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1. En Kartläggning av Nätverket bakom Innovativa 
Programmet 

 
”Innovativa Programmet för E-hälsa i Norra Sverige” (RPIA) är ett EU-finansierat projekt som 
drivs av Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Programmet inkluderar tre olika 
huvudområden som alla, på olika sätt, syftar till att utveckla konceptet e-hälsa inom regionen:  
 

1) Distanskonsultation och behandling med hjälp av IT-baserade verktyg.  
2) Förbättring av samarbete och informationsflöde mellan de olika vårdleverantörerna i 

vårdkedjan. 
3) Design och implementering av ett hållbart Regionalt Innovationssystem för att utveckla 

produkter och tjänster, inom e-hälsa och biomedicin (Sammanfattning ”Innovativa 
Programmet för e-hälsa i Norra Sverige; Innovative Actions under the ERDF 2000-06).  

 
Inom ramen för programmet och de ovan nämnda huvudområdena har sju projekt beviljats medel 
och genomförts under perioden 2005 till 20071. Vid sidan av de specifika mål som har 
formulerats inom varje enskilt projekt, syftar programmet som sådant också till att generera nya 
nätverk mellan aktörer relevanta för området e-hälsa. Samarbete och partnerskap mellan 
regionens universitet, vårdinstitutioner samt kommersiella företag pekas genomgående ut som 
önskvärda i programmets beskrivning. Föreliggande rapport avser att studera programmets 
resultat i detta avseende, då fokus ligger på att studera de implementeringsstrukturer som har 
skapats till följd av programmets genomförande. Rapporten har tagits fram på uppdrag av 
programansvariga vid Länsstyrelsen i Norrbotten.  
 

 
1 Följande projekt har bedrivits inom ramen för RPIA: 
POKAL – Plattform för interaktiv distanskonsultation 
Utveckling av interaktiva videohjälpmedel och behandlingsmetodik inom logopedisk vård och rehabilitering 
Bedömning, övervakning och hjälp till patienter med neurodegenerativa sjukdomar i hemmet 
Mobil konsultation på distans/telemedicinsk monitorering 
Nätverksbaserad informationsplattform för vård och omvårdnad (NIM) 
Teknisk plattform för distansmonitorering och systematisk utveckling av vård i hemmet 
NeedInn 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga och analysera det nätverk av aktörer som har deltagit i 
implementeringen av det ”Innovativa Programmet för E-hälsa i Norra Sverige”. Nätverket 
analyseras utifrån två huvudsakliga frågeställningar.  
 

1. Vilka kategorier av aktörer har deltagit i implementeringen av de sju delprojekten? Hur 
ser förhållandet mellan dessa ut, har någon specifik kategori varit mer aktiv än andra?  

2. Hur kan samverkan mellan aktörerna bäst beskrivas? Är nätverket integrerat, i den 
meningen att projekten har samverkat i genomförandefasen? Och slutligen, i vilken mån 
har samarbetet korsat de organisatoriska gränserna mellan offentlig sektor, näringsliv och 
akademi?  

 
Studiens syfte och frågeställningar bygger på ett underliggande antagande om att 
implementeringsnätverket faktiskt speglar de processer som har ägt rum inom det, och därför är 
viktigt att studera.  Informationen om nätverkets egenskaper bidrar till förståelse för, och kunskap 
om, vilka perspektiv, intressen och idéer som har funnits med i genomförandefasen. Annorlunda 
uttryckt, nätverksanalysen bidrar till att förklara de prioriteringar som har gjorts, de resurser som 
har mobiliserats, och därmed också de slutgiltiga resultaten2.  
 
Det faller dock inte inom studiens ram att undersöka nätverkets faktiska resultat. En annan 
avgränsning är att rapporten enbart belyser de strukturer av aktörer som har samverkat till följd 
av Innovativa programmet. Studien belyser alltså inte de nätverk och strukturer, kring frågor som 
rör E-hälsa, som eventuellt finns och samverkar inom regionen, men som ligger utanför 
programmets delprojekt.  
 

