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Sammanfattning 

Denna rapport har som syfte att identifiera drivkrafter och hinder för samverkan inom 
och mellan företag – samhälle – universitet i bil- och komponenttestverksamheten i 
Norrbotten. Detta uppfylls genom att beskriva de olika initiativ för samverkan som i 
dagsläget finns inom de olika sfärerna. Med teoriverktygen trippelhelix, nätverk, inbädd-
ning och utmaningar med regional samverkan, analyseras sekundärdata och kvalitativa 
djupintervjuer med nyckelpersoner inom de olika samverkansområdena. 

De olika aktörerna har skilda huvudmål i sina verksamheter, men har skapat gemen-
samma initiativ för samverkan på olika plan med målet att utveckla testverksamheten 
och regionen. De huvudsakliga drivkrafterna har identifierats som lokalbefolkningens 
och entreprenörernas vilja att bo kvar i glesbygd, vilket ställer krav på att utvecklas till en 
åretruntverksamhet. För att få en sådan till stånd krävs samverkan med högre utbildning 
och med samhällsfunktioner. Hindren ligger främst i de geografiska avstånden, låg grad 
av förtroende aktörerna emellan, de olika organisationskulturerna och i kommunika-
tionssvårigheter. 

I denna rapport konstateras att förutsättningar för att uppnå en hög dimension av trip-
pelhelix inom bil- och komponentverksamheten i Norrbotten finns, men att industrins 
specifika beskaffenheter gör att graden av social inbäddning och skapandet av ömsesidi-
ga sekretess- och äganderättsavtal är kritiska för detta. 
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Abstract 

This report has as purpose to identify driving forces and obstacles for collaboration 
within and in between industry- society- university in the car- and component test in-
dustry in the County of Norrbotten. The aim of the study is reached by describing the 
different initiatives for collaboration that exist today. Theoretical framework as trippel-
helix, network, embeddedness, and challenges in regional collaboration are used to ana-
lyse secondary data and the qualitative interviews are made with key actors in the differ-
ent collaboration areas. 

The different actors have different main goals with their businesses, but have created 
common initiatives to collaborate in different levels with the goal to develop the test in-
dustry and the region. The main driving forces have been identified as the local inhabi-
tants’ and the entrepreneurs’ desire to live in a thinly settled region, which puts demand 
on developing the industry into a yearly basis. To be able to realize that, collaboration 
with higher education and society is of critical importance. The obstacles lay in the geo-
graphical distances, low levels of trust among the actors, the different organization cul-
tures and communication difficulties. 

In this report it is stated that prerequisites for reaching a higher level of triple helix 
within the car- and component test industry in the County of Norrbotten do exist, but 
the particular character of the industry makes the extent of social embeddedness and the 
establishment of shared security and owner contracts critical factors for the success. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrund, problemdiskussion, syfte, avgränsningar och förtydliganden, mål-
grupp, disposition och metod att presenteras. 

1.1 Bakgrund 

I norra delen av Sverige kan temperaturen sjunka ned till -45 0 C under vintern (Hell-
ström, 2005). I regionen finns drygt 20 000 sjöar och vattendrag. Isen lägger sig på sjö-
arna i november och smälter bort i april. Sett från ett statistiskt håll är området glesbe-
folkat, eftersom det finns cirka tre personer per kvadratkilometer (SCB, 2005). Befolk-
ningen har dessutom minskat under de senaste 20 åren (SCB, 2002). Många arbetstillfäl-
len har försvunnit inom basindustrierna. År 2001 stängdes Europas största blygruva ned 
och 200 personer blev arbetslösa (Korsås, 2003). Skogsindustrins arbeten har idag dess-
utom ersatts med maskiner. Utsikten för regionen ser minst sagt mörk ut. Finns det nå-
got ljus i mörkret och vilken näring kan växa här? Förutsättningarna har visat sig vara 
gynnsamma för tillväxten av bil- och komponenttestnäringen och under de senaste tio 
åren har den växt med 700 % (Korsås, 2003). Sedan 70-talet, när etableringen kom till av 
en tillfällighet, har vintertestning av bilar utförts inom området. Tillväxten har skapats 
tack vare regionens stora yta, en avskildhet som därigenom främjar sekretess, låg be-
folkningstäthet, ett stabilt vinterklimat, de stora sjöarna och närheten till Europas stora 
bilindustricentra (Wallström, 2005). Utvecklingen hos de lokala entreprenörerna har gått 
från att tillhandahålla garage och isbanor, senare också landbaserade banor, till att idag 
erbjuda fullservicekoncept där även logi, kontor och testkörskoleutbildning ingår. Inom 
de närmsta åren kommer även ingenjörer att anställas som kan utföra testuppdrag och 
servicetjänster för de internationella bil- och komponentkunderna (S. Oscarsen, person-
lig kommunikation, 2005-09-22). 

De nätverk av olika samarbetsorgan som finns inom bil- och komponenttestregionen är 
följande: 

SPGA (Swedish Proving Ground Association) är de lokala entreprenörernas branschor-
ganisation, som driver deras gemensamma intressen och mål (P-G. Sundström, 
personlig kommunikation, 2005-09-13).  

SWTR (Swedish Winter Test Region) där nio kommuner ingår, alltifrån Storuman i sö-
der till Kiruna i norr. Deras primära syfte är att undersöka och stimulera olika former av 
testning inom ett arktiskt klimat. Inom detta syfte ingår även att stödja den infrastruktur 
som bil- och komponenttestnäringen behöver. Detta kan innebära mobiltelefontäck-
ning, markfrågor, kommunikationer, logi för kunder, utbildning och Internetuppkopp-
ling (SWTR, 2005).  

Länsstyrelsen i Norrbotten har en arbetsgrupp bearbetar strategiska utvecklingsområ-
den för biltestindustrin (O. Rörling, personlig kommunikation, 2005-09-26). 

LTU (Luleå Tekniska Universitet) som under 2005 startat upp ett forskningscentrum 
med inriktning mot bilsystemteknik och testning. I Arvidsjaur och Arjeplog bedrivs en 
distansutbildning, Högskoleingenjör inom Bilsystemteknik (BSI), från LTU (LTU, 
2005).  
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Tidigare rapporter inom ämnet har gjorts av regeringen 2002/2003, där Carl-Johan 
Korsås var utredningsansvarig, för att se vilka möjligheter och hot det fanns inom bil- 
och komponenttestnäringen i övre Norrlands inland. I augusti 2005 lades en magister-
uppsats fram vid Handelshögskolan i Stockholm, där bil- och komponenttestklustrets 
framväxt analyserades med bland annat teori om Porters Diamond, socialt kapital- och 
entreprenörskapsteorier som verktyg (Larsson & Lindén, 2005). Däremot har ingen stu-
die gjorts för att se hur de lokala entreprenörerna kan växa sig starkare i samverkan med 
universitet och samhället. 

1.2 Problemdiskussion 

Konkurrensen mellan de lokala entreprenörernas kunder, de internationella bilföretagen, 
har ökat och idag ställs höga krav på kvalitet, effektivitet och låga kostnader. Fusioner 
har ägt rum och idag finns det fem till sex stora aktörer på världsmarknaden. Kraven har 
också ökat på de lokala entreprenörernas service och kompetens, samt på regionens inf-
rastruktur. Fram till idag har tjänsterna främst inneburit plogning, garagetillgänglighet 
och andra mekaniska serviceutföranden. Detta i kontrast till dagsläget då cirka 1 500 ut-
ländska ingenjörer under säsongen rör sig i området, vilket innebär en stor kostnad för 
de utländska bilföretagskunderna. Därför har dessa uttryckt ett behov av att hyra in 
kompetenta ingenjörer på plats i Sverige istället för att ta med dem från industrierna i 
hemländerna. Idag finns denna kompetens till låg grad att tillgå inom området. 

Arbetet inom biltestindustrin är till största delen förlagd till vintertid och många inom 
näringen är arbetslösa sommartid, vilket skapar en säsongsproblematik. De strängare a-
kassereglerna gör att arbetstagare inte kan vara arbetslösa under sommaren, vilket tende-
rar att dränera nyckelkompetenser från de lokala entreprenörerna.  

Konkurrerande regioner idag är främst Rovaniemi i Finland och inom en snar framtid 
kommer även Kina att bli ett hot. I Finland är både klimatförutsättningar och närhet till 
kontinenten jämförbara med Sverige. Språket är en stor barriär i Finland jämfört med 
Sverige. Kinas nackdel är det stora avståndet till kontinenten och den lågt utvecklade 
infrastrukturen medan fördelen är de låga kostnaderna (S. Oscarsen, Personlig kommu-
nikation, 2005-09-22). 

Den ökande konkurrensen, behovet av uppdaterad infrastruktur och akademisk kompe-
tens, gör att tillväxten i regionen är i stort behov av ökad kommunikation mellan när-
ingsliv, samhälle och universitet.  

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med uppsatsen blir att först beskriva bil- och komponenttestverksamheten som 
den är idag och de formella initiativens syfte. Därefter kommer författarna, med hjälp av 
teorin, titta på vari hindren och drivkrafterna ligger för samverkan inom regionen. 

Forskningsfrågan är: vilka hinder och drivkrafter finns för samverkan inom och mellan fö-
retag – samhälle – universitet? 

1.4 Avgränsningar och förtydliganden 

Det geografiska området i rapporten har avgränsats till att innefatta Arjeplog, Arvidsja-
ur, Sorsele, Älvsbyn, Jokkmokk och Kiruna kommuner, eftersom biltestning bedrivs 
där. Inom SWTR ingår ytterligare tre kommuner, men dessa behandlas inte ingående då 
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de inte har några lokala entreprenörer som bedriver biltestning. Tyngdpunkten är lagd 
till Arjeplog då koncentrationen av lokala entreprenörer är störst där. I Luleå ligger Lu-
leå Tekniska Universitet och Länsstyrelsen men de verkar för hela länet. Därför behand-
lar denna uppsats inte Luleå kommun.  

Förtydliganden bör göras i relation till empiri och teori. Med företag, menas de företag i 
regionen som erbjuder testanläggningar till de utländska bil- och komponentföretagen 
och i rapporten benämns de som entreprenörer. Entreprenörernas ekonomiska samarbets-
organ är SPGA. Med universitet menas Luleå Tekniska Universitet. Samhälle innefattar 
SWTR, ArjeplogLappland- besöksbolaget, Argentis- näringslivsbolaget och Länsstyrel-
sen i Norrbotten. Med formellt initiativ menas aktörer inom regionen som har gått sam-
man i en förening eller konstellation så som SPGA eller SWTR, för att samarbeta och 
försöka stärka regionens konkurrenskraft. Slutligen, när fenomenet trippelhelix används, 
syftar det till företag – samhälle – universitet i interaktion. En helix beskriver nätverken 
och processen inom varje ”sfär”: företag – samhälle – universitet. Inbäddning i rapporten 
syftar till embeddedness, vilket kan ses som en nära integration mellan aktörer. 

1.5 Intressenter 

Författarna har fått ett stipendium från Visanu, ett program som 2002-2005, drivits i 
samarbete mellan ISA, NUTEK och Vinnova, som ”syftat till att utveckla kluster och 
innovationssystem för att bidra till hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft i 
Sverige” (Nutek, 2005). För att undersöka vilka olika initiativ som finns inom bil- och 
komponenttestverksamheten samt att undersöka orsakerna bakom varför ett gemensamt 
initiativ inte finns idag fick vi stipendiet. För att förstå varför det inte finns ett gemen-
samt initiativ har vi valt att analysera vilka hinder och drivkrafter som finns för samver-
kan. Främsta målgrupp är Visanu och uppsatsen skulle därför kunna bli färgad av ett 
näringslivspolitiskt förhållningssätt. För att skapa en god kvalitet i rapporten tas hänsyn 
till de tre hörnstenarna företagen, samhälle och universitet. Faktum kvarstår att rappor-
ten skrivs inom institutionen för Entrepreneurship, Management och Marketing, EMM, 
vid Jönköping International Business School, JIBS. Av den anledningen och eftersom 
det är företagarna som driver tillväxten framåt kommer tyngdpunkten att finnas från ett 
företagsekonomiskt håll och fokus är från ett företagsperspektiv. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 1: Inledning med presentation av bakgrund, 
problem diskussion som mynnar ut i syfte, och forsk-
ningsfrågan. Därefter redogörs för avgränsningar, för-
tydliganden, intressenter och denna disposition. 

Kapitel 2: Val av metod, empiriområde och informanter 
förklaras. Datainsamlingsmetoder, och etiska ställ-
ningstaganden, i relation till intervjuerna, beskrivs. Slutli-
gen belyses analysprocessen och metodkritik. 

Kapitel 3: I teoridelen används teoretiska verktyg för att 
analysera empirin och besvara forskningsfrågorna.  

Kapitel 4: Här struktureras intervju materialet till en em-
piridel. Ur ett samverkansperspektiv presenteras intervju-
material och historien bakom regionen. 

Kapitel 5: Analysen är indelad i två avsnitt som tituleras 
analys av helixar och analys av samverkan. 

Kapitel 6: Rapporten avrundas med slutsats, diskussion 
och utvecklingsmöjligheter samt förslag på fortsatt 
forskning. 

 

Fig.1 Disposition 
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs för val av metodansats, empiriområde, urvalet av intervjupersoner, etiska ställ-
ningstaganden, analys och slutligen kritik mot metod.  

2.1 Kvalitativ forskning 

Med syftet att få en bred och djup förståelse för de hinder och drivkrafter för samver-
kan som finns i regionen, valdes att djupintervjua ett antal nyckelpersoner. Dessa repre-
senterar de områden vår rapport ska täcka. Formen djupintervju blev ett naturligt val, i 
motsats till den ytliga informationen en enkätundersökning hade resulterat i (Yin, 2003). 
Av samma anledning valdes att analysera intervjuerna utifrån ett kvalitativt perspektiv. 
En kvalitativ ansats innebär att man väljer att skapa en analys baserad på ord och före-
ställningar snarare än på siffror, att observera snarare än att experimentera, att söka för-
ståelsen bakom ett beteende snarare än att betrakta beteendet i sig och att forska enligt 
induktiv ansats snarare än enligt hypotestestande sådan (Silverman, 2000). Metodansat-
sen blir kvalitativ därför att rapportens utformande har följt ovanstående förhållnings-
sätt.  

2.2 Val av empiriområde 

Empirin har hela tiden varit den som styrt rapportprocessen. Redan i januari valdes em-
piriområde med anledning av att en av författarna kommer från regionen. Teoretikerna 
Patel och Davidson (2003) förklarar att forskningsproblemets uppkomst kan bero på 
forskarens förförståelse inom ämnet, vilket här är fallet. Därför kan man även se spår av 
ett induktivt förhållningssätt till vårt undersökningsområde. Induktivt resonerande inne-
bär att man börjar med empiriska observationer och sedan analyserar och generaliserar 
dem i förhållande till teorier (Holloway, 1997). I början av rapportprocessen i januari 
fokuserades på empirin för att den inte skulle formas av teorier som Alvesson och 
Sköldberg (2000) poängterar vikten utav i sin metodikforskning. I maj började sökandet 
av relevanta teorier. Under augusti genomfördes intervjuer med entreprenörer på plats i 
regionen. Här diskuterades uppsatsens möjliga slutsatser igenom. Silverman (2000) skri-
ver om risken att hamna i en ond cirkel där teorier och fakta aldrig tar slut. Han poäng-
terar därför vikten av att fokusera på de frågor som ska besvaras för att skapa helheten i 
rapporten (Silverman, 2000), och detta fick göras ett flertal gånger då syftet arbetades 
fram. Efter att ha läst en magisteruppsats som behandlar kluster beslutades att fokusera 
på regional samverkan i uppsatsen.  

