den moderna 
kunskapsekonomins innovationsvillkor och riskerar inlåsningseffekter i form av tunnelseende 
och Not-Invented-Here-syndrom23 är betydande. Ur denna insikt kan också intresset för 
forskning rörande innovationssystem sägas emanera,24 där det så kallade Triple Helix-
konceptet25, som fokuserar interaktionen mellan kommersiella, akademiska och offentliga 
aktörer, utgör en specifik tillämpning. I en allt mer kunskapsbaserad ekonomi sägs, i likhet 
med teorierna ovan, framgångsrik utveckling av nya kunskapsbaserade innovationer förutsätta 
en samverkan mellan aktörer som besitter kompletterande kompetenser och resurser. 
Konventionella teorier och linjära utvecklingsmodeller baserade på att innovationer härrör ur 
”market pull” eller ”technology push” har visat sig otillräckliga för att förstå 
kunskapsekonomins innovationsvillkor. I stället framstår iterativa innovationsmodeller och en 
fungerande nätverkssamverkan som en allt viktigare framgångsfaktor för kunskapsbaserad 
innovationsverksamhet som innefattar ett betydande mått av lärande över gränserna. Ett 
lärande som enbart bygger på egna självupplevda erfarenheter är ineffektivt och i en 
kunskapsekonomi präglad av global konkurrens fullständigt förödande.26 Moderna 
innovationer karaktäriseras i stället allt mer av kollektiva processer där olika 
kunskapsområden och olika teknologier integreras27. I kombination med att företag under de 
senaste decennierna strävat efter att söka konkurrensfördelar genom att utveckla sina egna 
kärnkompetenser (och därmed outsourcat funktioner och kompetenser som legat utanför 
dessa) har denna utveckling inneburit ett ökat behov av samverkan med andra aktörer. Att 
välja samarbetspartners som i kraft av sin kompetens eller kapacitet kompletterar de resurser 

                                                 
19 Mowery (1999).  
20 Powell & Grodal (2005).  
21 Beckman & Haunschild (2002). 
22 Leonard-Barton (1995).  
23 Avser idéer som genererats utanför den egna organisationen 
24 Jfr. Freeman (1987), Lundvall (red., 1992), Nelson (red., 1993), Edquist (red., 1997), och Cooke (2001). 
25 Etzkowitz & Leydesdorff (1997).  
26 Jfr. Afuah (2003) eller Bandura (1977).  
27 Jfr. Lundvall (red., 1992), Edquist (red., 1997) och Håkansson & Snehota (2006).  
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som en specifik organisation besitter har med andra ord blivit en kritisk och angelägen 
uppgift.  
 
NUTEK har i en litteraturöversikt definierat innovationssystem som de marknads- och icke 
marknadsorganisationer som påverkar riktning och hastighet på innovations- och 
kunskapsspridning inom systemet28. Fundamentalt för innovationssystemsansatsen är 
erkännandet att innovationsprocesser i grunden är interaktiva aktiviteter. Kommersiella 
företag bedriver sällan innovation i isolering. Vanligtvis sker innovationsprocessen i 
interaktion med andra organisationer, såsom andra företag, universitet/forskningsinstitut, eller 
olika typer av offentliga myndigheter. 
 
Triple Helix-konstellationer kan betraktas som en specifik typ av innovationssystem. Själva 
konceptet Triple Helix, som ursprungligen myntades av Etzkowitz och Leydesdorff 1997, 
baseras på det grundläggande antagandet att konkurrenskraft i en allt mer kunskapsintensiv 
ekonomi kräver nya sätt att utveckla produkter och tjänster. Att bemästra denna nya 
konkurrenslogik förutsätter enligt dessa författare en nära samverkan mellan företag och 
mellan företag och andra organisationer som utgör källor till specifika resurser och 
kompetenser: kunskapscentra (universitet och andra forskningsinstitutioner) och olika statliga 
och offentliga organisationer.  Den här typen av samverkan kan också ses som en specifik 
form av nätverkande mellan de berörda aktörerna. Genom att tillvarata varje enskild aktörs 
expertis och intresse antas innovativa idéer bli mer effektivt utvecklade och med större 
sannolikhet bli kommersialiserade29. 
 
En viktig aspekt av Triple Helix samverkan är att den de facto baseras på samarbete mellan 
aktörer som har sitt ursprung i organisationer med vitt skilda logiker med avseende på 
målsättningar, framgångskriterier, ledarskap, marknadsberoende, tidsperspektiv, strategisk 
flexibilitet och förmåga att omorientera sig, belöningssystem, etc. Exempelvis antas företag 
verksamma på konkurrensutsatta marknader normalt sett söka snabb och kortsiktig avkastning 
på sina investeringar i samverkan medan offentliga myndigheter och universitet normalt sätter 
prioritet på mer långsiktig avkastning. På liknande sätt kan man säga att akademiker ofta är 
drivna av deras önskan att sprida och publicera eventuella forskningsresultat från olika 
samverkansprojekt, medan aktörer från marknadsdrivna företag eller regionala 
utvecklingsorganisationer som i konkurrens arbetar med utvecklingsfrågor normalt föredrar 
en mer diskret implementering. De här olika organisationslogikerna påverkar det sätt på vilket 
de aktörer som representerar olika sektorer i denna trepartssamverkan tänker, prioriterar, 
väljer och i slutändan agerar. Dessa fundamentala skillnader till trots, så är samverkan möjlig 
om de belöningar som samarbetet genererar (eller förväntas generera) överstiger storleken på 
de bidrag i form av tid, pengar, kunskap eller andra resurser som de olika aktörerna svarar för. 
En över tiden uthållig Triple Helix-samverkan förutsätter således att alla involverade aktörer 
erhåller belöningar som, inom ett rimligt tidsperspektiv, överstiger storleken på de 
investeringar som varje enskild aktör har bidragit med. Om den här samverkansformen 
misslyckas med att leverera sådana nettovinster, hotas livskraften hos samverkansformen. De 
olika aktörernas bidrag och förväntade belöningar i en väl fungerande samverkan byggd på 
Triple Helix summeras i Tabell 1. 
 