 
2 Sandström, A. (2004) Innovative Policy Networks. The Relation between Structure and Performance. Licentiat 
avhandling. Luleå tekniska universitet.  
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1. Tillvägagångssätt 
För att identifiera och analysera nätverket används en metod som kallas för Social nätverksanalys 
(SNA) 3. SNA bygger på iden om att ”nätverket” utgör den bästa metaforen för att beskriva social 
samverkan, i det här fallet implementering. Metoden gör det också möjligt att fånga och beskriva 
samarbete med hjälp av kvantitativ data. Genom användandet av specifika dataprogram kan 
insamlad relationsdata bearbetas och det aktuella nätverket analyseras i termer av faktisk 
aktörsuppsättning, täthet och grad av hierarki, bara för att nämna några exempel. Analysverktyget 
genererar också bilder över nätverket, vilket underlättar analysen ytterligare. Frågor som vilka 
typer av aktörer som har deltagit, och var dessa finns i den övergripande 
genomförandestrukturen, kan besvaras.  
 
I föreliggande rapport är implementeringsnätverket bakom det ”Innovativa Programmet för E-
hälsa i Norra Sverige” i fokus. Materialinsamlingen har därför uteslutande syftat till att kartlägga 
det nätverk som har skapats till följd av de sju projekten. Studien bygger delvis på en så kallad 
”bottom-up ansats”, vilken medför att det aktuella nätverket inte kan antas på förhand4. Vem som 
har varit med, och vem som inte har varit med i processen, är empiriska frågor. Det är alltså inte 
den ”formella” deltagandestrukturen, så som den anges i dokument och projektansökningar, som 
är den intressanta, utan den reella.   
 
Data samlades in i två steg:  
 
Steg I syftade till att identifiera de personer som har deltagit i arbetet med projekten inom 
programmet. Informationen samlades in genom en så kallad ”snöbollsmetod”, som går ut på att 
de inblandade aktörerna pekar ut varandra5. Processen startades genom att projektledarna, 
och/eller kontaktpersonerna, för projekten samt programmets styrkommitté kontaktades. De 
ombads att identifiera de personer som de har samarbetat med inom ramen för programmet. 
Resultatet av detta första steg blev en lista med 130 namn.  
 
Steg II syftade till att fastställa relationerna mellan de inblandade aktörerna, för att få en bild av 
det totala nätverket. En enkät skickades därför ut till de personer som pekats ut i Steg I 

 
3 För mer information om metoden Social Nätverksanalys, se exempelvis Borell, K., och R. Johansson (1996) 
Samhället som nätverk. Studentlitteratur: Lund.  Scott, J. (2000) Social Network Analysis. A handbook. London: Sage 
Publications. Second edition. Wasserman S, och K. Faust (1994) Social Network Analysis. Methods and 
Applications. Cambridge: University Press.  
4 För att läsa mer om vad en ”bottom-up” ansats innebär för analys av policy se till exempel, Hjern, B, och D. Porter 
(1997) ”Implementation structures. A new unit of administrative analysis, pp 226-240 i Hill, M (ed.) The Policy 
Process. A Reader. London: Harvester Wheatsheaf. Carlsson, L. (2000) Non-Hieararchical Evaluation of Policy. 
Evaluation, Vol.6:2, 201-216. Sage Publications. Carlsson, L. (1996) Non-hierarchical implementation analysis. An 
alternative to the methodological mismatch in policy analysis. Journal of Theoretical Politics 8(4):527-546. 
5 Miles, M. B., och  A. M Huberman (1994) Qualitative Data Analysis – An expanded sourcebook. Sage 
Publications. Second edition.  
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(undantaget de internationella aktörerna, vilka var 10 till antalet, samt ytterligare 3 aktörer vars 
identitet och kontaktuppgifter inte gick att finna).  
 