2.3 Urval 

Med hjälp av goda personliga kontakter gavs möjlighet att inledningsvis intervjua ett an-
tal personer som innehar nyckelroller inom biltestnäringen i regionen. Dessa personer 
kunde sedan hjälpa oss att etablera vidare kontakter, vilket ledde till ytterligare intervju-
er. Detta har i slutändan lett till att 15 intervjuer genomförts med de allra flesta privata 
biltestentreprenörer som finns inom regionen, samt representanter för samarbetsorgani-
sationer, myndigheter och universitet. Valet att intervjua personer som rör sig i olika 
världar gjordes i en strävan att uppnå god kvalitet i empirin, genom så kallad triangule-
ring (Patel & Davidson, 2003), för att se den geografiska spridningen på informanterna 
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och de olika initiativ de representerar (se bilaga, 3-5). En triangulering innebar att inter-
vjumaterialet från de tre grupperna universitet, samhälle och företag, ytterligare styrker 
uppsatsen genom att ge en bred bild som täcker alla grupper och aspekter inom bil-
testområdet. 

2.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Innan intervjuerna tagit sin början, har säkerställts att informanterna är på det klara med, 
och gett sitt samtycke till, att intervjuerna spelas in. Efteråt har också tillfrågats om nå-
got som framkommit i intervjun är av känslig karaktär, eller om det finns något infor-
manten inte vill skall tas med i rapporten eller föras vidare (Yin, 2003). Detta med tanke 
på de känsliga relationer som kan finnas inom en samverkan av det här slaget. I rappor-
ten har citat och resultat i de flesta fall anonymiserats, och de citat som använts har före 
publicering sänts till berörda parter för att dessa skulle få chansen att uttala sig igen, 
även en påminnelse skickades ut. Om oklarheter uppstod togs citat bort eller klargjor-
des, i samråd med informanterna. I syfte att öka rapportens kvalitet har dock valts att 
presentera samtliga intervjuade (se bilaga 1). 

2.5 Datainsamlingsmetoder  

I undersökningen har både sekundära och primära källor använts för datainsamling, då 
det ansågs relevant för studiens syfte (Lundahl & Skärvad, 1999). De sekundära källorna 
består av information via litteratur från högskolebiblioteket, Nutek, Vinnova, Visanu, 
tidningsartiklar och sökmotorer på Internet, i syfte att skapa en god och bred förkun-
skap kring forskningsområdet och vår aktuella empiri (Andersson, Christensen, Engdahl 
& Haglund, 2001). För att skapa en relevant empiri behövdes även uppdaterade och an-
passade uppgifter och därför genomfördes djupintervjuer för insamling av primärdata 
(Andersson et al. 2001). 

2.6 Intervjuteknik och analys 

De intervjuer som genomförts gick till på olika sätt. Tre av dem genomfördes under au-
gusti i Arjeplog, med hjälp av personlig kontakt, och spelades in med bandspelare. Des-
sa transkriberades direkt efteråt, då intervjun fortfarande låg i närminnet. Resterande 
tolv intervjuer gjordes via högtalartelefon från Jönköping vilka bandades och transkribe-
rades. Om alla intervjuer gjorts via besök, hade tid och kostnad begränsat antal möjliga 
intervjuer och rapportkvalitén försämrats. Inför varje intervjutillfälle skapades en inter-
vjuguide anpassad för den aktuella informanten, för att skapa en relevans under inter-
vjun. Detta för att kunna bygga upp ett förtroende under intervjutillfället och på så sätt 
få mer kvalité i intervjun. Detta kan anses vara negativt då frågorna inte alltid ställts ob-
jektivt (Patel & Davidson, 2003). Frågeställningarna har rört sig inom områdena: syftet 
med organisationerna, företagens affärsidéer, informanternas kontakter med andra par-
ter, deras attityder och erfarenheter av samverkan, diskussion om trippelhelix och hinder 
och drivkrafter för utveckling av regionen. För att kunna sätta intervjun i ett perspektiv 
har intervjuerna inletts med att fråga om bakgrund, utbildning och informantens roll på 
arbetsplatsen (se bilaga 2). 

Vid analys av materialet har betydelse av bevis, tidigare förförståelse, tolkningar och 
aspekt (Yin, 2003) medvetandegjorts, något som i denna undersökning fick ytterligare 
vikt genom att en av författarna kommer från regionen. Författarna har aktivt arbetat 
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med att inte låta den starka förförståelsen färga tolkningarna och utgångspunkterna i in-
tervjuerna. Detta har gjorts genom en stor medvetenhet om den roll förförståelsen spe-
lar, samt en objektiv ansats från medförfattaren. Dock måste man vara medveten om att 
alla ansträngningar till trots är all forskning i viss grad påverkad av forskarens egna vär-
deringar (Patel & Davidson, 2003). 

2.7 Metodkritik, validitet och reliabilitet 

Kritik som riktas mot den kvalitativa forskningsmetoden består i att den ofta ansetts bra 
att använda endast i ett inledande stadium. Detta har dock förändrats i mångas ögon 
(Silverman 2001). I denna rapport hittades aldrig någon anledning att få till stånd en 
kvantitativ undersökning då författarna anser att den inte hade tillfört lika kvalitetsfull 
information till vår uppsats. 

Validitet betyder sanning, och ett vetenskapligt perspektiv innebär att föra fram san-
ningen. Därför är empiridelen mycket omfattade, då tyngd lagts på strävan efter att ge 
läsaren möjlighet att skapa en förståelse för tolkningar av materialet, genom fylliga och 
omfattande beskrivningar (Patel & Davidson, 2003). Innehållsmässigt kan anses att en 
god kvalitet uppnåtts då goda relationer med flera av de intervjuade fanns etablerade, 
återigen för att en av författarna är född i bygden. Genom att förbereda informanterna i 
god tid innan intervjuerna kunde risken för störningar reduceras (Lundahl & Skärvad, 
1999). 

Dessutom har vid samtliga intervjuer både positiva och negativa åsikter fått komma 
fram och slutsatser dragits utifrån detta. Författarna är medvetna om att läsbarheten i 
många fall kan bli lidande av en sådan ansats (Patel & Davidson, 2003), men uppsatsens 
trovärdighet kan anses ha stärkts genom sin omfattning, detaljrikedom och sina ingåen-
de beskrivningar. För att åstadkomma reliabilitet vid kvalitativ forskning krävs en hög 
kvalitet på den data som används i analysen (Silverman, 2001). Detta krav kan anses till-
godosett i flera dimensioner. Dels är risken för störningar i analysen av rådata minime-
rad, genom den möjlighet vi fick att låna teknisk inspelningsutrustning av mycket hög 
kvalitet. De intervjuer som gjorts har kunnat avlyssnas ett flertal gånger. En god förstå-
else fanns vedertagen för de eventuella kommunikativa skillnader som kan finnas mellan 
lokala entreprenörer i Norrland och högskolestuderande i Jönköping, genom den ena 
författarens ursprungliga hemvist i området.  

Problemet med ett kvalitativt arbetssätt är att forskare ibland tenderar att inte ta fram 
material som motsäger vad forskaren vill säga. Detta har tagits hänsyn till under forsk-
ningsprocessen och därför har även valts att ta fram kritik mot trippelhelixfenomenet. 
Inom akademiska kretsar är fenomenet trippelhelix inte väl etablerat. Dock omnämns 
trippelhelix flitigt i välkända akademiska tidskrifter som The International Journal of Entre-
preneurship, The Economic Journal och The American Journal Review, vilket gör att författarna 
funnit stöd för att tillämpa trippelhelixfenomenet i rapporten. De mer etablerade be-
greppen nätverksteori, regional samverkan och entreprenörskapsteorier har även an-
vänts för att förstå fenomenet. 
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3 Teori 

Här läggs den teoretiska grunden, vilken sedan används för att analysera vad som händer inom empirin 
bil- och komponenttestregionen. 

Kluster är geografiska koncentrationer av relaterade företag med ett ömsesidigt beroen-
de och en ömsesidig påverkan på varandra (Etzkowitz, 2005). I en tidigare magisterupp-
sats, Cluster Evolution: Diamond Characteristics, Social Capital and Entrepreneurship, skriven av 
Larsson och Lidén (2005) har en klusterbildning identifierats inom bil- och komponent-
testindustrin. Eftersom klusterteorin bara beskriver vad som händer inom företagskon-
centrationer är den inte ett passande verktyg för att analysera relationer mellan företag – 
samhälle – universitet. Innovationssystem däremot behandlar vikten av samhällets orga-
nisering av kunskapsutveckling och forskning för att stärka näringslivets internationella 
konkurrenskraft. En innovationssystemmodell, kallad den kedjelänkande modellen, har 
skapats som tar hänsyn till förändring och flexibilitet. Den kedjelänkade modellen kate-
goriseras av att feedback ges i alla leden (Edqvist & McKelvey 2000). Ansatsen med ett 
innovationssystem passar syftet med rapporten på ett bättre sätt, men det är ändå trip-
pelhelixfenomenet som slutligen valts för att analysera empirin. Trippelhelix har växt 
fram från tankar bakom innovationssystem och författarna ser den som en användbar 
modell som kan appliceras på syftet. 

Utgångspunkten för skapandet av teoriverktyg är trippelhelixfenomenet, som kommer 
att förklaras via nätverksteorier och relevanta aspekter inom det regionala samverkans-
området. För att djupare förstå drivkrafter inom regionen behöver även entreprenörs-
kapsteori ta hänsyn till. På detta vis flätas trippelhelix, nätverk, regional samverkan och 
entreprenörskapsteori samman.  

3.1 Trippelhelix 

Olika aspekter på innovationssystem presenterades i samlingen, Systems of innovation, i den 
akademiska tidskriften, The Economic Journal, vol. 109, av ett formellt forskningsnätverk 
bestående av en samling forskare som hade samlat idéer om nya innovationssystem. 
Man försökte sätta innovationssystem i ett systemsammanhang. Målet var utstakat men 
det skapades aldrig någon summerande slutsats av de resultat som framkommit. Snarare 
uppmuntrade man till vidare diskussion och forskning inom området (Geuna, 1999).  

Det var då en modell för innovation i ekonomisk och social utveckling utvecklades, ett 
trippelhelixfenomen, en samverkansmodell för innovationsverksamhet, även benämnd 
trippelspiralen. Spiralen symboliserar rörelse, förändring, förnyelse och dynamik. Nam-
net togs från en historisk uppfinning av ett bevattningssystem som var byggt som en 
vattenspiralskruv formad till tre spiraler, en trippelhelix, som på så sätt klarade att trans-
portera vatten från en mycket låg nivå till en extremt hög nivå. Fenomenet har importe-
ras och anpassats till Sverige där den vunnit förtroende och intresse speciellt hos de som 
arbetar med innovation, teknikförändring, riskkapital, universitetets tredje uppgift (som 
innebär ett formellt ansvar från regeringen till universitetet om samverkan med närlig-
gande näringsliv) och näringslivspolitik. Tidigare modeller har presenterat företag – 
samhälle – universitet som institutioner som verkar separat ledda av individuella intres-
sen, medan trippelhelix verkar för gemensamma intressen i en högre grad (Etzkowitz, 
2005).  
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I utsatta regioner och i en global företagskultur som idag utgörs av en hård konkurrens 
kan nära samarbete mellan de tre institutionerna företag – samhälle – universitet vara 
enda sättet att klara konkurrensen och skapa ett starkt gemensamt konkurrenskoncept. 
Trippelhelix innebär att samspelet mellan företag, samhälle och universitet är nyckeln till 
förbättrade villkor för innovation i ett kunskapsbaserat samhälle (Etzkowitz, 2005). 

Det finns fyra dimensionella roller till utvecklingen av trippelhelix (Etzkowitz & Ley-
desdorff, 2001). Det är fyra sätt som de tre spiralerna samverkar på och hur nära de 
finns i relation till varandra. Detta kan bildgöras och beskrivas på följande sätt. 

 

Företag Universitet

Samhälle

 

Fig.2 Trippelhelix Dimension 1 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2001) 

Trippelhelix dimension 1 Det första stadiet innebär in-
tern samverkan i var och en av de tre instanserna. När-
ingsliv och universitet lever i sina egna världar och den in-
stans man kontaktar utanför dessa är samhället. Det finns 
ingen reell kommunikation mellan universitet och företag 
(Etzkowitz & Leydesdorff, 2001). 

Företag

SamhälleUniversitet

 

Fig.3 Trippelhelix Dimension 2 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2001) 

Trippelhelix dimension 2 (Etzkowitz & Leydesdorff, 
2001). Den andra dimensionen åsyftar den påverkan en av 
de tre helixarna har på de andra två. Det betyder att om 
en helix tar beslut eller förändrar något i sin organisation 
så får dess agerande konsekvenser för de andra två. Om 
exempelvis industrin växer, påverkas samhällets infra-
struktur och universitetets roll växer. Ett kommunalpoli-
tiskt beslut påverkar både universitet och näringsliv. Uni-
versitetets utbildning påverkar både infrastruktur och in-
dustrins tillgodohavanden i form av arbetskraft. 

Entreprenörer

Universitet Samhälle

 

Fig.4 Trippelhelix Dimension 3 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2001) 

Trippelhelix dimension 3 (Etzkowitz & Leydesdorff, 
2001). Den tredje dimensionen är när man har kommit 
längre och hittat en trilateral samverkan mellan alla tre he-
lixarna, och på så sätt uppnått trippelhelix redan här. Här 
kan man se hur de tre instanserna går in i varandra, tar 
varandras roller och samverkar på ett djupare plan. Insti-
tutionella roller vidgas när var och en också spelar den 
andres roll. Högskolan tar på sig en näringslivsroll genom 
att stimulera tillkomsten av nya företag utifrån forskning 
och introducerar kapitalisering av kunskap som en aka-
demisk målsättning. 

Industrins roll för innovation är inte bara att producera, utan även att utbilda personal, 
producera kunskap och ta del i officiella beslut. Samhällets roll har genom historien varit 
att skapa fasta lagar för näringsliv, men kan nu även verka som offentlig riskkapitalist. I 
den här dimensionen har alla parter nytta av varandra och vinner på samverkan (Etzko-
witz, 2005). 
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Entreprenörer

Universitet Samhälle

 

Fig.5 Trippelhelix Dimension 4 

Källa: Författarna 

Trippelhelix dimension 4 (Etzkowitz & Leydesdorff 
2001). I fjärde dimensionen har en förändrad effekt 
skett både i spiralerna, varifrån skapandet skett, och i 
hela samhällsstrukturen. Organisationer har tagit till sig 
trippelhelixfenomenet och arbetar utifrån det. Univer-
sitet, samhälle och företag samverkar vilket resulterar i 
nya strukturer. En sådan samhällsstrukturell effekt kan 
vara hur hela forskningen också förändrats som resul-
tat av den nya samverkan, vilket pilarna visualiserar. 