 
 
 
                                                 
28 NUTEK 1998, s. 14 
29 Etzkowitz & Leydesdorff (2000) 
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Tabell 1: Bidrag och belöningar i Triple Helix-samverkan30 
 

Sektor Bidrag (Förväntad) belöning 
   
Samhälle ”Offentlig” kompetens 

-  fokus på långsiktiga mål 
- fokus på översikt och 
systemperspektiv 
-  ”smörjmedel” /resurser 

Konkurrenskraft för region 
och/eller nation 
Nya arbetstillfällen, ökade 
skatteintäkter etc. 

Universitet Forskningskompetens 
- fokus på utveckling av 
akademisk kunskap 
- analytiska färdigheter 

Akademiskt konkurrensövertag 
Image och rykte 
Finansiering 

Näringsliv Kommersiell kompetens 
- vinstfokus 
- nyttofokuserat 
- få snabba resultat 

Konkurrenskraft på marknaden  
Nya affärer och avtal 

 
 
Resonemanget om bidrag och belöningar underbygger en rad viktiga slutsatser. Sett som en 
speciell form av nätverkande så ställer Triple Helix-baserad samverkan större krav på de 
aktörer som är inblandade i samverkansformen då olikheter ger grund till intressekonflikter, 
utanförskap och möjliga misslyckanden. Inblandade aktörer måste överbrygga vitala och 
grundläggande skillnader i organisationslogik och finna fungerande lösningar som stödjer ett 
framgångsrikt samarbete. Samtidigt är det just dessa olikheter gällande resurser och 
kompetens som utgör samarbetets potential. Annorlunda uttryckt kan de naturliga skillnader 
som karaktäriserar aktörerna i en Triple Helix-baserad samverkan således utgöra grund för 
såväl framgång som misslyckande.  
 
Med utgångspunkt i dessa teoretiska resonemang om framgångsrik samverkan och dess 
utmaningar undersöks fallet Forskarstation Östra Norrbotten. Framgång kan beskrivas som 
graden av måluppfyllelse. Denna typ av utvärdering är emellertid svår då det övergripande 
målet med FÖN - att bidra till att skapa regional utveckling - inte på något enkelt sätt kan 
utvärderas. Tidsramen är alltför kort och det skulle vara problematiskt att klargöra de 
komplexa orsakssamband som en sådan studie skulle brottas med. Däremot är det möjligt att 
fastställa vilken typ av nätverk samt vilka aktiviteter och processer som har skapats till följd 
av verksamheten. Det är också möjligt att studera de olika aktörernas erfarenheter från arbetet. 
FÖN: s måluppfyllelse och nätverkets framgång, fastställs i denna studie genom att studera 
nätverkets egenskaper samt genom att undersöka vad samarbetet faktiskt har inneburit för de 
inblandade aktörerna.  
 
Samverkansmönster i Forskarstation Östra Norrbotten  
 
Nätverksanalysen visar att ett stort nätverk bestående av aktörer från politik, akademi och 
näringsliv har skapats till följd av arbetet med forskarstationen. I analysen av samtliga 
kontakter/relationer som förevarit i FÖN-projektet framkommer att 125 personer har 
engagerat sig i verksamheten. Samtidigt innebär den typen av nätverksanalys, som inkluderar 
samtliga länkar, att starka och täta kontakter mellan nyckelaktörer väger lika tungt som 
svagare och mer sporadiskt förekommande kontakter. Eftersom syftet med den här studien är 
att analysera viktiga och drivande aktörer och deras betydelse för nätverket fokuserar den 

                                                 
30 Ylinenpää, 2004 
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kommande analysen enbart på nätverkets så kallade starka länkar, det vill säga de länkar som 
är symmetriska eller ömsesidiga31. 

 
Figur 1. Nätverket bakom FÖN  
 
 
I Figur 1 presenteras en bild av nätverket bakom FÖN. Noderna representerar de personer 
som har deltagit i verksamheten och färgerna beskriver deras sektorstillhörighet. Länkarna 
representerar förekomsten av en relation mellan två aktörer, vilket innebär att dessa har 
angivit varandra som kommunikationspartners i frågor som rör forskarstationens verksamhet.  
 
Nätverket består av 66 aktörer. Det är väl integrerat, med täta kontakter och med en starkt 
koordinerande kärna. Av bilden framgår att några få aktörer har varit mer centrala än andra (i 
bemärkelsen att de har haft fler kontakter än andra), något som ger nätverket en hierarkisk 
struktur32. Dessa personer, som utgör nätverkets kärna, tillhör den politiskt/administrativa 
sektorn och den akademiska sektorn och vi kan anta att dessa personer har varit särskilt 
inflytelserika i processen. Den generella bilden är att aktiviteterna har dominerats av 
offentliga aktörer samtidigt som näringslivets representanter har tagit ett relativt sett litet 
utrymme i processen. Företagens aktörer är betygligt färre i antal och den strukturella 
analysen visar att de befinner sig i nätverkets periferi.  
 
Fördelningen av färger i nätverket säger också något om den gränsöverskridande samverkan. 
Det är möjligt att analysera verksamhets resultat i förekomsten av broar mellan akademi, 
politik och näringsliv. Figur 1 indikerar att en betygande del av kommunikationen har skett 
inom sektorerna. De blå aktörerna, till exempel, utgör ett kluster i nätverkets högra del, väl 
sammankopplade med varandra, de röda lika så. En uträkning visar att 61 procent av all 
                                                 
31 Styrkan på en länk har beskrivits som “a combination of the amount of time, the emotional intensity, the 
intimacy (mutual confiding), and the reciprocal services which characterize the tie” (Granovetter 1973, 1371).  
“Ömsesidighet” är ett sätt att fånga dessa starka länkar empiriskt (se tex Friedkin 1980)  
32 Slutsatserna stärks av de mått och beräkningar som kan göras med hjälp av Sociala nätverksanalys (SNA). En 
fullständig nätverksanalys av materialet presenteras i Sandström (2008).  

Röd: Politik &  
offentlig administration  
Rosa: Icke-kommersiella 
organisationer 
Blå: Universitet 
Grön: Näringsliv 
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kommunikation har varit inomsektoriell. Det betyder att 39 procent av kommunikationen 
inom nätverket har korsat över de traditionella gränserna.  
 