I enkäten listades samtliga personer som pekats ut i Steg I och respondenterna ombads att 
markera sina samarbetspartners (se Bilaga 1). Den exakta frågeställningen löd: Vilka personer har 
du samarbetat med, dvs. vid upprepade tillfällen delat kunskap eller andra resurser med, inom 
ramen för något av projekten i det ”Innovativa Programmet för E-hälsa i Norra Sverige”? 
Anledningen till att frågan endast avsåg de upprepade kontakterna är att dessa bättre 
överensstämmer med definitionen av vad ett nätverk egentligen är. Respondenterna gavs även 
möjlighet att komplettera listan med ytterligare namn. Enkäten distribuerades via brev och e-post.  
 
En brist i datainsamlingen är att informationen från ett av projekten, i Steg I, inte kom in i tid. 
Följden av detta blev att en rad namn inte fanns med på enkätens namnlista. Listan 
kompletterades dock i samband med att projektledaren i fråga själv besvarade enkäten. Analysen 
omfattar därför även dessa ”förlorade” aktörer. Däremot saknas informationen från dessa aktörer, 
då de inte haft någon möjlighet att själva fylla i enkäten. Ett rimligt antagande är därför att det 
analytiska nätverk som genereras, och som presenteras i rapporten, skiljer sig något från 
verkligheten då dessa kontakter inte är fullständigt kartlagda. Det vill säga, denna del av 
nätverket kommer att se ”tunnare” ut än vad det faktiskt är. En annan brist är att ett av namnen 
felstavades och därför inte nådde fram till rätt person i tid.  
 
86 personer besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 73 %, givet att beräkningen görs 
utifrån antalet personer som enkäten skickades till. Metoden är känslig för bortfall. Om 
information från en central aktör saknas, får detta betydande effekter för validiteten i det nätverk 
som genereras. Man kan då anta att viktiga delar av den faktiska strukturen inte har fångats upp i 
undersökningen. En bortfallsanalys visar dock att de aktörer som är att betrakta som verkligen 
centrala, dvs. projektledarna och andra personer som i hög grad har pekats ut av andra, har 
besvarat enkäten. Trots att en högre svarsfrekvens hade varit önskvärd, är befintlig information 
tillräcklig för att kunna göra den typ av analys som görs i rapporten.   
 
Enkätsvaren kodades och importerades i UCINET6 samt Netdraw (Borgatti 2002; Borgatti, 
Everett och Freeman 2002). För att möjliggöra analyser av attributdata, exempelvis aktörernas 
organisationstillhörighet, importerades informationen även i en databas skapad i Microsoft 
Access.  
 
Resultatet av nätverksanalysen presenteras i kommande avsnitt. Därefter sammanfattas analysen 
genom att rapportens frågeställningar besvaras.  
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2. Nätverksanalys 
Fördelen med nätverksansatsen är att den möjliggör en analys som förenar attributdata, dvs. data 
om aktörernas egenskaper, exempelvis deras organisationstillhörighet, med relationsdata, som 
anger aktörernas roll i den genomförande strukturen. Avsnittet är disponerat på ett sådant sätt att 
informationen som beskriver uppsättningen av aktörer presenteras inledningsvis. Därefter, 
redovisas informationen om nätverkets strukturella egenskaper, och var olika kategorier av 
aktörer är placerade i denna struktur.  
 

3.1 Nätverkets Aktörer 
Arbetet med Innovativa programmet har genererat ett stort nätverk bestående av 172 aktörer6. I 
Tabell 1 nedan redovisas deras organisationstillhörighet.  
 
Organisation Antal 
Pol./ Adm. sektor 3 
Näringsliv 30 
Kommun 27 
Landsting 69 
Projektorganisationer 8 
Universitet 35 
 
Tabell 1. Aktörernas Organisationstillhörighet 
 
Siffrorna ovan visar att gruppen landstingsanställda är den största, den utgör drygt 40 % av det 
totala nätverket. Därefter kommer grupperna universitet, näringsliv och kommun. Till gruppen 
projektorganisationer räknas alla aktörer som är verksamma inom olika icke-kommersiella 
organisationer, till den politiskt/administrativa sektorn räknas politiker samt offentliga 
tjänstemän.  
 