Detta syns inte i samverkan mellan de tre instanserna utan märks på infrastruktur, då fe-
nomenet har ankrat sig fast, gett resultat och skapat historia (Etzkowitz & Leydesdorff, 
2001).  

3.2 Kritik mot trippelhelixfenomenet 

Kritik har uttryckts i bland annat den akademiska tidskriften, International Journal of Tech-
nology Management, av Jensen och Tragardh (2004). Där har en artikel tagit upp problema-
tiken med att redan existerande och ibland problematiska strukturer borde tas hänsyn till 
när man vill etablera trippelhelix i svagare regioner. Två fältstudier gjordes och resultatet 
framlade bevis för att när regeringar vill hjälpa svaga regioner finansiellt att etablera ett 
trippelhelixinitiativ, utan att ta hänsyn till hur förutsättningarna ser ut, tenderar dessa ini-
tiativ att inte lyckas genomföras. Författarna efterlyste en koppling i trippelhelixmodel-
len som tog hänsyn till förutsättningar i den miljö där ett trippelhelixinitiativ skulle kun-
na implementeras (Jensen & Tragardh, 2004).   

3.3 Nätverksteori 

Trippelhelix består av företag, samhälle och universitet. Förklaringen till hur de vävs 
samman eller tar avstånd från varandra kan tolkas utifrån nätverksteorins referensramar. 

Nätverken kan finnas både mellan individer och nätverk. Ju tätare de horisontella nät-
verken är i ett samhälle, desto större sannolikhet finns att dess invånare kan samverka 
till samhällelig nytta. Ömsesidigt förtroende, de lokala förutsättningarna vad gäller insti-
tutioner, kultur och identitet måste tas hänsyn till när man bygger nätverken. De fakto-
rer som skapar tillit och förtroende borde sättas i centrum (Brulin, 1998).  

Kommunikation mellan individer och organisationer är av strategisk betydelse vid till-
växtprocesser. Förr var mötesplatser och möjligheter för människor att träffas av största 
betydelse. Idag är de lika viktiga som förr men nu ser mötesplatserna annorlunda ut. 
Kontaktytorna kan bestå av digitala nät och personliga kontakter och detta beror på vil-
ken typ av information som avses (Törnqvist, 2004). Nätverken är viktiga ur två aspek-
ter, den ena är att kanalerna kan leda till nya tillgångar eller löser problem och det andra 
är att de är kontakter som kan skapa en trygghet och nya relationer. En aktör i ett nät-
verk är rik på informationsfördelar och har dels ett nätverk på de platser där den infor-
mation som denne aktör är i behov av finns, och ett trovärdigt flöde av information från 
och till dessa platser (Swedberg, 2000). 
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Sociala aspekter av nätverkande tas upp av Granovetter (1996) som är med och skapar 
den nya ekonomiska sociologin. Det sociala innefattas av att aktörerna är rationella, so-
cial struktur räknas in och grupper avviker från andra grupper genom att kännetecknas 
av social solidaritet. Den sociala konstruktionen och inbäddandet, ingår i vad som kal-
las det nya konceptuella paraplyet där marknaden har en social dimension och inbäd-
dandet har använts för att förklara aktörer och deras nätverk. Inbäddandet används för 
att mäta digniteten på hur involverade man är med varandra Det är en mätstock på hur 
mycket de olika organisationerna har med varandra att göra. Jämförelse har gjorts mel-
lan kluster i många regioner och resultat har påvisat, att i regioner där företagarna är 
mycket inbäddade i regionala nätverk, gör företagen bättre resultat än i andra regioner 
vilket indikerar att ett högre inbäddande innebär mer tillväxt för involverade organisa-
tioner (Granovetter, 1996).  

Trippelhelix dimension ett, kan tolkas som ett skapande av nätverk inom varje helix. 
Dessa nätverk är utformade utifrån ömsesidig respekt, förtroende och en vilja att sam-
verka. Dimensionen indikerar att de olika helixarna generellt inte möts, och att kommu-
nikation dem emellan inte existerar, förutom sporadiska kontakter med samhällshelixen 
(Etzkowitz & Leydesdorff 2001). Relaterat till nätverksteorin stimuleras tillväxten här i 
låg grad (Törnqvist, 2004), eftersom företagarnas inbäddning i det regionala nätverket är 
lågt (Granovetter, 1996). 

Trippelhelix dimension två har ett fenomen som innebär att vad en helix gör, kom-
mer att påverka de andra helixarna (Etzkowitz & Leydesdorff 2001). En förklaring kan 
ses i nätverk och den social inbäddning. För att förklara inbäddandet kan man tala om 
att ett fenomen är inbäddat i en specifik kontext, ett specifikt sammanhang: omgivning 
och bakgrund, vilket påverkar de olika helixarna inom fenomenet trippelhelix. 

 

Strukturella 
hål mellan 
nätverk

Nätverk

Nätverk Nätverk

 

Fig.6 Strukturella hål  

Källa: Författarna 

Nyckeln till informationsfördelar beskrivs av Burt 
(1992) som strukturella hål mellan nätverk. Hålen 
är kanaler emellan nätverk där information utbyts. 
De kategoriseras av nätverk som annars inte delar 
information men vars information man är i behov 
av att känna till. Man försöker skapa hål mellan or-
ganisationer som består i primära och sekundära 
kontakter. Målet är att endast ha kontakt med ett få-
tal primära kontakter som för vidare de sekundära 
kontakternas information och då man genom varje 
primär kontakt har tillgång till ett separat nätverk 
har man nått de optimala strategiska hålen ur ett ef-
fektivitetsperspektiv (Burt, 1992). 

Förtroende är det grundläggande i kontakten med andra nätverk, inte om, utan vem 
man ska lita på. Ett ömsesidigt omhändertagande om den andre partens intressen är 
grundläggande. Nätverken fungerar som en brygga mellan organisationer och de ömse-
sidiga fördelarna tillför nätverken snarare än överlappar dem (Swedberg, 2000). Att ska-
pa hål mellan två nätverk som annars inte har någon kontakt där båda är länkade via en 
tredje person, kan ske för nätverksutbyte. Man binder ihop två isolerade delar av någons 
nätverk så att de kan dra nytta utav varandra. Detta fenomen förklaras som skapandet 
av de strukturella hålen (Burt, 1992).  
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Den tredje dimensionen förklaras via befintliga nätverk mellan helixarna som är väl-
etablerade i sin sociala inbäddning som Granovetter (1996) initierat. Emellan dessa har 
de strukturella hål som Burt (1992) infört i nätverksteorin, börjat ta form mellan helix-
arna där det flödar informationsutbyte. Hur pass involverad man är med varandra utlä-
ses av hur effektivt de strukturella hålen funktionerar (Burt, 1992). 

För att uppnå den fjärde dimensionen av trippelhelix (Etzkowitz & Leydesdorff 2001) 
är skapandet av de optimala strukturella hålen en kritisk aspekt (Burt, 1992) och den 
förändrade effekt som skett både i spiralerna, varifrån skapandet skett, och i hela sam-
hällsstrukturen, har acklimatiserats och de strukturella hålen, nätverken och inbäddandet 
är en del av kulturen. I den fjärde dimensionen finns det förutsättning för innovationer 
att uppstå (Etzkowitz, 2005). 

Vill man diskutera en gemensam vision är inte endast tillit och ömsesidigt förtroende det 
nödvändiga utan även en legalisering av det gemensamma målet, en utstakad vision som 
alla förstår likadant (Czarniawska & Sevón, 1996). För att nå ökad samverkan kan orga-
nisationer fungera som en länk emellan parter. Representanter från dessa parter engage-
rar sig för en gemensam sak och låter organisationen driva gemensamma intressen mot 
ett gemensamt mål. Czarniawska och Sevón (1996) anser att organisationer borde funge-
ra som instrument eller verktyg för att utföra speciella uppdrag eller aktiviteter. Detta i 
motsats till hur organisationer vanligen beskrivs av organisatoriska forskare. Forskare 
har sökt metaforer för hur organisationer fungerar, men inga metaforer för organisatio-
ner har liknats vid verktyg eller instrument tidigare (Czarniawska & Sevón, 1996).  

3.4 Utmaningar med regional samverkan 

Trippelhelix är en samverkan mellan företag, samhälle och universitet, och fenomenet 
verkar och beskrivs ofta i regioner. Således blir teorier om regional samverkan en för-
längning av trippelhelixfenomet, i bemärkelsen att den förklarar förutsättningar i omgiv-
ningen, för bildandet av en trippelhelix. Författarna Jensen och Tragardh (2004) föreslog 
även ett tillägg i trippelhelix för att täcka upp denna problematik vilket beskrevs i kritik 
mot trippelhelixfenomenet. Regional samverkan förklarar förutsättningar i omgivningen 
medan nätverksteorin förklarar varför förutsättningarna ser ut som de gör. Därför väljs 
att komplettera trippelhelixfenomenet med både nätverksteori och teori om regional 
samverkan och utmaningar i den.  

Formell och informell samverkan mellan företag, samhälle och universitet, försäkrar inte 
bara utökade resurser utan ger även en bred bas av ekonomiskt, politiskt och socialt 
stöd för ekonomisk välfärd. Det finns ändå många utmaningar med regional samverkan 
och samverkan är inte självklar (Pappas, 1997). Ömsesidigt förtroende och delade kun-
skaper är nödvändiga förutsättningar. Ju högre grad av förtroende som finns i ett sam-
hälle, desto större sannolikhet är det att där råder samverkan. Detta i sig skapar tillväxt 
och utveckling (Brulin, 1998).  

Från att ha diskuterat samverkan mellan företag, samhälle och universitet, eller ansatsen 
till den, kommer nu utmaningar i relationen mellan universitet och företag att diskuteras. 
Den formella uppmaningen som finns sedan 1997 i Sverige benämns universitetets tred-
je uppgift, och är en interaktiv samverkan mellan universitetet och dess omgivning som 
innebär ett försök att bilda kunskap genom samverkan mellan teoretiker och praktiker. 
Denna uppmaning bjuder in för lärare och forskare att bli deltagare i en horisontell regi-
onal utvecklingsdynamik tillsammans med företagarna. Den horisontella utvecklingsdy-
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namiken har sin historia i de industriella distrikten. Distrikten förnyas när innovation 
och nytänkande sprider sig via horisontella nätverk mellan offentliga institutioner och 
företag. Företagarna är de som leder de industriella distrikten framåt och samverkans-
uppgiften verkar som en drivkraft i utvecklingen av närregionen. (Brulin, 1998). 

Om universitetet blir en partner i regionsutvecklingen måste dess kooperativa kultur 
förstås och tolkas av de som vill ha tillgång till dess institutionella service (Pappas, 
1997). Pappas presenterar vikten av förståelse för att universitet inte verkar och kom-
municerar på samma sätt som företagen. Det innebär att universitetet ibland tolkas ne-
gativt vid samverkan för sitt sätt att agera. Stankiewicz (1986) skriver att den akademiska 
världen saknar dynamik och anpassningsförmåga. Författaren skriver dessutom om att 
intresset för samverkan från universitetens sida generellt sett är lågt. Att föra in radikal 
innovation inom akademin möts av låg entusiasm på de europeiska universiteten (Stan-
kiewicz, 1986). En stor klyfta mellan akademi och näringsliv kan förstås inte bara av 
språkhinder och odelade visioner, utan även av det faktum att företagarna drivs av eko-
nomiska intressen i mycket högre grad än vad universiteten gör då de fortfarande till 
största del finansieras statligt, oavsett forskningsresultat relaterade till näringslivet. Här 
kan valuta för forskningspengarna skapas genom att krav ställs på finansieringsansökan, 
att inte bara visa upp forskningsresultat, utan även en produkt inom näringslivet som 
utvecklats till följd av forskningsresultatet, vilket skulle kunna fungera som en morot till 
samverkan (Nyfor, 1996:70).  

Från företagarnas perspektiv skulle en fri marknad i den bemärkelsen att inga bidrag de-
lades ut, skapa bättre förutsättningar för att universiteten skulle lära sig att bli entrepre-
nöriella. Om bidrag ändå bistår marknaden borde dessa förvaltas av ett entreprenöriellt 
organ (Meyer, 2003). Det kan vara att hitta mötesplatser för akademiker och företagare, 
att få fram information om vilka möjligheter till samverkan som finns och att förstå vil-
ka behov och vilken kompetens som kan tillmötesgå dessa. Dessutom behövs tillräcklig 
stimulans från alla parter för att en samverkan ska komma till stånd (Riksrevisionsver-
ket, 2001). 

Då två parter som uppenbart kan tjäna på att samarbeta väljer att undvika detta tyder 
det på hinder för samverkan dem emellan. Vanliga källor för konflikter mellan universi-
tet och företag kan sammanfattas i följande punkter: 

• Skymd sikt för möjliga fördelar 
Företagen och universiteten har ömsesidigt lågt intresse och dålig förståelse för var-
andras ömsesidiga behov (Stankiewicz, 1986). För att uppnå en välgenomtänkt sam-
verkansorganisation måste What’s-in-it-for-me mentaliteten tas hänsyn till gällande 
alla parter. Att försäkra varje parts fördel av samverkan via en win-win situation är 
en kritisk faktor (Pappas, 1997).  

• Olika värderingar och mål 
Företagens mål och värderingar är marknadsdrivna medan universitet vill behålla 
sin grundforskning och inte marknadsanpassas totalt. 

• Normer inom universitetets värld 
Normer som att värdera grundforskning högt äventyrar effektivitet och förstör soci-
alt sammanhang. 
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• Resursfördelning 
Åsikter om vad man vill lägga tid, personal och materialresurser på är delade och 
kan definieras i sociala konflikter. 

• Forskning indelad efter ämnen 
Näringslivet frustreras ofta av att forskning sker efter ämnesindelning. Indelningen 
är viktig i universitetsvärlden medan företagen anser att det går att hitta andra lös-
ningar för detta med lite god vilja. 

• Tystnadsplikt 
Universitetens grundtanke att kunskap ska spridas till allmänheten är en motsägelse 
till den tystnadsplikt som företagen kräver för sin forskning. 

• Äganderätt 
Vid ömsesidiga forskningsprojekt mellan företag och universitet som inte föranleds 
av rena uppdrag, kan konflikt uppstå gällande vem som äger det forskade materialet. 

• Inflexibilitet i byråkratin 
Företagen och universiteten beskyller ofta varandra för att vara inflexibla och by-
råkratiska. De olika byråkratiska system som finns inom dessa världar är dessutom 
ofta omöjliga att påverka.  