Triple Helix samverkan handlar om att etablera kontakt och samarbete mellan de ovan 
nämnda nyckelsektorerna. Nätverksanalysen visar att ett relativt stort nätverk bestående av 
samtliga nyckelaktörer har etablerats till följd av FÖN. Genom nätverksanalysens förtjänster 
kan styrkan i trepartssamverkans olika relationer mätas. Resultatet kan uttolkas som att FÖN-
projektet representerar en obalanserad Triple Helix-konstellation, där de politiska aktörerna 
har dominerat aktiviteterna på bekostnad av näringslivets representanter, och där de broar som 
har byggts framförallt sammanbinder den politiska och akademiska världen. Allra svagast är 
bron mellan akademi och näringsliv.  
 
Den redovisade nätverksanalysen ger en övergripande bild av nätverket. Genom intervjuerna 
framgår det dock att olika nätverk har styrt olika delar av processen. Nätverkets storlek och 
sammansättningen av aktörer har förändrats över tid. Ett litet nätverk av politiska och 
administrativa aktörer styrde den inledande problemdefinieringsfasen, när iden om en 
regionalt baserad forskarskola först initierades. Forskarstationen initierades därigenom som 
ett svar på de problem och möjligheter som de lokala politikerna upplevde. I den efterföljande 
fasen när mobilisering av resurser, i form av personer, pengar och kunskap, blev huvudfokus 
växte nätverket genom att aktörer från den regionala nivån framförallt universiteten och 
länsstyrelsen, involverades. EU: s strukturfonder hade en starkt styrande effekt genom att 
dessa angav ramarna för vilka typer av forskningsområden som hade möjlighet att få 
finansiering. Det nätverk som gjorde de initiala prioriteringarna, som beslutade om hur FÖN 
skulle designas och vilken typ av forskning som skulle bedrivas, dominerades av de offentliga 
och akademiska aktörerna i samverkan. En viss representation från näringslivet fanns i denna 
inledande fas av projektet, men de kommersiella aktörernas deltagande var starkt begränsad. 
Näringslivets representanter blev framförallt involverade i verksamheten efter det att 
forskningsprojekten startats och doktoranderna anställts. Företagen deltog vid möten och 
aktiviteter som arrangerades av universiteten i syfte att få input och kunskap till projekten. 
Inte heller utvärderingsaktiviteterna har haft någon direkt länk till de kommersiella aktörerna.  
 
Nätverk är funktionellt specifika, det vill säga ett nätverks karaktär och form förändras till 
följd av vilken uppgift som ska utföras. Detta till trots ger Figur 1 en bra bild av det 
övergripande nätverket som mobiliserats till följd av forskarstationens verksamhet.  
 
Aktörernas erfarenheter från samverkan genom FÖN 
 
Nätverket bakom FÖN har givit upphov till en mångfald av olika aktiviteter i regionen. Med 
forskarskolan och dess doktorander (verksamma inom områdena turism, trä och livsmedel) 
som utgångspunkt har projekt, kurser och seminarier genomförts. I kommande avsnitt 
redovisas aktörernas erfarenheter och uppfattningar om verksamheten. Ambitionen är att 
spegla mångfalden i svaren, som har framkommit genom intervjuer, och samtidigt ge en 
generell bild av den upplevda måluppfyllelsen inom respektive sektor.  

De politiskt/administrativa perspektivet 
Förväntningarna på FÖN var mycket stora från de offentliga aktörernas sida. I en tid då 
forskning, utveckling och nätverkande var ledord för svensk och europeisk tillväxtpolitik sågs 
forskarstationen som ett redskap för att vända regionens negativa utveckling 
”Forskarstationen har syften på flera plan”, svarar en av politikerna på frågan om vad som är 
målet med projektet. FÖN syftar till att introducera forskningsaktiviteter i regionen, dels för 
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att generera kunskap om regionen, dels för att utveckla de möjligheter som kan underbygga 
ekonomisk utveckling. Etableringen av nya blåbärsodlingar och en ökning av turismen längs 
Torne älv nämns som indikatorer på ett framgångsrikt utfall. I projektets inledande fas 
hävdade de flesta att FÖN: s framgång var avhängig forskningsprojektens resultat och 
möjligheten att implementera dessa i de berörda näringarna. ”Om de här forskningsprojekten 
utfaller som man förväntar sig så kommer det att få en stor betydelse. Om resultaten kan visa 
hur vi ska utveckla de här näringarna”.  En av politikerna avvek något i inställning genom att 
betona att det är samverkansprocessen, och inte resultatet, som är målet. Gemensamt är dock 
att det yttersta målet med samverkan är att vända den negativa utveckling som regionen 
upplever. Genom tillgång till forskning skall regionens möjligheter utvecklas, jobb skall 
skapas och tillväxt genereras. ”Vi vill öka kunskapen i våra samhällen för att utveckla 
ekonomisk tillväxt.” Flera respondenter menar att regionens näringsliv varken har tid, 
kunskap eller pengar för att själva kunna utveckla sina organisationer eller skapa nya 
produkter.  
 
Att samverka är inte alltid lätt. ”Det är olika världar som möts, och med det följer viss 
misstänksamhet. Företagen ska jobba med kommunen, kommunerna med varandra och sen 
ska universiteten in”. Regionens möte med universiteten och forskning är inte oproblematisk. 
”Jag upplever en skillnad mellan universitetets syn på forskning och vår kanske naiva syn på 
att det här ska lösa våra problem.” Flera av de intervjuade uttrycker missnöje över att 
forskarskolans doktorander inte ägnat mer tid ute i regionen. Det fanns förväntningar om att 
doktoranderna skulle vara stationerade ute i de deltagande kommunerna och att de skulle 
arbeta mer tillämpat med olika utvecklingsfrågor. ”På grund av vår okunskap hade vi höga 
förväntningar om vad doktoranden kunde åstadkomma”, berättar en av politikerna. Några 
lyfter frågan om det inte varit bättre att engagera seniorforskare i arbetet. En annan 
invändning är att regionens inflytande över inriktningen på forskningsprojekten var 
otillräcklig. ”De [universiteten] förväntar sig att vi fixar jobbet, finansiering och så kör 
universiteten på som vanligt.” Några anser att universiteten inte bidragit tillräckligt 
ekonomiskt och ifrågasätter kommunernas roll som finansiärer av en i huvudsak statlig 
angelägenhet.  
 