                                                 
6 Den uppmärksamme läsaren ser att det totala antalet aktörer varierar något i tabellerna på denna och efterföljande 
sida. Anledningen till detta är att det inte varit möjligt att identifiera alla aktörers egenskaper, och att personer med 
okända uppgifter har exkluderats från analysen.  
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I Tabell 2 redovisas aktörernas geografiska tillhörighet.  
 
Lokalisering Antal 
Norrbotten 54 
Västerbotten 83 
Övriga Sverige 23 
Andra Länder 10 
 
Tabell 2. Aktörernas Geografiska Tillhörighet 
 
Tabellen ovan visar att närmare hälften av aktörerna är hemmahörande i Västerbottens län. Den 
andra stora gruppen av aktörer finns i Norrbotten. Nätverket sträcker sig även utanför den norra 
regionen, dels ut i övriga delar av landet, dels utanför landets gränser.  
  
Eftersom programmet innehåller målbeskrivningar som relaterar till jämställdhetsområdet finns 
det anledning att studera aktörsuppsättningen utifrån kön. Fördelningen mellan män och kvinnor 
återges därför i Tabell 3.  
 
Kön Antal 
Män 100 
Kvinnor 72 
 
Tabell 3. Aktörernas Könsfördelning 
 
Könsfördelningen i nätverket haltar, i och med att det är fler män än kvinnor som har engagerat 
sig i programmets genomförande. Men, om kriteriet för en jämn könsfördelning är 60/40, vilket 
ofta är fallet när frågan utvärderas, så uppfyller programmet en godkänd fördelning i och med att 
andelen kvinnor uppgår till 42 %.  
 
Den ovanstående informationen ger kunskap om aktörernas egenskaper, vad den däremot inte 
visar är var dessa aktörer befinner sig i den övergripande strukturen. Den frågan behandlas i 
kommande avsnitt.  
 



3.2 Nätverkets Struktur 
I Figur 1 presenteras en bild av det implementerande nätverket. Varje aktör representeras av en 
nod, eller en punkt. Länkarna mellan noderna indikerar att det finns en relation mellan personerna 
i fråga. I detta fall reflekterar länkarna att samarbete, i frågor som rör programmet, har ägt rum.  
 

 
Figur 1. Nätverket och Aktörernas Organisationstillhörighet  
 
En första anblick visar på den redan uppmärksammade bristen i datainsamlingen; att fullständig 
information från ett av projekten inte fanns tillgänglig då enkäten konstruerades (se diskussionen 
på sidan 4). Den blå noden till vänster i bilden, samt den ”solfjäder” av relationer som utgår ifrån 
denna, synliggör detta. Det är rimligt att anta att denna del av nätverket skulle ha varit bättre 
länkat till den övriga strukturen i fall informationen funnits med från början.  
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Formen på nätverket visar att det är integrerat. Samverkan har skapats och ett nätverk har formats 
till följd av det Innovativa programmets genomförande. De sju delprojekten har länkats samman 
genom de inblandade personerna och deras verksamhet.  
 
Figuren visar också upp en mosaik av olika färger. I det här fallet speglar nodernas färger 
aktörernas organisationstillhörighet, och de har färgats enligt följande schema: gul= 
politisk/administrativ sektor, röd= landsting, rosa= kommun, blå= universitet, grön= näringsliv, 
orange= projektorganisationer. De två grå noderna representerar aktörer vars 
organisationstillhörighet inte har gått att fastställa. Bilden av att gruppen landsting har haft störst 
engagemang och deltagande i programmet bekräftas av nätverksanalysen. Men, det finns också 
en rad universitetsaktörer inne i den inre kärnan, samt personer tillhörande såväl kommersiella 
som icke-kommersiella organisationer.  
 