Dessa vanliga konflikter varierar i intensitet beroende av teknologiskt område, typ av 
universitet och karaktären av involverade parter (Stankiewicz, 1986). Därför inkluderas 
även en teori om entreprenörskap för att bättre förstå grunderna till tankesätten hos de 
olika aktörerna inom universitetet och företagen. Drivkrafterna bakom företagen kan 
även förklaras med entreprenörskapsteori. 

3.5 Entreprenörskap 

Då innovation skapas har en process genomgåtts som kan beskrivas som en entreprenö-
riell process. 

Tillgångar Organisation

Entreprenören

Möjligheter

 

Fig.7 Timmon’s Modell 

Timmons modell har utvecklats för att beskriva hur ent-
reprenören tar användning av sin organisation och till-
gångar, medan möjligheterna finns i omgivningen för att 
tas i bruk då entreprenören initierar detta. Mellan organi-
sation, tillgångar och möjligheter måste anpassning ske för 
att få alla tre delar av modellen att komplettera varandra. 
Här uppfyller entreprenören sin sociala funktion genom 
att implementera sin vision och genom att pröva sig fram 
med minimala resurser för att inte riskera att misslyckas. 
Nätverk nyttjas i samverkan med de olika delarna i entre-
prenörens omgivning  (Wickham, 2004). 

Modellen beskriver den entreprenöriella processen som kraftfull (dynamisk) och i vilken 
framgång triggar ännu mer framgång. Entreprenörskap är en typ av ledarskap, en eko-
nomisk men även en social aktivitet. Entreprenörer är individer som är mycket effektiva 
med att ta tillvara möjligheter och att skapa förändring. Vad som motiverar en entrepre-
nör kan variera och går längre än de finansiella aspekterna. De innehar även en stark vil-
ja att vara med och förändra världen till en ny bättre sådan (Wickham, 2004). Entrepre-
nörskap är ett sätt att leva, en kultur som finns mycket av i vissa grupper (som bland fö-
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retagare) medan den kan saknas i andra grupper. Akademikerna tillhör traditionellt den 
andra gruppen (Stankiewicz, 1986). 

För att summera är det teoretiskt viktigaste i förhållande till rapportens syfte, att sam-
verkan måste bygga på ömsesidigt förtroende i form av nätverk, en gemensam vision 
och en ömsesidig vinstsituation. Trippelhelixfenomenet som redovisar olika stadier i 
djupet av samverkan och vilka konsekvenser dessa ger på samhället, universitetet och 
näringslivet, kan förklaras och tolkas genom nätverksteori. Från att nätverk bildas i vart 
och ett av de tre helixarna, med olika nivå av inbäddande i sin organisation och i sitt 
nätverk, kan broar byggas mellan organisationer för att nätverk ska skapas även mellan 
helixarna. Uppenbara brister i kommunikation och sätt att arbeta finns vanligen främst 
mellan universitet och näringsliv. Slutligen kan organisationer användas som verktyg för 
att bygga broar där konflikter finns. Den innovativa processen bakom både brobyggan-
de och skapandet av en klusterregion kan förklaras av en region som innehavt ett stort 
mått av entreprenörskap.  
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4 Empiri 

Detta kapitel är byggt utifrån företag, samhälle och universitet. Först beskrivs framväxten av de största 
och några av de mindre entreprenörerna. Därefter beskrivs företagens samarbetsorgan SPGA, dess 
kompetensbehov och konkurrensfördelar, vidare relationen med LTU sett från företagens perspektiv. 
Samhällets, länsstyrelsens och regeringens roll inom regionen beskrivs i delen om samhället. Slutligen 
presenteras universitetet, dess centrum för bilsystemteknik och testning, högskoleingenjörsutbildningen 
och projektet med Arctic Falls som mynnar ut i beskrivning av forskning i relation till bil- och kompo-
nenttestnäringen.  

4.1 Framväxten av bil- och komponenttestverksamheten 

Grunden för bil- och komponentverksamheten lades tidigt då entreprenörer såg möjlig-
heter i det dagliga livet som kunde utvecklas till affärsidéer. Att låta isen, som lägger sig 
häruppe i oktober och smälter bort i april styra, var ett sätt att få företagsverksamheter 
att fungera. Då David Sundström, en av eldsjälarna i Arjeplog tog flygcertifikat 1960, 
köpte han ett sportflygplan för att kunna flyga till Arjeplogsfjällen för att fiska. För start 
och landning användes en upplogad landningsbana på Hornavans is och det var denna 
bana som, i början av 70-talet, de första tyska ingenjörerna från TELDIX (numera 
BOSCH) fick upp ögonen för (Boström, 2002). Ingenjörerna hade rest hela vägen från 
Tyskland och åkt runt i norra Sverige för att försöka finna de rätta förhållandena för att 
testa bromsar. David Sundström berättar: 

 En dag såg jag hur de gick och sopade hela banan med kvastar för att göra den ännu 
halare, jag ringde en kompis i grannkommunen och lyckades låna en lastbil med roteran-
de borste, David Sundström tillägger: Herrejävlar så de jublade’. (Boström, 2002). 

David Sundström startade tillsammans med Per-Axel Andersson företaget ASAB, och 
1972 räknas som bil- och komponenttestverksamhetens startår. Därefter började fler ut-
ländska företag började etablera sig i regionen. Verksamheten utvecklades medan Sund-
ström och Andersson (ASAB) investerade i tankbil, lastbilar, traktorer och väghyvlar. 
Tankbil köptes in eftersom man ville testa med ena hjulparet på asfalt och det andra på 
hal is vilket innebar att man först körde med tankbilen och därefter med sandbilen. Då 
detta var mycket tidskrävande köpte ASAB in en barack, där en anläggning byggdes med 
uppvärmd asfalt. Några bilder togs på anläggningen, skickades till bilföretagen och kort 
därefter resulterade det i att Porsche, Mercedes och BOSCH fanns i ASABs kundregis-
ter. Under den här perioden testade även BOSCHs starkaste konkurrent TRW i Arje-
plog vilket inte BOSCH uppskattade. Därför kontaktade David Sundström en kollega i 
Arvidsjaur. ”Skicka hit dem,” sa kollegan. Det var starten för testverksamheten i Arvids-
jaur (Boström, 2002). De tre entreprenörer som verkar i Arvidsjaur idag är UB:s all-
tjänst, Lappland Cartest, Arctic Track och Ice-Tracks. Hjälpsamheten från ASAB var 
viktig för att de första biltestarna skulle återvända. Sundström själv säger: 

Jag gjorde inte bara is, jag gjorde det de bad mig om. Man får ställa upp när det behövs, 
dag som natt.  

Detta kan även vidare beskrivas av andra händelser, som då Mercedes skulle visa upp 
två prototyper och släpet de fraktades på hade sladdat in i ett hus. ”David, we have a pro-
blem,” lät det på telefon. Det var David Sundström som blev uppringd för att försöka 
lösa problemet och som tur var kände Sundström en kille som kunde svetsa i aluminium 
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som bilens motorblock bestod av. Killen svetsade hela natten och lagningen höll under 
hela biltesten. Sundström kommenterar enligt följande.  

Det är klart att jag är stolt över vad vi har ställt till med, Arjeplog hade varit jäv-
ligt dött utan biltestarna (Boström, 2002). 

4.1.1 Fler företag startas under 80-talet 

ASAB ändrade namn till Ice-makers och fler företag såg möjligheterna inom biltest i Ar-
jeplog. Under 80- talet startades fler lokala entreprenörsföretag, eftersom Ice Makers 
inte hade kapacitet att ta emot fler kunder. Detta öppnade möjligheter för andra företa-
gare att etablera sig på marknaden eftersom den inte var mättad. Efterfrågan från kun-
der var stark. 

Enkelt för dem att starta. Vi hade ju utvecklat isbanebyggandet. Ingen hade skaffat 
egna kunder, dom övertog våra (D. Sundström, 2002). 

Ett annat biltestföretag som startades upp 1985 var Colmis av Harald Fjellström och 
Lars-Gunnar Gyllenberg, före detta kommunchef i Arjeplog. Lucas Girling, en bil-
bromstillverkare, kontaktade dem och ville hyra ett garage under vintersäsongen. Ha-
ralds föräldrahem låg i Kålmis och ett garage byggdes där (Colmis, 2005). Garaget hyr-
des av Lucas som blev en viktig kund för Colmis men som förlorades i en budgivning 
mot en annan entreprenör i Arvidsjaur. Lucas hade då blivit uppköpt av Kelsey-Hayes, 
(idag TRW), som redan var etablerad i Arvidsjaur. Colmis hade förlorat en viktig kund 
men som tur var resulterade detta i att Fiat som var kund hos samma entreprenör i Ar-
vidsjaur, tyckte att det blev för trångt och flyttade till Colmis. Idag är Colmis ett stort fö-
retag med 30 anställda (Colmis, 2005).  

Familjeföretaget Cartest startades 1989 och idag är deras kunder Delphi, Knorr-Bremse, 
Hyundai förutom några mindre kunder. Andra företag startades också upp under 90-
talet vilket bland annat var A-tent, vilkens största kund är Porsche.  

Arctic Falls i Älvsbyn 

Då biltestindustrin började ses som lyckosam i Arjeplog, började även aktörer i Älvsbyn 
se möjligheterna i det fördelaktiga klimatet och de intresserade internationella kunderna. 
Parallellt med Colmis startade Arctic Falls upp 1985 i Älvsbyn av Ove Berggren, som 
var en entreprenör inom väg-, beläggnings- och entreprenadbranschen med verksamhet 
i huvudsak sommartid. Därför fanns tid och kunskaper att starta upp en verksamhet 
under vintersäsongen. Det var när Berggren reste runt i länet som han 

…såg att bilindustrin jobbade på ett vad jag tyckte föråldrat sätt, mycket av testerna på-
gick ute på allmän väg och det var ju rätt allvarliga olyckor då. Man hade tämligen enk-
la omoderna verkstäder då man hyrde in sig i ett befintligt garage, dels jobbade man ute 
på allmänna vägar och sjöisar vilket gjorde att man saknade sekretess som är viktigt 
inom industrin, en sjö är ju allmänt område. Det var väl kanske inte så kostnadseffek-
tivt att man har en verkstad inne på ett industriområde och en sjö som ligger relativt långt 
ute. Det tar ju tid när man ska transportera sig och prototyper. 

Här såg Berggren att han hade de rätta kunskaperna från anläggningsbranschen för att 
bygga banorna. Hans personal som sommartid jobbade med anläggningsverksamhet, 
kunde vintertid underhålla isbanorna inom biltestverksamheten. En komplett biltestan-
läggning där allt var samlat på ett ställe och som även kunde erbjuda sekretess stod klar 
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1988. Företaget var först med att introducera frysrum för bilarna och ny-splitbana, en 
bana med ena delen av is, andra av asfalt för att testa ABS-system, ESP-system och anti-
spinnsystem. Utvecklingen av biltestanläggningen var ett resultat av företagets initiativ 
till att finna lösningar på kundernas problem. 

Att bygga kylrummen var vårt eget initiativ för kunderna är dåliga på att ställa krav el-
ler önskemål kan jag väl säga, vi får vara hemskt lyhörda och komma med förslag och 
idéer för många gånger så köper man inte iden förrän vi har förverkiga den och då inser 
man fördelen med den (O. Berggren, personlig kommunikation, 2005-10-04).  

Eftersom biltestverksamheten blev en bra inkomstkälla, sålde Berggren sitt väg- och an-
läggningsföretag 1999 och satsade på Arctic Falls fullt ut. Tillväxten var bra inom före-
taget fram till 2004 då huvudkunden SAAB blev tvingad av moderbolaget att flytta till 
Colmis i Arjeplog då SAAB blev uppköpta av en av Colmis kunder. Arctic Falls fick 
börja marknadsföra sig nere på kontinenten, vilket resulterade i att de har fått nya kun-
der men inte kommit tillbaka till den tidigare volymen. Skillnaden mellan Arctic Falls 
och de övriga entreprenörerna idag, har blivit att Arctic Falls har byggt upp en anlägg-
ning som kan ta emot många kunder och har därför flest kunder av alla inom industrin. 
Detta har skapat en styrka inom företaget då det inte är beroende av en stor kund, som 
oftast varit fallet inom biltestverksamheten (O. Berggren, personlig kommunikation, 
2005-10-04). Trots en företagsstruktur där företagen ofta är beroende av en eller några 
storkunder, är det ingen av entreprenörerna i regionen som har gått i konkurs (Korsås, 
2003). 

Tjintokk skapar ett helhetskoncept 

Förutom Colmis och Arctic Falls startades även Tjintokk upp 1985 i Slagnäs, med jour-
nalisten Jörgen Stenberg i spetsen. Jörgen Stenberg förklarar att det var gruppens sam-
mansättning som var det grundläggande i att företaget Tjintokk lyckades. Det var Jörgen 
Stenberg ”drömmaren” (som han själv beskriver sig), en advokat, en revisor, en byggare 
och en polis som tillsammans kompletterade varandra vid uppstarten av Tjintokk. Vik-
ten av att vara ett starkt team i uppstarten tydliggörs här när Stenberg säger:  

Var för sig är vi värdelösa men tillsammans är vi jävligt bra. 

Jörgen Stenberg hade tidigare arbetat som lokalreporter för tidningen Norra Västerbot-
ten och då kommit i kontakt med många utländska biltestare eftersom han kunde tyska, 
var social av sig och såg möjligheter inom branschen. Företagets idé var att erbjuda ett 
helhetskoncept där is- och landbanor, garage, kontor och logi fanns på samma ställe och 
dessutom erbjöds av ett och samma företag. De andra entreprenörerna i regionen till-
handahöll vid den här tiden främst isbanor, garage och kontor till sina kunder, vilket in-
nebar att logi anordnades av ett annat företag. En stor händelse företaget var då ATM, 
ett dotterbolag till Tjintokk, år 2002 fick anbudet att serva BOSCH med biltester, som 
investerade 210 miljoner i en testanläggning. Denna investering är den största ett ut-
ländskt företag någonsin har gjort i Norrlands inland (Korsås, 2003). Därefter har bil-
testbranschen ökat varje år och det finns varierande trender på hur företag väljer att 
växa på. Då ett dotterbolag skapas till redan etablerade aktörer är det en trend där 
främst Tjintokk gått i spetsen. Att växa och kunna tillgodose kundernas ökade behov 
blir en av regionens stora utmaningar. Idag är Tjintokk det största företaget inom regio-
nen med en omsättning på 290 miljoner kronor 2004 (Wallström, 2005). Eftersom de 
internationella bilföretagen ställt högre krav idag är investeringskostnaden högre och 
kraven på en kvalificerad kompetens större för att etablera en testanläggning. Detta gör 
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att dotterbolagsformen är en bra form för att kunna fortsätta etablera nya testbanor för 
redan etablerade företag. Ett exempel på detta är koncernen Norrlands Marknadsidéer 
(NMI) som innefattar nio dotterbolag. Inom ett av dotterbolagen Tjintokk KB bedrivs 
landsvägstestning, där Tjintokk anställer förare som utbildas och sedan testkör bilar för 
kunds räkning (J. Stenberg, personlig kommunikation, 2005-09-13).  