FÖN:s initiativtagare berättar dock om universitetets positiva bemötande i arbetets initiala 
skede. ”Universitetet överträffade mina förväntningar eftersom de tyckte att det var lika 
spännande som vi.” Den positiva responsen var mycket viktig för projektets förverkligande 
eftersom själva idén legitimerades akademiskt. Flera personer menar att arbetsprocessen har 
förändrat deras syn på universiteten. ”I dag kan jag nog prata mera gott om universitetet än 
tidigare”, svarar en person och pekar på universitetets engagemang för perifera kommuner. 
En annan av de intervjuade berättar att engagemanget i FÖN har givit en ökad inblick i och 
kunskap om universitetets verksamhet.  
 
De offentliga aktörerna beskriver sin kunskap om företagens verksamhet och villkor som god. 
De är dock besvikna över det låga engagemang som har uppvisats från näringslivets sida. 
Förklaringen till det bristande engagemanget uppges vara att regionens företag saknar 
erfarenhet av liknande projekt. ”Små företag är inte vana att jobba med forskning och 
utveckling, eller högskolor.” Enligt de politiska företrädarna förväntar sig företagen konkreta 
resultat som direkt kan omsättas i deras verksamhet. I princip alla är övertygade om att det 
finns en sådan nytta. Endast en av de intervjuade ger uttryck för en viss skepsis. ”Om jag var 
liten företagare skulle jag inte se kopplingen till vilken nytta jag har av samarbetet.” De 
övriga ser det sviktande engagemanget från näringslivet snarare som ett pedagogiskt problem.  
”Företagen har förmodligen behov att detta, problemet är att få dem att inse det.”   
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Trots påfrestningar och trots att de initialt högt ställda målen inte har förverkligats, är de 
offentliga aktörerna generellt sett nöjda med verksamheten. Kontakterna har resulterat i en 
ökad förståelse för andra sektorers villkor och målen och förväntningarna har anpassats i 
förhållande till denna nyvunna kunskap. FÖN är enligt de politiskt/administrativa 
representanterna en bra modell för framtiden. De önskar dock att universiteten tar mer ansvar, 
att de lokala entreprenörerna engageras mer och att kopplingen till regionen stärks.  

Universitetens perspektiv 
De akademiska aktörerna har en stödjande attityd gentemot iden om en regionalt anknuten 
forskarskola. ”Forskarskolan ger kontakt med verkligheten, ett sätt att direkt använda sig av 
de kunskaper som vi genererar.” Engagemanget i FÖN innebar ett betydande ekonomiskt 
tillskott till universitetens forskarutbildning. Sex doktorandtjänster kunde finansieras genom 
FÖN (huvudparten från EU:s strukturfonder). Det var också ett sätt för universiteten att visa 
handlingskraft gällande ”den tredje uppgiften”. Arbetsprocessens utmaning har bestått i att 
kombinera den akademiska verksamheten med de krav och behov som regionens 
representanter - politiker, tjänstemän och företagare - har uttryckt. Det uppstod en 
intressekonflikt mellan praktikernas förväntningar och doktorandernas arbetssituation. 
 
De politiska aktörerna hade stora förväntningar på doktorandernas arbete (se tidigare avsnitt). 
Också näringslivet hade en bild av forskningsprojektets potentiella utfall. De kommersiella 
aktörerna sökte svar på konkreta frågeställningar och önskade uppnå snabba resultat. ”Ska jag 
satsa på stugbyar eller på fiske?”, är en frågeställning som doktoranderna konfronterats med.  
”Företagen vill ha ut något av det hela, de vill veta om de kommer att få en ny produkt eller 
en hemsida, och det kan jag ju inte lova”, berättar en doktorand. Vid ett utvärderingsmöte en 
bit in i projektet efterlyste doktoranderna fler initiativ från näringslivet sida, samtidigt som de 
upplevde sig ha svårt att svara på de initiativ som kom. ”Det finns en skiljelinje mellan 
akademi och näringsliv. Det finns inget gemensamt språk. Företagarna vill ha hjälp med 
marknadsanalyser, skatterådgivning och utredningsuppdrag. Det är svårt för en doktorand 
att leva upp till de kraven”.  
 
Regionens förväntningar uppfattades till viss del som orimliga. Trots detta har man från 
universitetens sida försökt att finna lösningar på problematiken och därigenom tillmötesgå 
regionens krav. ”Visst har det varit problem men jag tror att vi har funnit en lösning, en 
kompromiss”. Samtidigt betonas vikten av att bibehålla den vetenskapliga karaktären på 
arbetet. ”Vi måste försöka skapa tillämpbar kunskap men vi kan ändå inte helt växla om och 
fungera som konsulter”. För att balansera de olika kraven har en rad åtgärder vidtagits. 
Näringslivsrepresentanter har kopplats till några av doktorandprojekten genom 
referensgrupper. Ett doktorandprojekt gav upphov till ett mer tillämpat projekt, vid sidan av, 
för att möta regionens önskemål. Olika kontaktskapande aktiviteter har genomförts, 
doktoranderna har exempelvis turnerat regionen med seminarier och föreläsningar. Utan att 
negligera de initiala problemen hävdar doktoranderna, några år in i projektet, att kontakterna 
med regionen förbättrats avsevärt över tiden. 
  
Universitetsaktörerna är generellt sett positivt inställda till FÖN, både till processen som 
sådan och dess resultat. Vid sidan av svårigheterna, som framförallt handlat om att möta 
regionens förväntningar, så har FÖN medfört en rad positiva konsekvenser och anses vara en 
fungerande modell för samverkan.  
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Det lokala näringslivets perspektiv 
De företag som valt att engagera sig FÖN gick in i processen med skilda förväntningar. Några 
uttryckte ett specifikt syfte med sitt deltagande. En företagare hyste en förhoppning om att 
doktorandernas projekt skulle generera kunskap om kundernas behov och preferenser. En 
annan ansåg att FÖN var ett välkommet initiativ eftersom det lokala näringslivet har ett stort 
behov av kunskap. ”Jag tycker att högskolan har en viktig funktion genom att sprida kunskap 
och input till entreprenörer.” Andra var mer vaga i sina formuleringar och pratade om 
projektet i termer som intressant och lärorikt. ”Det är aldrig onyttigt att lära sig något nytt. 
För oss fanns dock ingen direkt nytta i upplägget”.  Det fanns också en viss skepsis från 
näringslivets sida: ”Jag var tveksam, jag vet ju hur det fungerar med forskare, de är inte 
öppna, många letar efter bestämda svar.”   
 