Ett nätverks densitet är ett mått på aktiviteten inom nätverket. Måttet speglar hur stor andel av det 
totala antalet möjliga länkar som faktiskt finns där. Ett nätverk i vilket densiteten är 1, är ett 
nätverk där alla aktörer är direkt sammankopplade med varandra. I det här fallet är densiteten 
0,04, vilket betyder att 4 % av antalet möjliga länkar är representerade. Strukturen är därmed 
ganska tunn, vilket är väntat i och med att nätverket utgörs av sju olika delprojekt. Om de olika 
delprojektens nätverk skulle ha analyserats var för sig, dvs. om varje projekt skulle ha behandlats 
som ett enskilt nätverk, skulle siffran sannolikt ha varit markant högre.  
 
Ett nätverks grad av centralisering visar i vilken utsträckning aktiviteterna har koordinerats 
genom en central aktör. I någon mening speglar måttet graden av hierarki i strukturen. Ett nätverk 
som har formen av en stjärna, med en central aktör i mitten till vilken alla andra aktörer är 
länkade, har ett index på 100 %. Givet det faktum att det här nätverket består av sju olika projekt 
är dess låga centraliseringsindex, 9 %, väntat. Strukturen består av flera olika kluster med skilda 
koordinerande aktörer. Det är rimligt att anta att olika undergrupper har formats kring de olika 
projekten.   
 
Det kan däremot vara intressant att veta vilka kategorier av aktörer som har varit mest centrala i 
arbetet med programmet som sådant. Denna analys visar att bland de 10 mest centrala aktörerna, i 
bemärkelsen att dessa haft flest länkar till övriga aktörer, finns en företagare, en universitetsaktör, 
en aktör från kommunen samt sju aktörer från de inblandade landstingen. Av dessa 10 personer är 
8 män och 2 är kvinnor, vilket försämrar bilden av nätverkets könsfördelning.  
 
Nätverket är dock sammankopplat och integrerat i den meningen att de sju delprojekten har 
länkats i varandra. Om detta var ett av programmets mål kan det betraktas som uppfyllt.  
 
För att finna det underliggande nätverket, eller nätverket bestående av de riktigt starka länkarna, 
brukar man studera strukturen enbart utifrån de ömsesidiga kontakterna. För att bilda en ”stark” 
länk krävs det alltså att båda personer ”pekat ut” varandra som samarbetspartners.  



Ett problem med denna analys, i just denna fallstudie, är att delar av ett av projekten då inte 
kommer med i analysen, eftersom en betydande del av aktörerna inblandade i detta projekt inte 
haft någon möjlighet att fylla i enkäten (se diskussion på sidan 4). Med denna vetskap i 
bakhuvudet redovisas dock Figur 2, i vilken enbart de starka länkarna är representerade.  
 

 
Figur 2. Nätverket och Aktörernas Organisationstillhörighet – Starka Länkar  
 
Antalet aktörer i nätverket ovan är betydligt färre, 69 till antalet. Vanligtvis är det enklare, och 
också mera teoretiskt riktigt, att urskilja eventuella undergrupper i denna typ av nätverk. Till att 
börja med bekräftar figuren de röda nodernas (landstingens) dominans. Ett klick bestående av 
kommunala aktörer (rosa) framträder också, de akademiska aktörerna samt näringslivets aktörer 
är betydligt mer utspridda i strukturen.  
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För att ge ytterligare ett perspektiv på den organisatoriska samverkan presenteras Tabell 4. Den 
redovisar hur nätverkets länkar fördelar sig mellan olika organisationer. Den visar på 
samarbetsmönster, och ger svar på frågan om vilka typer av aktörer som har samverkat med vilka 
andra?  
 