4.1.2 Investeringar och omsättning i regionen 

Ett led i utvecklingen var att Colmis under 2003 och 2004 byggde ut sin anläggning. 
Dessutom investerade BMW för 150 miljoner i en ny anläggning som drivs av Ice Ma-
kers under år 2005 (L. Sundström, personlig kommunikation, 2005-08-19). Cartest har 
som en följd av detta även under 2005 investerat 28 miljoner SEK i sin anläggning (A. 
Sundström, personlig kommunikation, 2005-08-18). Innan utgången av 2006 kommer 
totala investeringsvolymen på en miljard svenska kronor ha nåtts inom bil- och kompo-
nenttestregionen med tyngdpunkten i Arjeplog (S. Oscarsen, personlig kommunikation, 
2005-09-22). Regionens omsättning uppgick under säsongen år 2002-2003 till 500 mil-
joner SEK varefter en årlig ökning på 20-25 procent kan beräknas in. Årsarbeten i regi-
onen beräknas till 500 personer och säsongsanställda till drygt 1500 personer (Korsås, 
2003). 

4.1.3 Regionens konkurrensfördelar och kompetensbehov 

En kritisk konkurrensfördel för regionen är komponentföretagen. Bilföretagens proto-
typutveckling är nära knuten till komponentföretagen och därför skapas en spinn-
offeffekt då ett komponentföretag som BOSCH etablerar sig i regionen. De internatio-
nella kunderna utgörs av bilföretag, buss- och lastbilsföretag, och komponentföretag. 
Flertalet av de internationella bil- och komponentföretagen är kunder inom regionen. 
Exempel på dessa bilföretag är: Volvo, Fiat, BMW, Mercedes, Citroën, Peugeot och Re-
nault. Några av de aktiva komponentföretagen är: BOSCH, ZEF, BorgWaner, PDE au-
tomotive, Magna drivetrain, Simens och VDO. Även lastbilar och bussföretag testar i 
området. Dessa utgörs av bland annat EvoBus och ManGroup (SPGA, 2005). 

Inom näringen har en specialistkunskap som kan ses som en konkurrensfördel, inom is-
baneteknik växt fram. Den innebär ett användande av GPS-baserad mätutrustning för 
att beräkna och lägga isbanorna (O. Berggren, personlig kommunikation, 2005-10-04). 
Förberedelserna för isbanorna påbörjas redan i oktober då de första isarna fryser till. 
För att skapa en bärighet i isen, går man ut med stora bultar när isen är cirka 10 centi-
meter tjock. Bultar kan liknas vid stora tunga, cylinderformade vältar och de dras efter 
en traktor eller lastbil över isarna inför testsäsongen.  

Då en specialistkunskap som växt fram inom regionen är testkörning, har en biltest-
körskola utvecklats speciellt för biltestverksamhet. Den heter NMI driving school by 
Kottulinsky. Detta kan ses som ett exempel på en verksamhet som har utvecklats från 
de unika förutsättningarna inom regionen. NMI driving school by Kottulinsky är en av 
världens största körskolor inom säkerhets- och testkörningsmanövrering och deltagarna 
varierar från ambulansförare till testförare från hela världen. Konceptet har växt fram 
sedan 1993 när Tjintokk började utbilda sina egna förare för landsvägstestning. Idag 
drivs skolan av Susann Kottulinsky, tidigare känd som programledare för trafikmagasi-
net och som svensk europamästarinna i rally (J. Stenberg, personlig kommunikation, 
2005-09-13). 
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I intervjuerna framkom för att möta närliggande krav från kunderna, finns det behov av 
bland annat maskinförare, banarbetare, bevakning, administratörer, receptionister och 
drifttekniker. Det mest ökande kompetensbehovet är framförallt ingenjörs- och It-
kompetens. På frågan om vilka de framtida kompetensbehoven är svarar en av infor-
manterna enligt följande: 

Förutom efterfrågan av ingenjörskompetens, finns ett ökat behov av it-kunnande då man 
behöver kompetens som ska sköta driften av servicesystem åt kunderna (M. Lindeman, 
personlig kommunikation, 2005-09-22). 

Den första civilingenjören har redan anställts vid Tjintokk. Detta kan relateras till 
kundernas behov vilka företaget är lyhörda för.  

 Civilingenjörer kommer att behövas framåt då kundernas behov ökar, vi har redan an-
ställt en (J. Stenberg, personlig kommunikation, 2005-09-13).  

4.1.4 Lokalbefolkningens roll då och nu 

Lokalbefolkningens roll har ändrats sedan starten på 70-talet. I det lilla glesbygdssamhäl-
let där alla kände alla, hade folk svårt att vänja sig vid de internationella kunderna Initialt 
förstod inte lokalbefolkningen vikten av kundernas betydelse. Under 80-talet ökade 
kunderna i antal, vilket innebar att det uppstod köer vid bensinstationer och matvaruaf-
färer, vilket då var en ovanlig företeelse.  

På 70- talet och 80-talet var inställningen från lokalbefolkningen misstänksam då det 
var kö i matbutiker, frisersalonger och bensinstationer (D. Sundström, personlig 
kommunikation, 2005-08-30).  

Idag ser lokalbefolkningen mer nyttan i biltestverksamheten och misstänksamheten har 
vänts till ett positivt bemötande. På frågan om näringens inverkan på samhället idag, sä-
ger P-G Sundström ordförande inom SPGA: 

Aldrig tidigare har jag varit med om en verksamhet som upplevts positiv från alla håll, 
alltid brukar det finnas någon belackare som finner något avigt. Men just när det gäller 
Biltestverksamheten finns nästan ingen kritik. Inkomsterna fördelas på ett annat sätt än 
vad som är normalt vi företagsverksamheten. Man ser i den egna plånboken att der här 
är positivt. Man upplever här i bygden, att folket är generellt så positiva, man tycker att 
samhället lever upp när testen startar och sedan går in i en sömnfas när testen avslutas. 

Under slutet av 80-talet började även lokalbefolkningen att hyra ut sina privatbostäder 
till testförarna i Arjeplog. De flyttade ut till sommarstugor eller husvagnar istället för att 
bo i sina hus under testperioden. Inom Arjeplogs tätort hyrs fortfarande en stor del av 
privatbostäderna ut till testförare. Detta sprider inkomsterna från biltestindustrin till en 
bredare grupp. I samhället bor cirka 2000 personer och när testarna vistas där ökar anta-
let till cirka 3000. Den lokala tidningen, Arjeplog Times, som ges ut på engelska, funge-
rar som en sambandscentral, dit lokalbefolkningen ringer om man sett en papparazzi el-
ler en industrispion. Detta visar på en kultur som verkar förebyggande mot att företags-
hemligheter sprids anser lokalbefolkningen själva. ”Då tipsar vi biltestarna”, säger Illona 
Fjellström delägare i tidningen (Boström, 2002). En ömsesidig respekt finns mellan 
kunder från världens alla hörn och lokalbefolkning (S. Oscarsen, personlig kommunika-
tion, 2005-09-22). 
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4.2 Företag 

Nedan förtydligas SPGA, deras verksamhet och varför vissa testanläggningar inte upp-
fyller kraven för medlemskap. Därefter kommer relationen till SWTR och LTU att be-
skrivas från företagens perspektiv. 

4.2.1 SPGA 

Swedish Proving Ground Association (SPGA) bildades år 2000 som en förening för fö-
retagare inom bil- och komponentverksamheten, efter en idé av dåvarande näringslivs-
chefen Erna Forsman vid Argentis. Det var inte hon som kom att leda gruppen, då de 
lokala entreprenörerna tolkade det att hon skulle ha ett eget ekonomiskt intresse inom 
branschen. Därför valdes Per-Gunnar Sundström (civilekonom och tidigare centerpar-
tistiskt kommunalråd i Arjeplog) till ordförande för SPGA då han hade ett brett kon-
taktnät på läns- och regionalnivå. SPGAs vision innehåller många delar som innefattar 
både samverkan och teknologisk kompetens. På frågan om vad SPGAs vision är säger 
ordförande Per Gunnar Sundström: 

Visionen är dels att utveckla och stärka ställningen som världsledande center för bil- och 
komponenttest, vi anser på goda grunder att vi är ledande världscentrum för biltest […] 
sedan är vision att kunna förbättra samarbetet med samhällets olika aktörer, dit hör då 
forskning och utveckling [….] vår vision är också att öka produktutbytet och få en högre 
teknologisk kompetens, det vill säga inte bara tillhandahålla banor och workshops utan 
även kunna tillhanda hålla ingenjörer som kan utföra tester. 

För att få ett demokratiskt upplägg där alla kommer till tals, roterar styrelseposterna 
inom SPGA kontinuerligt mellan medlemmarna. Styrelsen träffas fyra till fem gånger per 
år. Samarbetet mellan medlemmarna fungerar bra trots att de är konkurrenter. Diskus-
sionerna hålls på en generell nivå och rör infrastruktur så som flygtrafik, utbildning, It- 
och telekommunikation. I samtal med en entreprenör som är medlem i SPGA om vilka 
gemensamma strategiska områden framkommer följande: 

En fråga som vi har lyckats väldigt bra med är att lyfta problemet med mobiltelefontäck-
ning i glesbygd och fått det förbättrat. En annan viktig fråga just nu är skatt på energi 
och koldioxid, eftersom vi är stora konsumenter av energi och producerar mycket koldiox-
id. Det är otydligt vilken klassificering, SNI-kod, som gäller för biltestverksamheten. 
Kan man klassificera biltestverksamheten som ett led i tillverkningsprocessen inom bilin-
dustrin, kan de lokala entreprenörerna få reducerad energiskatt (entreprenör). 

En omklassificering av SNI-koden innebär sänkt energiskatt för de svenska entreprenö-
rerna, vilket skulle innebära sänkta kostnader för alla biltestentreprenörer. SPGAs första 
projekt var att skriva ett program om biltest för Näringsdepartementet och NUTEK, 
vilket var klart 2001. Därefter ansöktes om två EU-projekt, Biltest värdeskapande klusterar-
bete, och Biltest affärskompetens vilka har drivits i tre år nu och avslutas till årsskiftet 2005-
2006. Ett aktivt projekt idag är, Säkerhet och sekretess, som entreprenörerna ser som en 
viktig konkurrensfördel. Syftet med projektet är att skapa ett helhetsbegrepp när det 
gäller säkerhet i alla led inom biltestverksamheten. SPGA har blivit erbjuden att ingå i 
ett internationellt nätverk bestående av företag som bedriver biltestverksamhet i exem-
pelvis Europa, Nya Zeeland, Kanada och USA.  
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Alla lokala entreprenörer är representerade i SPGA och består av följande: Arctic Track, 
Ice-Track och UB’S Alltjänst AB i Arvidsjaur, Arctic Falls i Älvsbyn, Hägglund & Gran-
ström i Jokkmokk, A-Tent, ATM, CarTest, Colmis AB, Galtis och IceMakers i Arjeplog 
samt Tjintokk beläget i Slagnäs. 

Detta innebär att alla biltestanläggningar inte finns representerade i SPGA, eftersom de-
ras huvudsakliga verksamhet inte är i linje med föreningens stadgar. I Korsås (2003) 
rapport står det att medlemmar är ”entreprenörer vars huvudsakliga verksamhet består i att driva 
eller sköta testbanor, garage eller tillhandahålla personal för biltestverksamheten”. Volvo utför tester 
i Jokkmokk och i Kiruna. I Jokkmokk hyr de in sig vid Jokkmokksbasen och i Kiruna 
vid Luftfartverkets anläggning i anslutning till flygplatsen. Jokkmokksbasen och Luft-
fartsverket har sin huvudsakliga verksamhet inom andra affärsområden. Mellan staten 
och näringslivet finns alltid en form av motsättning, vilken förstärkts då Luftfartsverket 
hyr ut sina lokaler till Volvo. När staten går in på den privata marknaden reagerar entre-
prenörerna och tycker att det är felaktigt. Motsättningen har därför stärkts från entre-
prenörernas sida. En entreprenör uttrycker detta på följande vis 

Det har setts med väldigt oblida ögon från vårat håll, vi som de lokala entreprenörerna i 
Arjeplog och Arvidsjaur, vilka har byggt upp våra anläggningar själva, att staten har 
gått in i branschen och byggt upp anläggningar (entreprenör).  

En jargong där entreprenörer ogillar de statliga instanserna kan urskiljas under intervju-
ernas gång. En aktör inom biltestverksamheten uttrycker det på nedanstående sätt:  

En god entreprenör ska inte gilla offentlig värld (entreprenör). 

En nyckelförutsättning för att Volvo ska testa vid Jokkmokksbasen i Norrbotten är att 
den går under militärens lagstiftning eftersom säkerheten mot industrispionage då är 
högre. Detta innebär att entreprenörernas kritik inte är helt berättigad, då Volvo inte 
hade kunnat testa på entreprenörernas testanläggningar på grund av säkerhetsbestäm-
melser. Inte heller Lappland Cartest i Arvidsjaur och Mercedes anläggning i Arjeplog är 
medlemmar i SPGA, på grund av att de är dotterbolag till utlandsägda företag. Det finns 
även fler biltestanläggningar som har denna form och därför inte är medlemmar i 
SPGA. 

En spänning kan även tolkas in mellan entreprenörerna och kommunerna, där samhället 
tycker att deras samarbetsorganisation SWTR inte är försvarbar. En medlem i SPGA ut-
trycker det så här:  

Jag tycker att SPGA borde lyftas och bli den enda partnern med myndigheterna eftersom 
att det är alla som håller på med biltestverksamheten så blir det en remissinstans dit 
ärenden skickas, så kan SPGA och de på regional nivå komma överens vilka satsningar 
som samhället ska göra (entreprenör). 

Entreprenörer menar att SPGA borde få behörighet från SWTR att vara med och på-
verka på regional nivå. Olika aktörer inom regionen har varierande åsikter om vart 
pengar ska satsas för att tillväxten ska fortsätta. Sedan några år tillbaka har utredningar 
gjorts inom regionen. I en diskussion med en entreprenör utrycker denne sin uppfatt-
ning detta: 

Många glassar sig i biltestningen, alla möjliga potentater har bildat nätverk, kluster och 
allt möjligt, ska man vara kritisk har mycket statliga pengar försvunnit i tjafsiga utred-
ningar som inte har gett så mycket, jag vill hävda att SPGA är den viktigaste organisa-
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tionen! SWTR är en kommunalrådsklubb som inte har åstadkommit särskilt mycket 
(entreprenör).  

Under de senaste åren har många försök till samverkan från myndighetshåll gjorts, men i 
intervjuer har ett missnöje framkommit mot detta. Istället är det viktigt enligt entrepre-
nörerna, att när statliga pengar satsas i regionen, de också är relevanta för att tillväxten 
stimuleras. 

Samverkanskultur inom SPGA 

Man kan utröna en kultur av samverkan inom SPGA där förhållandet mellan entrepre-
nörerna och deras kunder är ett känsligt område. Det har under insamlandet av empiri 
framgått att en tyst överenskommelse infunnit sig mellan entreprenörerna. Denna inne-
fattar kontakten med kunderna i en ömsesidig respekt gentemot varandra som företaga-
re. Det är som ett tyst samförstånd, inte acceptabelt att ta initiativ och erbjuda andras 
kunder fördelaktiga testtjänster. 