De initiala förväntningarna var av skiftande karaktär och det är även erfarenheterna från 
samverkansprocessen. Den person som inledningsvis uttryckte störst skepsis gentemot 
universitetsvärlden är den person som i efterhand är mest positiv. FÖN blev en positiv 
överraskning och doktoranderna beskrivs som öppna och mottagliga för näringens synpunkter 
och önskemål. Dessutom har engagemanget i FÖN påverkat företaget kommersiellt. ”Jag 
hade aldrig tagit de investeringsbeslut jag gjort om det inte varit för FÖN”. En annan person 
beskriver kontakterna med doktoranderna värdefulla. ”Det har gett mig så mycket, vi skulle 
vara bollplank till dem, men jag upplever att de var lika mycket bollplank till oss.” 
Engagemanget i FÖN har medfört att företagaren i fråga numera ofta tar del av forskning 
inom sitt affärsområde. FÖN har även bidragit till att sprida en mer positiv bild av 
universiteten. Andra näringslivsrepresentanter är dock mer försiktiga i sina beskrivningar av 
arbetsprocessens resultat. ”Vi har fått lite know-how och lite kontakter inför framtiden. Fast 
inget som går att omsätta i praktiken nu”.  
 
Men det finns också de företagare som är uttalat missnöjda med processen och som menar att 
resultatet av FÖN inte motsvarar deras förväntningar. Det är också huvudorsaken till varför 
många företag valt att lämna samarbetet. De ansåg att ett deltagande inte skulle resultera i 
någon direkt nytta för det egna företaget. Problemet med FÖN är, enligt dessa personer, att 
näringslivet fick för litet inflytande över forskningsprojektens inriktning. ”Vi fick inte vara 
med och formulera forskningsfrågorna eller designa studien.” Två av de intervjuade hävdar 
att företagens roll främst handlade om att legitimera processen. ”Vi företagare blir ofta 
gisslan i sådana här projekt”. Därför uppstod aldrig det förväntade kunskapsflödet mellan 
akademi och praktik. En annan orsak till detta är att en doktorand, i början av sina 
forskarstudier, inte har mycket att tillföra någon med många års erfarenhet inom branschen. 
Doktorandernas frågor och metoder saknade relevans för många praktiker. En företagare ger 
uttryck för en viss skepsis när det gäller regional tillväxtpolitik i allmänhet och menar att det 
finns en föreställning hos politikerna att de vet bättre än företagen själva, trots att det är 
företagen som ”äger” problemen. Den intervjuade menar att det visserligen behövs nätverk, 
eftersom nätverk skapar utveckling, men att dessa måste vara kommersiellt drivna. 
 
Trots invändningar och kritiska röster hävdar i princip alla tillfrågade att näringslivet behöver 
vetenskaplig kunskap. De uttrycker ett behov av ny kunskap och säger också att de själva 
saknar tid och möjlighet att efterfråga den. FÖN skulle, enligt de flertalet intervjuade, kunna 
tjäna som en modell för en sådan kunskapsöverföring förutsatt att företagens behov bättre 
tillgodoses och att resultaten görs mer lättillgängliga. Entreprenörerna bör engageras tidigare i 
processen. ”Vi måste skapa förståelse mellan olika aktörer, men jag tycker att universitetet 
och kommunerna måste närma sig företagen mer eftersom det är vi som äger problemen som 
ska lösas.” En annan person berättar att FÖN är en länge efterlängtad organisation som 
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förhoppningsvis kan strukturera och formalisera kontakterna mellan universiteten och 
regionen.  
 
Näringslivets erfarenheter av forskarstationen går isär. Alla tillfrågade instämmer dock i 
påståendet att länken till forskningen behövs och att FÖN, med vissa modifieringar, kan 
utgöra en modell för en regionalt anknuten kunskapsproduktion.  

Diskussion 
 
Ambitionen med denna studie är att – med utgångspunkt i fallet FÖN- adressera möjligheter 
och utmaningar relaterade till Triple Helix-nätverk och regional utveckling. Den första 
frågeställning som studien avsåg att besvara handlade om hur FÖN-projektet kan 
karaktäriseras i termer av måluppfyllelse samt i vilka avseenden projektet har varit 
framgångsrikt, respektive mindre framgångsrikt? Nätverksanalysen visar att arbetsprocessen 
kring FÖN har givit upphov till nya och utvecklade kontakter mellan politiska, akademiska 
och kommersiella aktörer i regionen östra Norrbotten. Ett stort antal aktörer har således mötts 
och samverkat till följd av verksamheten vid forskarstationen. Ett nätverk bestående av alla 
tre sektorer har bildats, precis som det var tänkt. Intervjuerna visar också att flertalet aktörer 
har goda erfarenheter från samarbetet. Utifrån det perspektivet bör FÖN betraktas som ett 
framgångsrikt projekt. Det framgår dock i analysen av nätverket att näringslivets 
representanter har varit relativt få till antalet och att deras positioner i nätverket har varit 
perifera. Istället har de politiska och akademiska aktörerna har varit styrande i arbetet. Denna 
beskrivning gäller hela processen men kanske framförallt dess inledande faser, då de 
övergripande linjerna för arbetet drogs upp. Det är främst mellan dessa två sektorer – akademi 
och politik – som broar har byggts. En analys av aktörernas måluppfyllelse visar att projektets 
kritiker framförallt finns inom gruppen företagare medan politikerna och forskarna är nöjda 
med processen och dess resultat. Av denna anledning – och då projekttiden för FÖN knappast 
är tillräckligt lång för att generera nya produkter, tjänster och verksamheter som 
framgångsrikt kommersialiseras på någon marknad – är FÖN-projektet i dag knappast någon 
fullbordad framgångssaga. Att det nätverk som etablerats genom projektet nu tillsammans 
söker nya utvecklingsvägar för den fortsatta verksamheten kan dock ses som ett kvitto på att 
ett starkt gränsöverskridande nätverk de facto etablerats.  
 