 Pol./Adm.  Företag Kommuner Landsting Projektorg. Universitet
Pol./Adm. 1 3 1 6 1 3
Företag 2 32 22 70 4 22
Kommuner 2 18 55 31 8 11
Landsting 11 90 50 352 21 104
Projektorg. 1 7 12 12 3 6
Universitet 3 28 33 82 12 52
 
Tabell 4. Samverkan över Organisatoriska Gränser 
 
En betydande andel av aktiviteterna har skett inom gruppen landsting. Tabell 4 visar även att 
majoriteten av alla länkar knyter samman aktörer tillhörande samma sektor. 42 % av länkarna är 
gränsöverskridande, dvs. dessa spänner över de organisatoriska gränserna. 
 
I programmets rubrik anges ”norra Sverige” som geografisk fokus för projekten. Kontakter och 
”nätverkande” bortom regionens gränser har dock uppmuntrats. I Figur 3, på nästa sida, 
presenteras aktörernas geografiska tillhörighet. Noderna har färgats utifrån följande schema: röd 
= Västerbottens län, blå = Norrbottens län, gul = övriga Sverige, grön = andra länder.  
 
 



 
Figur 3. Geografisk Spridning 
 
Nätverket i figuren ovan visar väldigt tydligt att programmets tyngdpunkt har legat inom 
Västerbottens län, speglat av de röda nodernas representation i nätverket. Den andra stora 
gruppen utgörs av aktörer hemmahörande i Norrbottens län, som har färgats blå. Trots en viss 
samverkan över länsgränserna, visar figuren också att merparten av samarbetet har ägt rum inom 
respektive län, de röda noderna utgör en grupp för sig, och de blå en annan. Vid sidan av dessa 
aktörers dominans i nätverket finns också länkar till personer från övriga Sverige och även till 
andra länder. Mer detaljerad information om den geografiska samverkan står att finna i Tabell 5 
nedan.  
 
 Norrbotten Västerbotten Övriga Sverige Andra Länder 
Norrbotten 203 107 31 7
Västerbotten 60 671 39 12
Övriga Sverige 4 27 8  
Andra Länder     
 
Tabell 5. Samverkan över Geografiska Gränser 
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I Tabell 3 (se sidan 6) presenterades aktörernas könsfördelning. Hur ser denna ut när den 
strukturella informationen tillfogas?  
 

 
Figur 4. Nätverket och Kön 
 
I Figur 4 har nätverket färgats efter aktörernas könstillhörighet, blått för män, rött för kvinnor. 
Det tycks vara så att de manliga aktörerna dominerar nätverkets kärna. 
 
I samband med att arbetet med programmet initierades, formades även en gemensam 
styrkommitté. Frågan om kommitténs eventuella deltagande i genomförandet av projekten får ett 
svar i Figur 5, där dess medlemmar har färgats blå.  
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Figur 5. Styrkommitténs Deltagande 
 
10 av styrgruppens medlemmar finns med i implementeringsnätverket, de allra flesta i dess 
perifera delar. Undantaget är en person som representeras av den blå noden i nätverkets mitt, och 
som därför kan antas ha spelat en betydande roll i projektens utformning.  
 
Avslutningsvis, etablerandet av gränsöverskridande nätverk lyfts ofta fram som en viktig 
tillväxtfaktor för att åstadkomma ekonomisk utveckling inom en region. Ställningstagandet om 
dessa nätverks gynnsamma egenskaper överstämmer med den numera vedertagna iden om att 
offentlig politik bör uppmuntra trippelhelix samverkan7, dvs. kontakt och samarbete mellan 
offentliga, akademiska och kommersiella aktörer. Med bakgrund av detta är det intressant att 

                                                 
7 Etzkowitz, H. (2005) Trippelhelix – den nya innovationsmodellen: högskola, näringsliv och myndigheter i 
samverkan. Stockholm: SNS förlag. Etzkowitz, H. och L. Leydesdorff (2000) The dynamics of innovation: from 
National Systems and ”Mode 2” to a Trippelhelix of university – industry – government relations.  Research Policy, 
20, 109-123.  
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undersöka programmets resultat i det avseendet. I vilken utsträckning har arbetet med det 
Innovativa programmet resulterat i denna typ av sektorsövergripande samarbete?  
 