Det enda vi inte diskuterar är kunderna och det som berör dem. Vi skulle aldrig söka 
upp andras kunder och erbjuda dem våra tjänster. Bara om någon annans kund kommer 
till oss och gör en förfrågan då kan vi erbjuda. Detta är en tyst överenskommelse mellan 
företagen i industrin (entreprenör).  

Det finns ändå medlemmar inom SPGA som utmanar denna kultur. Dessa poängterar 
att för att en marknad ska fungera och starka företag ska växa fram måste fri konkurrens 
finnas för att regionen ska bibehålla sin konkurrensfördel. Följaktligen följer inte dessa 
företag den tysta överenskommelsen. 

Allihopa konkurrerar med varandra det här är ju inte någon ankdamm utan det här är 
ju knallhårt. Förut var det ju så att man skulle liksom inte konkurrera, ”vi ska inte 
prata med den dära kunden, för dom tillhör det företaget”, men jag har infört den princi-
pen att det här är fri konkurrens. Är inte jag tillräckligt bra då tar någon annan min 
kund. Alltså måste jag koncentrera mig på att bli bra! Faktum är att det har hänt en 
helvetes massa på fronten sedan vi började att köra lite hårdare till exempel en stor sats-
ning från BMW på 60 miljoner (entreprenör). 

Uppfattningar om vilka regler som råder och hur väl samarbetet fungerar mellan med-
lemmarna inom SPGA skiljer sig åt. En förklaring till detta kan tydas i följande citat: 

Entreprenörerna är ju individualister så att det bara skriker om dem men samtidigt är 
det ju det som utgör grunden för att man lyckas också (entreprenör).  

Inom SPGA samarbetar medlemmarna, ett tyst samförstånd finns men konkur-
rens bibehålls då medlemmarna utgörs av starka individualister. 

4.2.2 Entreprenörerna och Luleå Tekniska Universitet 

Entreprenörernas erfarenheter från kontakter med LTU kan beskrivas som bristfälliga. 
Under flera år har en entreprenör initierat kontakt med LTU för samverkan men ut-
trycker det så här: 

Hä e skit! Alltså universitetsvärlden är ju en katastrof och jag har alltså jobba väldigt 
hårt under många år med för att försöka få in högskolan på plan, alltså de lever i sin 
egen värld, de har hitintills inte en enda gång klarat att hänga på ett projekt vi har dragit 
i gång, jag har haft upp utvecklingsledningen [från ett internationellt bilföretag] för 
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att träffa forskningsledningen [från universitetet] för några år sedan, ett stort projekt 
där högskolan verkligen skulle ha kunna göra en straffspark rakt in i den här världen, 
men de såsa ju bort det dära och det var bara besvärligt så att det blev ingenting, när vi 
fick svaret att dom [universitet] inte var intresserade, då var projektet redan genomfört. 
Överhuvudtaget nåt försök att säga att högskolorna har bidragit till utvecklingen av bil-
testningen, i Sverige, i inlandet det är rent ut sagt en lögn, det har nästan varit tvärtom, 
vi har fått regeringsfolk att uppmärksamma det här problemet för här skulle man kunna 
göra någonting mera (entreprenör). 

Entreprenören i stycket ovan, har under en längre tid sett möjligheterna för samverkan, 
men känner i sina kontakter en uppgivenhet gentemot LTU. Entreprenören har även 
påvisat detta via Korsåsrapporten (2003) för regeringen. En företagare beskriver olikhe-
terna mellan organisationskulturerna.  

…sedan tycker de väl alla att det är lite tungt ibland. Det är inte akademikerstuket på 
dem, och sedan känner man akademiker så är det inte plogbilstuket på dem. Jag menar 
de möts och det är en kulturell avgrund emellan eller hur, och det behöver övervinnas och 
samtidigt växer det här (entreprenör). 

Att initiera samverkan har varit en gemensam ide hos många företagare. Att då attityd 
och tillmötesgående är viktigast har företagen varit tydliga med att även utbildningen 
måste anpassas till kundernas behov. När det gäller utveckling av högskoleingenjörsut-
bildningen har åsikter lyfts fram, då entreprenörerna inte tycker att LTU har varit till-
räckligt lyhörda för de verkliga kompetensbehoven. I samtalet med en entreprenör om 
högskoleingenjörsutbildningens innehåll och upplägg framkommer följande. 

Vi jobbar från vad våra kunder efterfrågar, och de vill inte anställa en högskoleingenjör 
som inte har haft någon praktik under utbildningen. Det spelar ingen roll om högskole-
ingenjörer har den bästa akademiska utbildningen de måste ha den praktiska förank-
ringen också. Jag har pratat med rektor vid LTU och han förstå inte detta utan är 
trångsynt. Vi måste anpassa oss efter vad kunden efterfrågar (entreprenör). 

Entreprenörerna är kundfokuserade och ser det som en avgörande faktor att studen-
terna ska bli anpassade i sina utbildningar till företagens behov.  

4.3 Samhället, länsstyrelsen och regeringen. 

Kommunen som åsyftas här är Arjeplog, eftersom det var där testverksamheten starta-
des. I biltestverksamhetens initiala skede var respons från myndighetshåll av svag karak-
tär enligt entreprenörerna. Företaget ASAB (idag, Ice Makers) fick avslag när de ville 
expandera och köpa mark av kommunen under 70-talet. Kommunen gav avslag medan 
Länsstyrelsen beslutade att stödja biltestverksamheten. Länsstyrelsen gick in och gav bi-
drag och det var första gången som ASAB fick stöd från myndigheter.  

Länsstyrelsen ska ha en eloge för sin acceptans av biltestverksamheten under de första tio 
åren, i jämförelse med Arjeplog kommuns negativa inställning (D. Sundström, per-
sonlig kommunikation, 2005-08-30). 

I början av 90-talet avsatte regeringen 100 miljoner till projektet Arjeplogsgruppen, för 
att arbeta fram åtgärder för att dämpa effekterna av Laisvallgruvans avvecklande, Euro-
pas största blygruva som givit många arbetstillfällen i regionen. Gruvan stängdes 2001. 
När projektet var slut skapades en fond av kvarvarande pengar och avkastningen finan-
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sierar sedan dess näringslivsbolaget Argentis (S. Oscarsen, personlig kommunikation, 
2005-09-22).  

Efter millenniumskiftet hade regeringen fått upp ögonen för regionens snabba expan-
sion. År 2002 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredningsman, Carl-Johan 
Korsås, för att kartlägga testverksamheten i regionen. Eva Qvist anlitades som sakkun-
nig vilket visade sig vara avgörande för rapportens genomförande, Korsås hade en rak 
attityd gentemot entreprenörerna vid de initiala mötena, vilket ökade den misstro som 
finns gentemot myndigheter hos entreprenörerna. Entreprenörerna har upplevt sig 
motarbetade från myndighetshåll tidigare, vilket framkommit vid en intervju: 

Ofta sker utvecklingen här snarare trots myndigheters hjälp än med hjälp av dem (ent-
reprenör).  

En annan aspekt mellan entreprenörerna och myndigheterna är de geografiska avstån-
den. Både LTU och Länsstyrelsen är belägna i Luleå vilket gör att det är långt borta från 
entreprenörerna. Under diskussionen om hur stödpengar från Länsstyrelsen fördelas ut-
trycker en entreprenör följande:  

Länsstyrelsens kontor är i Luleå och därför finns en misstro mot att pengar inte fördelas 
jämt över länet. Aktörerna i inlandet tycker att det finns en tendens att vilja ge mer 
pengar till området i närheten av Luleå (entreprenör).  

Ett annat missförstånd inför uppstarten av Korsås utredning var att den endast skulle 
fokusera på biltestverksamheten i Arjeplog, som dåvarande kommunalrådet uttryckte 
det. Utredningsuppdraget var istället att analysera utvecklingsmöjligheterna av testverk-
samheten i hela övre Norrlands inland. Rapporten, Testverksamhet m.m. i övre Norrlands in-
land – en ny basindustri, slutrapport bil- och komponenttestnäringen i övre Norrlands inland, avläm-
nades 2003 av Carl-Johan Korsås. Utredningen har haft en positiv effekt på näringen 
genom att belysa biltestverksamheten. I rapporten utrycker också Korsås (2003) att 
”Testverksamheten är en ny basnäring för Norrlands inland.” Detta citat belyser att politikernas 
medvetenhet för regionens verksamhet har ökat. För kommunen har kanaler öppnats in 
till högre nivåer för att påverka relevanta infrastrukturåtgärder. För att utredningen skul-
le bli tillsatt var de dåvarande kontakterna med Ulrika Messing en avgörande faktor. 

Kommunalrådet Fransson säger: Om vi inte hade haft en så god kontakt med Ul-
rika Messing [ministern för kommunikation och regional politik], så skulle vi inte vara 
där vi är idag. Hon öppnade många dörrar för oss. Faktumet att hon utsåg Carl-Johan 
Korsås till särskild kontaktperson var mycket viktigt för oss. Han hade kanaler till 
Näringsdepartementet och andra departement och kunde därför lyfta våra frågor på agen-
dan på ett nytt sätt. […] Efter att Korsås lämnade sitt uppdrag, har vi fortsatt att ta 
hand om de kontakter som han skapade. Vi har nu ett bra nätverk. (Larsson & Lin-
dén 2005, s. 38). 

Olika förslag på åtgärder för att få biltestverksamheten att växa hade initierats i rappor-
ten. Ett förslag i rapporten var att kommunerna där biltest bedrevs skulle gå samman 
och bilda en sammanslutning vilket resulterat i Swedish Winter Test Region (SWTR). 
Idag har gruppen utökats och kommuner där annan form av testning i arktiskt klimat 
bedrivs eller skulle kunna bedrivas har även inkluderats. SWTR utgörs av nio kommu-
ner: Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Sorsele, Jokkmokk, Kiruna, Malå, Storuman och 
Gällivare. I de tre sistnämnda kommunerna bedrivs ingen biltestning. SWTRs vision är 
att skapa ett forskningsinstitut i närheten till näringen. I början marknadsförde SWTR 
regionen som en testregion för att öka testningen inom fler kommuner med sub-arktiskt 
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klimat (B-U. Fransson, personlig kommunikation, 2005-08-18). Sub-arktiskt klimat kate-
goriserar den region där SWTRs medlemskommuner finns belägna. För att marknadsfö-
ra regionen gjordes brevutskick direkt till de internationella bilföretagen, vilka var entre-
prenörernas kunder. När detta gjordes kände sig entreprenörerna förbigångna och de 
ansåg att inte någon annan instans skulle gå emellan entreprenörerna och deras kunder. 
För att visa sitt missnöje kontaktade entreprenörerna Argentis som de hade förtroende 
för (S. Oscarsen, personlig kommunikation, 2005-09-22). Då SWTR inte var förankrade 
hos entreprenörerna vid starten hade aldrig någon riktig kommunikation dem emellan 
uppstått. SWTR trodde att de gjorde medlemmarna i SPGA en tjänst medan det inte alls 
var fallet. Detta visade sig i det fristående projektet ”Kompetensutveckling biltestregionen i 
samverkan” mellan biltestkommunerna och arbetsförmedlingarna i Arvidsjaur, Arjeplog, 
Älvsbyn och Jokkmokk som skulle startas upp. För att analysera kompetensbehov inom 
regionen kontaktade projektledaren företagen. Initialt var kontakterna med företagen 
tröga och han fick börja med att förklara projektets mål och SWTRs roll för att skapa ett 
förtroende. Det slutade med att 300 personer utbildades inom projektet vilket har ökat 
kompetensen inom biltestverksamheten. Utbildningar har givits inom bland annat servi-
ce, språk och strategisk planering av företagsdrift (M. Reinholdsson, personlig kommu-
nikation, 2005-08-21). SWTR ser utbildning som ett viktigt strategiskt område för att 
stärka regionen, där det behövs ett helhetskoncept för utbildning, som går från gymna-
sienivå, via universitetsnivå upp till forskningsnivå (B-U. Fransson, personlig kommuni-
kation, 2005-08-18). 

Ofta har i intervjuerna ett missnöje mot SWTR återkommit där båda parterna (både 
SWTR och SPGA) argumenterar på olika sätt för sin legitimitet. SWTR har påstått att de 
kan argumentera för samhällsnyttan och för de strategiska åtgärder som näringen behö-
ver, medan SPGA har sagt att de också kan argumentera från ett samhällsperspektiv då 
de skapar arbetstillfällen (P-G. Sundström, personlig kommunikation, 2005-09-13). 
Nämnas bör att SPGAs ordförande har en adjungerad plats i SWTRs styrelsemöten, 
medan däremot SWTR inte har någon plats inom SPGA. Med tiden har dock SWTR 
börjat hitta sin roll. De vill samverka med SPGA och har lyckats påverka myndigheter 
från sin position (B-U. Fransson, personlig kommunikation, 2005-08-18). Under hösten 
har projektledaren för SWTR sagt upp sig och tjänsten blir ledig för annan sökande. 
Skälet till detta är okänt. SPGA ifrågasätter fortfarande SWTRs roll och tycker att SPGA 
själva skulle kunna få legitimitet från kommunerna att självständigt föra biltestverksam-
hetens talan mot myndigheterna, eftersom det är entreprenörerna som har byggt upp 
näringen. I framtiden kommer expansionen främst att ske när nuvarande entreprenörer 
skapar dotterföretag inom nya kommuner. Ordförande i SPGA förklarar detta med att 
en uppstart är mer kostsam idag och kräver specialistkunskaper inom biltest för att lyck-
as. Därför är det bättre att redan etablerade företag startar upp nya biltestanläggningar, 
än att nya entreprenörer startar upp biltestanläggningar inom kommuner där det idag 
inte bedrivs biltestning. 

4.3.1 Gymnasieutbildningen BilSystemTeknik 

Gymnasieutbildningen BilSystemTeknik startades upp år 2000 på initiativ av Arjeplogs 
kommun. Man hade ett minskande elevunderlag och behövde satsa på något nytt för att 
säkra framtiden för gymnasieskolan. Kommunen hade investerat i utbyggnad av skolan 
och studentboende för 180 elever. Programmet har riksintag och sedan starten har det 
kommit studenter från hela landet för att läsa vid utbildningen där de även erbjudits 
praktik hos de lokala testentreprenörerna. Under tredje året erbjuds studenterna möjlig-
het att åka utomlands för att göra praktik hos några av de internationella bilföretagen. 



Empiri 

 32 

Tre årskullar har lämnat utbildningen nu (B-U. Fransson, personlig kommunikation, 
2005-08-18). 