Studiens andra frågeställning – varför den här typen av samverkanskonstellationer utsätts för 
särskilda påfrestningar och utmaningar, samt hur dessa kan övervinnas – har diskuterats 
teoretiskt och undersökts empiriskt genom fallet FÖN. Som tidigare konstaterats är 
gränsöverskridande samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv alls ingen trivial 
uppgift. I nätverkstermer kan man uttrycka det som att FÖN representerar en obalanserad 
Triple Helix-konstellation. En anledning till obalansen är de svårigheter som uppstår i 
brytpunkten mellan tre skilda sektorer (se Tabell 1 och diskussionen i anslutning till denna). 
En typisk föreställning är att akademikerna enbart bryr sig om abstrakta resonemang och 
generell kunskap, att företagen är strikt vinstmaximerande medan politikerna är mer benägna 
att se till den långsiktiga samhällsnyttan. Föreställningen är tillspetsad och rollerna starkt 
förenklade. Detta till trots påvisar studien av FÖN just de påfrestningar och utmaningar som 
innefattas i det faktum att olika samhällssektorer styrs av skilda verksamhetslogiker. Empirin 
verifierar därigenom de teoretiska utgångspunkterna.  
 
En annan tentativ anledning till att FÖN-projektet, under den undersökta perioden, så tydligt 
har dominerats av samhälle och akademi är de konsekvenser dessa skilda verksamhetslogiker 
får för graden av engagemang och åtaganden i ett längre tidsperspektiv. Westerberg, Wincent 
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Forskning 
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utveckling 

Kommersia-
lisering

och Ylinenpää33 föreslår en modell som söker fånga drivkrafter och mekanismer bakom en 
fungerande Triple Helix-konstellation under olika tidsperioder av samverkan. Författarnas 
utgångspunkt är att det trots Triple Helix-konceptets retoriska attraktivitet saknas empiriska 
bevis som på ett övertygande sätt klargör varför och hur systemet fungerar. Triple Helix- 
konceptet i sig är av så pass generell karaktär och omfattar en rik variation av olika 
organiseringsformer att dess användbarhet för teoriutveckling starkt kan ifrågasättas. En 
modell, som syftar till att konkretisera konceptet samt utreda mekanismerna bakom 
samverkan, genom att integrera variablerna åtaganden och tid, kan grafiskt illustreras på 
följande sätt: 
 

 
Figur 2: En modell över funktionell trepartssamverkan baserad på grad av förpliktelser och 
tid (Utvecklad på basis av Westerberg, Wincent & Ylinenpää 2007) 
  
Utgångspunkten för Figur 2 är (i likhet med Tabell 1) att varje aktör i trepartskonstellationen 
bidrar med något som tillsammans skapar uppfinningsrikedom, utveckling och nya 
möjligheter till kommersialisering av innovationer. Detta görs i första hand baserat på egna 
motiv, naturliga förutsättningar och kompetenser. Nya innovationer kan bli möjliggjorda och 
över tiden återkommande genom att tillvarata de olika aktörernas specifika engagemang, 
åtaganden och bidrag. Oavsett om man förstår framgångsrika Triple Helix-konstellationer 
med analogier som gnuggbildningsprocesser, pusselläggande eller självförstärkande goda 
cirklar ger dessa förklaringsmodeller liten vägledning om vilka mekanismer som driver 
utvecklingen över längre tidsperioder. Baserat på egna empiriska studier av 
innovationssystem med aktörer enligt Triple Helix föreslår Westerberg, Wincent & Ylinenpää 
tänkbara mekanismer för samverkan med utgångspunkt i olika aktörers grad av åtaganden i 
termer av tid och engagemang sett i ett dynamiskt perspektiv över tid. I Figur 1 representerar 
åtaganden graden av engagemang i innovationssystemet. I begreppet ingår aktörernas 
hängivenhet, investering av resurser, och lojalitet som viktiga komponenter34. I stället för att 
beakta åtaganden som någonting stabilt och oföränderligt över tid ses detta som något som är 
dynamiskt och föränderligt till sin natur. Detta innebär att de olika aktörernas åtaganden i ett 

                                                 
33 Vi är, liksom Westerberg, Wincent & Ylinenpää (2007), medvetna om att den här typen av sekventiella 
modeller innebär en grov förenkling av en ofta komplicerad verklighet. I praktiken fungerar innovationssystem 
som arenor för lärande där olika aktiviteter och initiativ pågår samtidigt och överlappar varandra, och där 
processen i sig själv ofta kan ”hoppa tillbaka” till ett föregående steg beroende på det lärande som systemets 
aktörer genomgår.  
34 jfr Anderson & Weitz, 1992; Mowday, Porter & Steers, 1982. 
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innovationssystem kan variera och därmed vara större i vissa stadier av en innovationsprocess 
än i andra stadier. Detta är naturligt då olika typer av aktörer kopplar sin medverkan till olika 
tidshorisonter; det som vissa aktörer menar vara långsamt kan andra mena vara snabbt. 
Konsekvensen av detta är att aktörer representerande olika sektorer också grundar sitt 
agerande och sitt deltagande inom ett innovationssystem på olika bevekelsegrunder eller olika 
former av rationalitet. I Triple Helix-samverkan har aktörer som representerar offentlig sektor 
och olika kunskapscentra normalt längre tidshorisonter och mer abstrakta visioner. I motsats 
till detta uppvisar kommersiella företag normalt en mer tillämpad, konkret och kortsiktig 
orientering i sitt agerande. Implikationen blir att de Triple Helix-aktörer som är involverade 
baserar sitt agerande på olika tidsperspektiv, vilket också vägleder deras engagemang över tid. 
Konkurrensutsatta företag kan således förväntas söka konkurrensövertag på marknaden 
genom sitt deltagande i Triple Helix-samverkan (jfr Tabell 1). För dessa företag, och särskilt 
för små företag med begränsade resurser, blir tidsperspektivet ofta en tydligt begränsande 
faktor: investeringar måste återbetalas inom rimliga tidshorisonter eftersom de konkurrerar 
med andra alternativa sätt att använda företagets begränsade resurser. Det medför att 
kommersiella företags åtaganden i ett Triple Helix-samarbete tenderar att bli större ju kortare 
återbetalningstid som kan påräknas. Därför kommer också intresset från kommersiella företag 
att växa ju närmare i tiden en verklig marknadsintroduktion de nya produkterna och tjänsterna 
som är utvecklade av innovationssystemet ligger.  I den föreslagna modellen återspeglas detta 
av en stigande kurva vad gäller engagemanget från näringslivets aktörer ju närmare 
marknadsintroduktion man kommer. 
 