Sektor Antal 
Offentliga aktörer 107 
Näringsliv 29 
Universitet 34 
 
Tabell 6. Trippelhelix Aktörerna 
 
I Tabell 6 har nätverkets aktörer kategoriserats utifrån de tre huvudsektorerna. Givet det stora 
deltagandet från landsting och kommun, som har framkommit av tidigare analys, förefaller 
fördelningen av aktörer inte särskilt förvånande. 63 % av aktörerna tillhör gruppen offentliga 
aktörer. De resterande två grupperna är ungefär en tredjedel så stora som denna.  
 
 
 Offentliga 

aktörer 
Näringsliv Universitet 

Offentliga aktörer 567 118 124 
Näringsliv 98 32 22 
Universitet 130 28 52 
 
Tabell 7. Trippelhelix Samverkan 
 
I Tabell 7 redovisas Trippelhelix aktörernas samverkan. Bilden av de offentliga aktörernas 
inflytelserika deltagande kvarstår. Dels har en betydande del av arbetet, 48 %, faktiskt skett inom 
denna grupp, dels har de varit mer involverade i kontakterna med övriga sektorer.  
 
Baserat på informationen i de två ovanstående tabellerna kan axlarna på Trippelhelix mätas. 
Figur 6 redovisar resultatet av en sådan analys och ger en mycket bra bild av den samverkan som 
skett till följd av arbetet med programmets genomförande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Näringsliv
Universitet
Offentlig sektor

 
 
Figur 6. Trippelhelix  
 
Noderna i Figuren ovan har färgats efter sektorstillhörighet: röd = offentliga aktörer, blå = 
akademiska aktörer, samt grön = kommersiella aktörer. Nodernas storlek (yta) reflekterar antalet 
aktörer inom respektive sektor, medan tjockleken på länkarna speglar antalet sektorsövergripande 
kontakter. 
 
Figuren visar att genomförandet av det Innovativa programmet faktiskt har bidragit till att bygga 
broar mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Alla sektorer finns representerade och är 
länkade till varandra. Gruppen offentliga aktörer har dominerat aktiviteterna och det är 
framförallt genom denna grupps ”nätverkande” som arbetet har koordinerats. Den svagaste 
länken utgörs av kontaktytan mellan de inblandade universiteten och de kommersiella företagen.  
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3. Slutsatser 
I rapportens inledning ställdes en rad frågor, med avseende på de inblandade aktörerna och deras 
samverkan. Vilka kategorier av aktörer har deltagit i implementeringen av de sju delprojekten? 
Hur ser förhållandet mellan de olika aktörerna ut, har någon specifik kategori varit mer aktiv än 
de andra? Hur kan samverkan mellan aktörerna bäst beskrivas? Är nätverket integrerat, i den 
meningen att projekten har samverkat i genomförandefasen? Och slutligen, i vilken mån har 
samarbetet korsat de organisatoriska gränserna mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv? I 
detta avslutande avsnitt sammanfattas analysen genom att frågeställningarna besvaras.  
 

• Genomförandet av Innovativa Programmet har skapat ett stort nätverk bestående 
av en mångfald av olika aktörer från skilda organisationer. Personer från landsting, 
kommuner och den politiskt/administrativa sektorn har samverkat med såväl 
universitet som kommersiella, och icke-kommersiella, organisationer.  

• Gruppen landstingsaktörer utmärker sig. Oavsett utifrån vilket perspektiv 
informationen analyseras har denna grupp dominerat arbetet med projektens 
genomförande. 

• Nätverkets tyngdpunkt finns i norra Sverige, och framförallt i Västerbottens län. 
Men, nätverket spänner även bortom regionens gränser, kontakter med personer 
från övriga delar av landet och andra länder har skapats till följd av programmets 
genomförande.  

• Könsfördelningen i nätverket är relativt jämn, 42/58, med en övervikt av andelen 
män. Undersöker man könstillhörigheten hos de mest centrala aktörerna blir dock 
könsfördelningen en aning skev.  