4.3.2 Högskoleingenjörsutbildningen inom Bilsystemteknik 

Resan fram till att det blev en högskoleingenjörsutbildning inom bilsystemteknik belä-
gen i bil- och komponenttestregionen, har varit lång. Den började med ett samarbete 
med Chalmers Tekniska Högskola där grunden lades för utbildningen. Då en nyckelper-
son som engagerat sig för utbildningen avslutade sin tjänst vid Chalmers, dog samarbe-
tet ut. Därefter kontaktades Luleå Tekniska Universitet och efter en lång process blev 
kompromisslösningen en högskoleingenjörsutbildning på distans från LTU. Den blev 
förlagd till Arvidsjaurs och Arjeplogs lärcentrum. Lärcentrumen är resultatet av ett sam-
arbete mellan Akademinorr inom kommunförbundet och univesiteten. Vid processens 
start ville LTU bedriva utbildningen vid campus, medan aktörerna från Arvidsjaur och 
Arjeplog såg en fördel i att placera utbildningen i närhet till branschen. Entreprenörerna 
föredrog en civilingenjörsutbildning medan LTU kompromissade med en högskolein-
genjörsutbildning förlagd i närhet till bil- och komponenttestnäringen. Inför hösten 
2005 hade 183 personer, från hela landet, sökt utbildningens 30 platser, vilket är flest 
sökande per plats i norra delen av Sverige när det gäller ingenjörsutbildningen.  

Detta gjorde att samarbetet och attityden från LTU förbättrades. En diskussion om ut-
ökandet av platser har förts, där näringen och kommunerna har ställt sig negativa till en 
utökning då de anser att efterfrågan bör styra tillgången på ingenjörer. För studenterna 
var den övervägande faktorn till val av utbildningen, närheten till biltestbranschen. Inför 
den första antagningen 2004 marknadsfördes att studenterna skulle kunna läsa in Matte 
C Fysik A och Kemi A under första året. Vid ansökningsprocessen skärptes sedan behö-
righetskraven vid antagningsenheten i Luleå, vilket ledde till att endast 17 studenter bör-
jade på de 30 platserna. Kurserna under de första två åren ges av olika lärare vid LTU. 
En viktig kontaktperson för att bibehålla en uppdaterad utbildning i förhållande till före-
tagen, är en anställd vid Tjintokk, tysktalande, civilingenjör och före detta internationell 
biltestförare. Överlag är studenterna duktiga på engelska men däremot har kurser i tyska 
efterfrågats inom utbildningen, då flera av manualerna som används av bland annat de 
tyska bilföretagen är på tyska (A. Åberg, personlig kommunikation, 2005-09-22). 

4.3.3 Länsstyrelsens roll 

Under processen med Korsås rapport (2003) började åtgärder initieras. Norrbottens 
landshövding, Per-Ola Eriksson, har som en åtgärd efter Korsås rapport från regering-
en, utsetts till särskild kontaktman för bil- och komponenttestverksamheten. Inom läns-
styrelsen finns en arbetsgrupp, en förlängd arm till landshövdingen. Gruppen fungerar 
som en länk mellan de olika aktörerna. I den gruppen ingår ordföranden för SPGA och 
SWTR, representanter från LTU, representanter från länsarbetsnämnden och Almi. 
Gruppen har träffats fyra gånger sedan den bildades 2003. Frågor som drivits är mobil-
telefontäckning, energiskatt och regler för investeringsstödet som idag har sänkts. Från 
entreprenörshåll har sagts att  den konkurrerande regionen i finska Lappland har använt 
sina stödpengar till investeringar i fysiska byggnader medan Sverige har använt sin till ut-
redningar. Länsstyrelsen har försökt att göra efterforskningar för att se hur Finland kan 
ha lyckats bättre med att bygga upp sin region men de har inte hittat något bevis på nå-
gon övervägande faktor (O. Rörling, personlig kommunikation, 2005-09-25). 
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En strategiskt fråga som arbetsgruppen har drivit är tillgång till Internet. Hösten 2005 
invigdes ett utbyggt svartfibernät där alla biltestanläggningar i Norrbotten. Det har i in-
ledningsskedet varit stora problem med uppkopplingen, och därför har olika Internet-
operatörer kontaktats för att försöka hitta en lösning på problemet. I Norrbotten finns 
fortfarande inte full mobiltelefontäckning, när man exempelvis färdas längs vägnätet. 
Detta är ett område som Länsstyrelsen jobbar med idag. Många av Länsstyrelsens olika 
åtgärdsprogram ställer krav på samverkan olika aktörer emellan (O. Rörling, personlig 
kommunikation, 2005-09-25). 

4.3.4 Säsongsproblematiken  

En viktig problematik främst för entreprenörerna inom Arjeplogs kommun är att syssel-
sättningen under året är ojämnt fördelad. Näringslivet domineras av biltestverksamheten 
och vintertid går den på högvarv, medan många andra delar står stilla eller avvecklas. 
Vintersäsongen ger många arbetstillfällen medan sommaren ger färre. Även för företa-
gen finns en risk i att viktiga nyckelpersoner försvinner då a-kasse reglerna skärpts. För 
alla sysselsatta inom biltestverksamheten, men speciellt högutbildade ingenjörer, är sä-
songsanställningar en nackdel. En lösning är att verksamhet inom forskning och utveck-
ling initieras och utökas, vilket skapar sysselsättning för ingenjörer på en årsbasis. Syssel-
sättningen behöver alltså stärkas och en lösning skulle kunna vara att utveckla turismen 
sommartid för att fylla de tomma hotellen. Men tyvärr är efterfrågan större från turister-
na under vinterhalvåret. Besöksbolaget ArjeplogLappland jobbar med att utveckla tu-
rismen och de tror att vägen dit sker genom att små företag utvecklas. ArjeplogLappland 
är även en sambandscentral för uthyrning av privata bostäder till biltestföretagen. Detta 
är en viktig inkomstkälla (P. Hugosson, personlig kommunikation, 2005-09-23).  

4.4 Luleå tekniska universitetet 

Luleå tekniska universitet (LTU) är Skandinaviens nordligaste och landets första teknis-
ka universitetet. Under 30 års tid har forskargrupper bedrivit forskning i relation till for-
donsindustrin. Samarbetet med företagen och med världen utanför beskrivs som ett av 
universitetets starkaste områden, som hjälper universitetet att utveckla sin forskning och 
utbildning så att den motsvarar de krav som omvärlden ställer på forskare och studenter 
(LTU, 2005). 

4.4.1 Luleå Tekniska Universitet och Arctic Falls 

Ett bra exempel på där universitet och entreprenörer har samarbetat och utvecklat en 
produkt är då man tillsammans skapade ett W-lan system (Wireless local area network) 
för överföring av mätdata från testbil till basanläggning. Idén skapades när en anställd 
vid Arctic Falls gick en utbildning tillsammans med en anställd vid Robotbasen i Vidsel 
(RFN). Testning av robotar har genomförts under 40 år vid RFN, mätdata har skickats 
ned trådlöst från flygplanet till markstationen och tekniken kallas för Telemetri. En an-
sökan skickades in för att genomföra ett projekt inom Regionala programmet för inno-
vativa åtgärder (RPIA), till Länsstyrelsen, där Telemetri skulle översättas till biltestning. 
Samtidigt skickade LTU in en ansökan till RPIA där de skulle genomföra ett projekt 
som kallades Distribuerade Ingenjörsarbeten (DING), dessa två projekt kompletterade 
varandra och universitetet kunde sammanföras med Arctic Falls. I mars 2005 genom-
fördes ett mycket lyckat test där mätdata från testbilen skickades över till basstationen 
vid testanläggningen. Samtidigt kunde kundföretaget ta emot data via bredband och ett 
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avancerat videokonferenssystem, vid deras anläggning nere i Torslanda. DING tar slut 
vid årsskiftet men en ansökan om förlängning på projektet har skickats in för att utveck-
la tekniken. Detta system kommer att vara en stark konkurrensfördel i förhållande till de 
andra testregionerna i världen. Tekniken kommer att knyta kunderna hårdare till entre-
prenörerna då mätdata blir kvalitetssäkrad, eftersom data både finns i bilens PC men 
även i servern på testanläggningen. Ledtiden för analysen av mätdata förkortas också, då 
analysen kan göras i realtid av motorstyrsystemet av specialister vid fabriken i exempel-
vis tyskland. Detta samarbete har fallit mycket väl ut men tidigare har andra entreprenö-
rer försökt att samverka med universitet och det har inte fungerat (L. Karlsson, person-
lig kommunikation, 05-09-13). 

4.4.2 Centrum för bilsystemteknik och testning 

Under sommaren 2005 har ett centrum för bilsystemteknik och testning startats upp. 
Sex doktorander har anställts som ska bedriva delar av sina forskningsprojekt vid testfö-
retagen. En av de verksamma vid centrumet har tidigare arbetat med vintertest för ett 
internationellt bilföretag. Målet med centrumet är att:  

stärka samverkan mellan entreprenörerna och LTU, att tillföra testföretagen kunskap, 
utrustning och metoder så att de kan stärka sin konkurrenskraft och öka sina mark-
nadsandelar, att inom tre år ge utökade affärer till ca fem norrbottniska företag. Dessut-
om skapas anställning till sex doktorander varav flera av dem kommer att förlägga delar 
av projektarbetstiden vid testföretagen. Slutligen är målet utveckla centrumet till att det 
tillsammans med testföretagen blir världsledande inom fordonstestning under vinterförhål-
landen (LTU, 2005). 

Centrumet finansieras av Kempestiftelserna, Norrbottens forskningsråd och LTUs fa-
kultetsanslag. Under hösten 2005 har ett uppstartsmöte initierats av LTU där aktörerna 
inom bil- och komponenttestnäringen bjudits in. Inom resonemanget om fri eller be-
hovsstyrd forskning anser LTU att det inte finns någon fri forskning då forskning alltid 
måste del- eller helfinansieras. Bilindustrin är en av de mest konkurrensutsatta bran-
scherna och därför är kraven på sekretess höga eftersom relationerna mellan entrepre-
nörerna och deras kunder byggda på ett starkt förtroende. Detta gör att sekretessavtal 
rörande forskningsprojekt är viktiga vilket LTU är medvetet om och har erfarenhet av. 
Vid förfrågan om centrumet för bilsystemteknik och testning är ett trippelhelixinitiativ 
svarar vice rektor för LTU, Lennart Karlsson att det är det. Han förklarar detta med att 
eftersom centrumet för bilsystemteknik och testning kommer att leda till tillväxt, är det 
något som både LTU, företagen och samhället kommer att tjäna på. Trippelhelix kan 
även ses ur den aspekten att kommunerna får utökad aktivitet, företagen tjänar mera 
pengar på den utökade aktiviteten och LTU kan driva en dynamisk forskning som kan 
vara en intressant verksamhet för studenter, doktorander och lärare eftersom det blir en 
helt annan spänning i regionen (L. Karlsson, personlig kommunikation, 05-09-13). Före-
tagarna och forskningscentret behöver träffas mer för att bygga upp en gemensam vi-
sion anser många inom både universitet- och entreprenörsvärlden. På frågan om univer-
sitetet planerar att via sitt center skapa en speciell plattform för möten och få alla parter 
att träffas säger man att: 

Vi kommer att behöva ha de här mötena eftersom vad gäller den forskning vi gör just nu, 
vi inte är säkra på att den passar deras behov, så vi behöver få feedback från industrin. 
Vi behöver få entreprenörerna att säga om de vill ha det så här eller lite annorlunda, så 
vi behöver ha den här kommunikationen, annars är det meningslöst (akademiker). 



Empiri 

 35 

Några möten med företagen har initierats av centrumet för bilsystemteknik och testning 
under sommaren 2005. Universiteten planerar tillföra testföretagen kunskap, utrustning 
och metoder så att de kan stärka sin konkurrenskraft och öka sina marknadsandelar. 
Universitetet försöker utgå från företagens behov när de ska bedriva forskning i cent-
rumet. En akademiker uttrycker sig enligt följande: 

Vi skapar ju resurser för forskning som bygger på behoven från våra intressenter, det är 
ju helt solklart och då skapar vi ju även resurser som vi kommer att få nytta av själva 
(akademiker).  

Det finns ändå hinder för forskningssamverkan som kan karaktäriseras av att ett förtro-
ende inte till fullo har skapats mellan parterna. Detta förtroende ser akademikerna som 
bristande från företagshåll.  

Man måste förstå att det behövs ett förtroende först, att testentreprenörerna måste lita på 
forskningen (akademiker). 

Ömsesidigt förtroende och respekt är grundläggande anser man på universitetet. Även 
om företagen och universitetet inte har en naturlig kontakt, så etableras denna då man 
vill samverka. När det gäller centret för bilsystemteknik och testning så vill man helst att 
företagen ska visa intresse då man anser att de har mycket att vinna på det. Texten ned-
an refererar till om universitetet, utifrån centret för bilsystemteknik och testning, tar 
några initiativ till kontakter med företagen. 

Om vi måste så kommer vi att göra det, men jag skulle hellre se att de är intresserade av 
oss eftersom det är vi som levererar. Vi måste bygga det här förtroendet att de är intresse-
rade av oss (akademiker). 

Enligt följande citat menar universitetet att de föredrar att företagarna tar kontakt med 
centrumet hellre än att centrumet ska initiera kontakter med företagarna. 

4.4.3 Forskning mellan universitet och företag 

Säsongsproblematiken ser aktörerna i regionen som ett stort hot för utvecklingen av 
branschen i framtiden. För att stärka konkurrenskraften inom regionen är det viktigt att 
kompetensen inom entreprenörsföretagen inte urholkas. Problemet är att högutbildade 
ingenjörer endast kan erbjudas en anställning från november till april. I ett långsiktigt 
perspektiv från entreprenörshåll är säsongsproblematiken en kritisk faktor för de enskil-
da entreprenörernas trovärdighet gentemot sina kunder. I en diskussion rörande sä-
songsproblematiken kom följande åsikter fram: 

Får vi inte igång en bredare verksamhet som genererar flera arbeten, även under övriga ti-
der på året, är bekymret att det blir problem med att höja kompetensen bland personalen 
långsiktigt, det kommer alltid att vara så att de som är duktiga och mest ambitiösa, 
kommer att söka sig andra arbeten, och då blir det ett ekorrhjul av alltihop och eftersom 
de kunder vi jobbar verkar inom kanske världens mest konkurrenskraftiga utsatta indu-
stri, där det sker en oerhört snabb utveckling när det gäller kompetens och kunnande 
inom automotive området, klarar vi inte av att hänga med på grund av att vi hela tiden 
tappar de personerna som vi ska bygga vår kompetens på, och med tiden kommer vi att 
få problem med våran trovärdighet för att klara av vintertesten (entreprenör). 
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En av lösningarna kan även vara att testföretagen sommartid eller på åretruntbasis be-
driver forskning i samverkan med LTU, men detta är inget som en enskild entreprenör 
har resurser att ensam finansiera. Därför resonerar en entreprenör enligt följande: 

Företagen kommer inte att klara av att sätta igång ett forskningscenter själva om det är 
det som är lösningen. Här behöver staten gå in och finansiera. Frågan är om de statliga 
bidrag som går till universitetet idag för att bedriva forskning på forskarnas initiativ och 
drivkraft, istället borde gå till ett forskningsinstitut där företagen styr forskningen och 
forskarna anpassar behovet efter det. Om kunders behov ska tillgodogöras är vägen för 
lång att gå via universitetet och man ser inte det direkta resultatet av en sådan satsning 
förutom att det tar för lång tid. Ska man som konkurrenskraftig region lyckas i kampen 
om kunderna så bör dessas behov i första hand tillgodogöras (entreprenör). 