Som redan har noterats är aktörer från den offentliga sektorn normalt mer fokuserade på att 
utveckla en långsiktig regional konkurrenskraft och därigenom skapa uthållig välfärd och 
livskraft i sin egen region. Offentliga aktörer med ansvar för samhällelig infrastruktur arbetar 
normalt utifrån ett långsiktigt perspektiv där den samhällsekonomiska nyttan väger tyngre än 
kortsiktiga och kanske oberäkneliga belöningar. Eftersom den specifika kompetens som 
aktörer från offentlig sektor besitter inte primärt är orienterad mot att förse konkurrensutsatta 
marknader med nya processer, varor och tjänster utan är mer inriktade mot att utveckla 
långsiktiga visioner och, inom de spelregler som reglerar offentligt finansierad verksamhet, 
skapa förutsättningar för utveckling av nya idéer, har kompetensen hos aktörerna i den 
offentliga sektorn ofta en kritisk roll i tidiga skeden av skapandet av Triple Helix-baserade 
innovationssystem. Cohendet och Llerena35 beskriver den offentliga sektorns roll i 
innovationssystem: 
 

Offentlig sektor har ”en roll att spela för att skapa mångfald i forskningsriktningar 
(lansera nya forskningsprogram) genom att tillåta mångfald genom nya 
kombinationer av existerande kompetenser eller teknologier (stimulanser till 
nätverkande och utvecklande av verktyg för att kodifiera kunskap), genom 
utvecklandet av en experimenterande mångfald (lead user), genom skyddande av 
’svaga arter’ och genom att aktivera selektionsmekanismer som kan reducera 
oanvändbar mångfald”.  

 
På liknande sätt ser Spencer m.fl.36 det fruktbara i att offentliga sektorn kan stödja grund-
forskning, bilda (inte leda) naturliga innovationsnätverk och stödja informations- och 
kunskapsflöden i industrin. Dessa roller är uppenbart mest angelägna i tidiga stadier av en 
innovationsprocess och mindre viktiga ju närmare kommersialisering man kommer (jmf Figur 
1). 
                                                 
35 Cohendet & Llerena, 1997, s.240 
36 Spencer, Murtha & Lenway, 2005 
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Kunskapscentra såsom universitet och forskningsinstitut, slutligen, anses inneha en central 
funktion i en allt mer kunskapsbaserad ekonomi37. Dessa organisationer förväntas bidra med 
teoretisk och/eller empiriskt grundad kunskap utvecklad genom användandet av vetenskapliga 
metoder. Sådana bidrag kommer dock inte nödvändigtvis att infalla kontinuerligt under en 
innovationsprocess livscykel. Istället är det mer troligt att forskningsresultat generas på ett 
intermittent sätt. Akademiska aktörer är därför normalt viktiga i de initiala skedena av 
innovationsprocesser genom att tillföra kunskap av mer grundforskningsliknande karaktär. 
Längre fram i innovationsprocessen blir kunskap från mer tillämpad forskning mer kritisk, 
vilket ofta har sitt ursprung i behov av tekniska lösningar på problem som relaterar till 
utvecklingen av nya processer, varor och tjänster. De akademiska bidrag som på detta sätt ger 
bränsle till systemets innovationsprocesser tillförs ofta av aktörer från olika akademiska 
discipliner. Även om akademisk kunskap kan vara värdefull även i faser närmare en 
marknadsintroduktion (t.ex. i form av kompetens för marknadsundersökningar, 
logistikupplägg eller andra ”praktiska” lösningar), kan man förvänta sig att ju närmare en 
innovation är att introduceras på marknaden, desto mindre blir behovet av och utrymmet för 
den specifika kompetens som akademiska aktörer representerar. 
 
Att förstå hur de olika Triple Helix-aktörerna bidrar och belönas i arbetet med att utveckla ett 
Triple Helix-baserat innovationssystem bör vara grundläggande för att förstå varför synergier 
existerar, varför och hur olika aktörers motiv kan bli tillfredställda, och hur innovationer kan 
bli utvecklade och kommersialiserade i denna trepartskonstellation. Förutom att modellen i 
Figur 2 bidrar till att på en övergripande systemnivå ge en bättre och mer konkret förståelse 
av funktionella Triple Helix-baserade innovationssystem, erbjuder också modellen en 
förklaring till varför samverkanskonstellationen FÖN kan karaktäriseras som en 
”obalanserad” sådan. Genom att i modellform förenkla processen i FÖN till att innefatta tre 
utvecklingsfaser (initiering, vetenskaplig utveckling respektive kommersialisering) blir det 
tydligt att de olika aktörerna/sektorerna i FÖN-projektet har olika bidrag och belöningar, men 
har olika roller och därmed även förväntas ”ta ledartröjan” under olika faser av systemets 
utveckling. Att politiker och andra myndighetsföreträdare sålunda visat ett stort engagemang 
under forskarstationens tillblivelse och tidiga utveckling är sålunda knappast förvånande. Inte 
heller bör vi höja särskilt mycket på ögonbrynen över det faktum att universitetsföreträdare 
visat stort engagemang i projektet särskilt under fasen ”vetenskaplig utveckling”. Däremot har 
FÖN-projektet ännu inte kommit in i någon kommersialiseringsfas, där kunskapsbaserade 
produkter baserade på forskning omsätts i produkter och tjänster. 
 
En ökad förståelse för de motiv och drivkrafter som sätts i spel vid sektorsövergripande 
samverkan är grundläggande och viktig för utformningen av mer kunskapsbaserade policy-
initiativ. I värdet av sådana insikter räknar vi även de kritiska tidpunkter (illustrerade med KP 
i Figur 2) som innovationssystem av den här typen har att hantera. Det handlar med andra ord 
om att växla över ”ledartröjan” eller ”stafettpinnen” till andra aktörer i processen att utveckla 
ett kollektivt innovationssystem eller nätverk. Bristande insikter om värdet och betydelsen av 
sådana växlingar i ledarskapet, och förmågan att skapa förutsättningar för dessa, är sannolikt 
en viktig orsak till att många lovvärda initiativ till samverkan kapsejsar. Den första kritiska 
punkten uppstår när ett innovationssystem går från den initiala, visionära fasen till fasen då 
kunskapsbyggande blir centralt. Aktörerna från den offentliga sektorn, som har en ledande 
roll i den initiala fasen av innovationsprocessen, måste visa kapacitet genom att skapa en 
kritisk massa av aktörer från de olika nyckelsektorerna, att skapa intern legitimitet för 

                                                 
37 Braczyk m. fl. 1998; Galli & Teubal 1997; Gibbons m. fl. 1994 
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systemet, och att tillsammans med övriga nätverksaktörer skapa ett fundament för nästa fas i 
processen. Det handlar exempelvis om att säkra nödvändig finansiering och andra resurser för 
att framgångsrikt lämna över ansvaret för nästkommande fas till olika kunskapscentra. 
 