• Nätverket är integrerat vilket visar att det har skett en samordning mellan de sju 
projekt som programmet omfattar. Projekten har länkats genom ett antal personer 
centrala i de olika projekten.  

• En betydande del av samverkan har skett mellan aktörer som tillhör samma sektor, 
speciellt framträdande är de många kontakterna inom gruppen landsting. 42 % av 
det totala antalet samarbetskontakter har dock skett över de organisatoriska 
gränserna.  

• Nätverket har även analyserats med utgångspunkt av Trippelhelix konceptet, som 
fokuserar på samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi. 
Resultatet av denna analys visar på en betydande dominans av de offentliga 
aktörerna. Dessa är fler till antalet och har också varit mera aktiva ”nätverkare” än 
de övriga. Gruppen näringsliv och universitet är ungefär lika stora till antalet, och 
utgör vardera ungefär en tredjedel av gruppen offentliga aktörer. Analysen visar 
vidare att broar av samarbete har byggts till följd av det programmets 
genomförande. Den svagaste länken finns dock mellan näringsliv och universitet.   

 
 



Bilaga 1. 
 
 

 

 

En kartläggning av nätverket bakom genomförandet av 
”Innovativa Programmet för E-hälsa i Norra Sverige”.  

 
Sju olika projekt har under perioden 2005-2007 bedrivits inom ramen för det ”Innovativa Programmet för E-hälsa i 
Norra Sverige (RPIA)8. Denna enkät syftar till att kartlägga de aktörer som har deltagit i genomförandet av dessa. På 
nästa sida följer en lista med namn på de personer som har förekommit i projektbeskrivningar och slutrapporter. 
Dessutom, har varje projekts kontaktperson eller projektledare fått komplettera listan med ytterligare namn. Eftersom 
du är en av de personer som har omnämnts som involverade i programmet, skickas denna enkät till dig. Alla personer 
på listan får samma förfrågan.   
 
Din uppgift är att markera de personer som du har samarbetat med, dvs. vid upprepade tillfällen delat 
kunskap eller andra resurser med, inom ramen för programmet. Observera att det endast är de upprepade 
kontakterna som avses. Om du inte har deltagit i något sådant samarbete lämnar du enkäten blank. Det är viktigt att 
du ändå sänder in ditt svar med det bifogade svarskuvert, så snart som möjligt, dock senast den 9/11. Ditt svar 
betyder mycket för möjligheten att genomföra en bra analys.  
 
Informationen behandlas konfidentiellt och uppgifterna sammanställs på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan 
urskiljas. Varje person presenteras som en punkt i det övergripande nätverket. En mycket hög grad av anonymitet 
kan därför försäkras. Har du frågor eller synpunkter, finns mina kontaktuppgifter nedan.  
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
Annica Sandström 
Avdelningen för Samhällsvetenskap 
Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 
0920-49 13 56, 070-253 06 23, annica.sandstrom@ltu.se

                                                 
8 POKAL – Plattform för interaktiv distanskonsultation 
Utveckling av interaktiva videohjälpmedel och behandlingsmetodik inom logopedisk vård och rehabilitering 
Bedömning, övervakning och hjälp till patienter med neurodegenerativa sjukdomar i hemmet 
Mobil konsultation på distans/telemedicinsk monitorering 
Nätverksbaserad informationsplattform för vård och omvårdnad (NIM) 
Teknisk plattform för distansmonitorering och systematisk utveckling av vård i hemmet 
NeedInn 
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Vilka personer har du samarbetat med, dvs. vid upprepade tillfällen delat kunskap eller andra resurser med, inom 
ramen för något av projekten i det ”Innovativa Programmet för E-hälsa i Norra Sverige”?  
 

- Markera dina samarbetspartners i listan nedan (x). 
- Om listan saknar namn, tillfogar du dessa på de tomma raderna. 

 

Tack för din medverkan! 

Namn Organisation X  Namn Organisation X 

Person 1       

Person 2       

Person 3       
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