Den andra kritiska punkten infaller när universitet eller aktörer från forskningsinstitut lämnar 
över ledarskapet i innovationssystemet till aktörer i företag i syfte att kommersialisera 
systemets innovationer på konkurrensutsatta marknader. Detta är ofta det mest kritiska stadiet 
i utvecklingen av ett Triple Helix-baserat innovationssystem. I den här fasen måste det arbete 
som genomförts i tidigare faser integreras i och omsättas till en eller flera slagkraftiga 
affärsidéer. Eftersom affärsöverväganden, snarare än överväganden rörande vetenskap eller 
policy, blir allt mer viktiga förväntas kommersiella företag axla huvudansvaret för att 
utveckla nya processer, varor och tjänster för en marknad. I situationer då ledarskapet inte 
lämnas över finns en risk att företag som väljer att fortsätta delta i offentligt sponsrade 
innovationsinitiativ bli så beroende av dessa att deras överlevnad blir avhängigt framtida 
bistånd38. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att universitet och offentlig sektor helt bör  
dra sig tillbaka i denna avslutande fas av processen; istället erbjuder denna fas en möjlighet 
att skapa ett slagkraftigt och balanserat samarbete där alla tre grupper i Triple Helix-
formationen deltar. Aktörer från den offentliga sektorn kan ofta erbjuda ett upparbetat nätverk 
av kontakter som kan tillföra viktig input till affärsutvecklingsprocessen, universiteten har 
tillgång till avancerat teoretiskt affärstänkande och kommersiella företag besitter ett 
välutvecklat praktiskt affärstänkande. I kombination, och baserat på resultaten i de tidiga 
faserna och den struktur och de resurser som finns tillgängliga i innovationssystemet, så finns 
goda förutsättningar för slagkraftiga affärsidéer att utvecklas. För att den här punkten eller 
fasen skall bli framgångsrikt hanterad behöver de kommersiella företagen hitta en men gärna 
flera affärsmodeller eller strategier för kommersialisering. Då Triple Helix-samverkan bygger 
på möjligheter som uppstår i brytpunkten mellan olika sektorer är det viktigt att 
organisationerna i samverkan förmår att anpassa sig till med varandra dock utan att överge sin 
egen logik. Westerberg, Wincent och Ylinenpää39 poängterar dock att deras resonemang 
primärt refererar till samhällen som förespråkar inblandning av offentliga aktörer i marknad 
och i affärsliv40. Med denna reservation bör dock den föreslagna modellen kunna utgöra 
grund för viktiga policyimplikationer i en svensk, och den nordsvensk, kontext.  
 
Med ovanstående resonemang som utgångspunkt för en förnyad diskussion om det bristande 
näringslivsengagemanget i nätverk av typen Forskarstation Östra Norrbotten ger detta 
underlag för två viktiga slutsatser med bäring på just exemplet FÖN. För det första är det 
faktum att näringslivet hittills engagerat sig i mindre omfattning än andra sektorer inte särskilt 
uppseendeväckande, då FÖN-nätverket och dess verksamhet karaktäriserats av att etablera en 
ny infrastruktur för samverkan snarare än av innovationsutveckling med snar 
marknadsintroduktion av nya produkter och tjänster. För det andra understryker 
resonemanget behovet av att öka näringslivets engagemang i samverkanskonstellationen för 
att möjliggöra en framtida och funktionell ”stafettpinneväxling” till aktörer med specifik 
kommersiell kompetens.  
 
 
 

                                                 
38 Murtha, Lenway & Hart, 2001 
39 Westerberg, Wincent & Ylinenpää (2007) 
40 Jfr. Cooke’s, 2004 kategorisering av regionala innovationssystem i traditionella (eller institutionella, IRIS)  
och nyskapande (eller entreprenöriella, ERIS) innovationssystem, där delar av Europa (bl a Norden) anses 
präglade av IRIS-modellen medan t ex USA präglas av ERIS-modellen. 
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Avslutning 
 
I takt med att politik i allmänhet och regionalpolitiken i synnerhet alltmer karaktäriseras av 
nätverkande så bör behovet av forskning som tar sin utgångspunkt i dessa nätverk vara stort. 
Förenklat handlar det om i vilka miljöer utveckling sker samt om, och i så fall på vilket sätt, 
den offentliga politiken kan understödja dessa miljöer. Forskarstation Östra Norrbotten är ett 
konkret exempel på ett politiskt projekt där gränsöverskridande samverkan i Triple Helix 
konstellation sätts i fokus. Baserat på studien av fallet FÖN och diskussionen kring 
samverkansmekanismer över tid i innovationssystem, kan viktiga insikter och implikationer 
för framtida policies inom området genereras.  
 
Forskarstationens verksamhet visar att det genom offentlig politik är möjligt att skapa goda 
förutsättningar för Triple Helix samverkan i en region. FÖN har resulterat i ett stort nätverk 
av medverkande från alla tre sektorer. Studien visar även på de specifika utmaningar och 
påfrestningar som uppstår när skilda organisationslogiker möts, men också på hur nätverken 
kan lösa en del av dessa genom att deltagarna omformulerar sina mål och anpassar sin 
verksamhet till deras samarbetspartners. Nätverksstyrningens verkliga utmaning - och vägen 
till framgångsrik samverkan – går genom nätverk som klarar den svåra balansgången så att 
aktörerna kan bibehålla logiken i sin egen verksamhet och samtidigt anpassa sig till logiken i 
andras. De mekanismer som styr samverkan, och hur aktörer verkar inom innovationssystem 
över tid, har diskuterats. Dessa insikter får implikationer både för utformningen av, och 
utvärderingen av, offentliga policy initiativ i syfte att skapa nätverk för regional utveckling.  
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