För att skapa en infrastruktur för forsknings- och utvecklingsverksamhet dit alla aktörer 
inom regionen har tillgång, krävs att den inte ägs av ett enskilt företag utan att den är fi-
nansierad av myndigheter. Detta framkommer från intervjuerna att entreprenörerna är 
medvetna om. 

LTU arbetar för att profilera sitt arbetssätt då man forskar i centrumet i samverkan med 
företagen. En aktör vid centrumet för bilsystemteknik och testning poängterar vikten av 
att kombinera olika ämnesområden med olika aktörers kunskap, för att bättre återge den 
miljö som ingenjörer kommer att arbeta i. Han fortsätter enligt följande citat: 

Det är inte nog att vara endast specialinriktad. Jag vill att alla ska vara involverade an-
nars blir vi som vilket annat universitet som helst. Att använda allas kunskap för att nå 
ett specifikt mål, det är så man ska arbeta. Det är det som gör det så roligt. Om man för 
samman ingenjörsstudenter och mekaniska ingenjörsstudenter innan de slutför sin utbild-
ning, då är de redo innan de börjar arbeta att arbeta i team med olika bakgrund mot ett 
gemensamt mål (akademiker). 

Entreprenörerna och akademikerna har många åsikter om dessa idéer, vilket kan tyda på 
ett väckt intresse för forskningssamverkan dem emellan. Centrumet för bilsystemteknik 
och testning kan ses som ett sådant samverkansinitiativ, men ligger för långt ifrån bil-
testverksamheten enligt en del aktörer. Ett annat problem som uppkommit är kommu-
nikationsproblemet mellan företag och universitet. För att förklara det utrycker en före-
tagare enligt följande: 

Man inte har det där kittet emellan, med det menar jag någon form av transportör som 
talar med bönder på bönders vis och de lärde på latin som liksom kan översätta till 
svenska (entreprenör). 

Ett annat problem inom forskningssamverkan kan vara sekretess eftersom bilindustrin 
är ytterst konkurrensutsatt. Vid samarbetsprojekt kan det därför bli viktigt att sekretess-
avtal ingås. För att dessa ska ingås är förtroende av stor vikt. Sekretessen måste tas på 
yttersta allvar då bilbranschen är en av de mest konkurrensutsatta branscher och karak-
täriseras av långa produktutvecklingstider. I diskussionen rörande forskningsprojekt i re-
lation till biltestverksamheten och den skarpa konkurrens som råder framkom från en 
aktör vid centrumet för bilsystemteknik och testning följande: 

I biltestbranschen då måste man ju verkligen skilja på, då får vi ju reda på mycket på ett 
ställe som vi inte kan prata om på ett annat (akademiker). 
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Universitetet kan vinna på om forskningssamverkan bedrivs i närhet till biltestbranschen 
då det ökar universitetets goda rykte, vilket kan attrahera många studenter från hela lan-
det. Efter tre år i regionen är möjligheten större att studenterna stannar kvar.  
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5 Analys 

Grunder till strukturen i analysen utgörs av de tre helixarna: företags-, samhälls- och universitetshelix-
en. Först presenteras de olika initiativen och samverkan inom varje helix. Därefter förklaras hur driv-
krafter och hinder för samverkan mellan de olika helixarna: företag och samhälle, samhälle och univer-
sitet, och företag och universitet fungerar idag. Slutligen analyseras i vilken dimension av trippelhelix 
bil- och komponenttestnäringen befinner sig idag och mynnar ut i en diskussion om hinder och drivkraf-
ter..  

5.1 Analys av helixar 

5.1.1 Företagshelix 
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Fig.8 Företagshelix 

Inom företagshelix är alla anläggningarna där biltestning bedrivs placerade. SPGAs med-
lemmar är inringade därför att de kan ses om ett samlat initiativ för biltestverksamheten. 
Lappland Cartest, Mercedes anläggning, Jokkmokksbasen och Luftfartsverket är place-
rade utanför eftersom de inte är medlemmar i SPGA.  

SPGA’s syfte, kultur och medlemmar 

Medlemmarna inom SPGA är entreprenörer, vilkas gemensamma intressen kan känne-
tecknas av att tillvarata de lokala förutsättningarna, så som de stora isarna, avskildheten, 
kylan och att identifiera möjligheterna, avseende de internationella bilföretagens testbe-
hov, för att skapa tillväxt, vilket kan relateras till Timmon’s model (Wickham, 2004). Ut-
ifrån de geografiska klimatförutsättningarna, med en attityd att lösa kundernas problem 
innan de uppstår har entreprenörerna skapat en ny basindustri för norrlands inland. 
Klimatet innebär att säsongen sträcker sig från november till april och idag efterfrågar 
kunderna ingenjörstjänster, varför entreprenörerna på ett tidigt stadium försökt att sam-
verka med universitet och samhället för att utveckla sina företag på en åretruntbasis. 
Wickham (2004) framhåller att entreprenörsmotivation går längre än till finansiella 
aspekter och i detta fallet är viljan att bo krav i glesbygd och bidra till att utveckla sam-
hället en kritisk aspekt. Sättet att arbeta på kan identifieras som en entreprenöriell pro-
cess, vilket här har resulterat i att specialistkunskaper inom exempelvis testkörning och 
isbanor växt fram, vilket har stärkt regionens konkurrenskraft. Här kan paralleller dras 
till vad Brulin (1998) poängterar om att det är företagen som driver utvecklingen inom 
de industriella distrikten framåt.  
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Ordförande inom SPGA fick acceptans från SPGAs medlemmar, då han inte var ägare 
av en biltestanläggning. Hans bakgrund som kommunalråd och civilekonom, upplevdes 
även som lämplig. SPGAs vision är att utveckla och stärka ställningen som världsledan-
de centrum för vintertestning, samt att samverka med samhälle och universitet. Utifrån 
SPGAs vision kan tolkas en vilja att samverka med närliggande samhället och LTU. 
SPGAs medlemmar upplever att föreningen fungerar bra, skälet till detta kan vara att 
hänsyn har tagits till entreprenörernas individuella intressen och de gemensamma värde-
ringarna vid uppstarten. De projekt som drivits inom SPGA har ökat kompetensen och 
konkurrenskraften inom företagen vilket även bidragit till ökade arbetstillfällen i regio-
nen, i likhet med Brulins (1998) teorier som påvisar hur tätheten i de horisontella nät-
verken mellan företagen kan leda till samhällsnytta. I SPGA ser man tydligt att ett nät-
verk inom en helix har lättare att samverka då medlemmarna delar en liknande företags-
kultur och företagsidentitet. En annan anledning till det lyckade samarbetet kan vara att 
redan på ett tidigt stadium byggdes nätverk mellan företag då man behövde varandra för 
snabba lösningar som när ASAB hänvisade TRW till Arvidsjaur. Nätverk fungerar som 
en brygga mellan företagen i regionen där man har ömsesidiga fördelar, såsom även 
Swedberg (2000) argumenterar för. Inom SPGA finns ett samförstånd att man inte dis-
kuterar eller konkurrerar med varandra när det gäller kunderna, vilket indikerar ett in-
bäddande i företagens sätt att vara, tänka och förstå varandra inom den interna gruppen 
(Granovetter, 1996). Denna kultur skulle kunna hämma konkurrens, vilket skulle mot-
verka tillväxt inom regionen. I en fungerande marknad konkurrerar företagen, och inom 
SPGA finns det medlemmar som utmanar det tysta samförståndet, vilket leder till att 
konkurrensen ökar mellan företagen. Detta visar sig då entreprenörerna investerar i an-
läggningar och ett exempel på detta är IceMakers investering för BMW.  

Luftfartsverket och Jokkmokksbasen 

Två anläggningar som inte är medlemmar i SPGA är Luftfartsverket och Jokkmokksba-
sen. Relationen mellan SPGA och dessa anläggningar är begränsad och för att förstå den 
måste först klargöras hur Luftfartsverket och Jokkmokksbasen klassificerats i ett trip-
pelhelixperspektiv. Det kan argumenteras att de båda borde tillhöra samhällshelixen ef-
tersom staten driver anläggningarna, men då de driver biltestanläggningar precis som fö-
retagarna placeras de inom företagshelixen. De är inte med i SPGA, eftersom de inte är 
privata ”entreprenörer med huvudsaklig verksamhet i att driva och sköta testbanor, garage eller till-
handahålla personal för biltestverksamheten” (Korsås, 2003) vilket är ett krav för att bli med-
lem. Företagarna inom SPGA anser att staten inte ska bedriva affärsverksamhet inom 
biltestning, då konkurrensen inte är på lika villkor och hämnar utveckling för entrepre-
nörerna. Företagarna tycker inte att statliga biltestanläggningar ska konkurrera på den 
privata marknaden. Gruppmedlemmarna inom SPGA är solidariska gentemot gemen-
samma värderingar. Därför skulle ett medlemskap från statliga anläggningarna kollidera 
med normerna inom SPGA, precis som Granovetter (1996) betonar genom sitt påpe-
kande att olika grupper kan skilja sig åt på grund av de underliggande normer som ska-
par den egna sociala solidariteten inom gruppen. Att staten bedriver biltestanläggningar 
kan skapa en negativ effekt inom andra samverkansprojekt mellan entreprenörer och 
myndigheter eller stat.  

Volvos skäl till att testa vid Jokkmokksbasen är basens hårdare militära regelverket. Där-
för skulle det inte vara ett alternativ för Volvo att förlägga sin testning till en privat ent-
reprenör. Det verkliga skälet kan vara ett ömsesidigt förtroende eller andra faktorer som 
skapar tillit, vilket Brulin (1998) lyfter fram vikten av, mellan Volvo och Staten. Deras 
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nätverk kan ur en social aspekt vara tätare inbäddat (Granovetter, 1996) än nätverken 
med de privata entreprenörerna inom regionen och därför testar de där.  

Lappland Cartest och Mercedes anläggning 

Lappland Cartest i Arvidsjaur och Mercedes anläggning i Arjeplog är dotterbolag till ut-
landsägda företag och därför är de inte medlemmar i SPGA, då de inte är ”entreprenörer 
med sin huvudsakliga verksamhet i att driva och sköta testbanor, garage eller tillhandahålla personal 
för biltestverksamheten” (Korsås, 2003).  

Lokalbefolkningen 

Tecken på att marknaden i regionen har fått en social dimension (Granovetter, 1996) är 
den ömsesidiga respekten mellan lokalbefolkningen och biltestförarna. Denna respekt 
har växt fram då det finns en vilja hos lokalbefolkningen att leva i glesbygd, och bygdens 
överlevnad är beroende av biltestverksamheten. Lokalbefolkningen är inte åskådliggjord 
inom företagshelix, men på grund av att bilföretagens sekretess bibehålls genom den so-
ciala inbäddningen inom främst Arjeplogsamhället analyseras lokalbefolkningens roll 
här. Mellan branschen och lokalbefolkning sker en social inbäddning såsom Granovetter 
(1996) uttrycker det, då lokalbefolkningen hyr ut sina privatbostäder och deras privat-
ekonomi förbättras.  
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5.1.2 Samhällshelix 
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 Fig.9 Samhällshelix  
 
I samhällshelixen är SWTR (och lärcentrumen i Arvidsjaur och Arjeplog är placerade 
som en undergrupp till SWTR), länsstyrelsens arbetsgrupp, Argentis näringslivsbolaget 
och ArjeplogLappland besöksbolaget placerade. De två sistnämnda bolagen bedriver 
även verksamhet inom andra områden och därför är de även placerade utanför cirkeln i 
en rektangulär. Inom denna helix kan det urskiljas tre nivåer: kommunal-, läns- och re-
geringsnivå. På kommunalnivå finns: SWTR, besöksbolaget och näringslivsbolaget. På 
länsnivå finns länsstyrelsens arbetsgrupp och via den finns kontakter upp till regerings-
nivå. 

Länsstyrelsens syfte 

Efter att Korsåsrapport (2003) genomfördes, vilken belyser hur bil- och komponent-
testnäringen kan stödjas, stimuleras, utvecklas och kompletteras, utsåg regeringen lands-
hövdingen till särskild kontaktman för bil- och komponenttestregionen. Länsstyrelsens 
arbetsgrupp fungerar som landshövdingens förlängda arm och skapar ett strukturellt hål 
för informationen inom nätverken att färdas mellan de olika nivåerna: kommunal, läns 
och regeringsnivå. Detta skapar informationsfördelar som annars inte skulle ha utbytits 
mellan dessa nivåer (Burt, 1992). Gruppen har träffats fyra gånger under de två år som 
den funnits, vilket tyder på en svag inbäddning mellan dessa.  

SWTRs syfte 

På förslag av Korsåsrapporten (2003) har SWTR bildats. Syftet är att utveckla och sti-
mulera testning i sub-arktisk klimat. Gemensamt för kommunerna är avbefolkning vilket 
leder till att samhällstjänsterna hotas och därför måste näringslivet utvecklas för kom-
munernas överlevnad. Biltestning bedrivs inte i alla medlemskommuner och i figuren är 
de kommuner där biltestning inte bedrivs markerade med kursiv stil. SWTR har haft 
problem att hitta sin roll. Precis som Czarniawska och Sévon (1996) påpekar räcker det 
inte endast med att ömsesidigt förtroende finns, utan även en legalisering av det gemen-
samma målet och en utstakad vision som alla tolkar likvärdigt, måste vara ömsesidig. 

Kommunerna befinner sig i olika utvecklingsfaser och inom olika testområden, vilket 
kan vara anledningen till SWTRs svårighet att hitta sin roll. Czarniawska och Sevón 
(1996) anser att organisationer kan vara instrument eller verktyg för att utföra speciella 
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uppdrag eller aktiviteter. Detta kan relateras till den utveckling som skett inom SWTR 
där fokus förändrats från det bredare testningsområdet till att inriktas mot bil- och 
komponenttestverksamheten. Ett fristående projekt som bedrivits gentemot biltestverk-
samheten var samverkansprojektet där utbildningar inom service, språk och strategisk pla-
nering av företagsdrift utfördes, vilket kan ses som exempel på samverkansuppdrag. 

Argentis och ArjeplogLappland 

Argentis är ett näringslivsbolag som ägs av Arjeplogs kommun och näringslivet. Argen-
tis startades upp på 90-talet då det fanns pengar kvar från ett projekt initierat av reger-
ingen och därför ingår Argentis inom samhällshelix. Argentis mål är att utveckla hela 
näringslivet inom Arjeplog, medan ArjeplogLappland ska utveckla besöksnäringen. På 
grund av deras kompletterande karaktärer finns ett nätverk mellan Argentis och Arje-
plogLappland. 
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5.1.3 Universitetshelix 
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 Fig.10 Universitetshelix  

Inom universitetshelixen har initiativen: centrumet för bilsystemteknik och testning, 
högskoleingenjörsutbildningen inom bilsystemteknik och gymnasieutbildningen bilsy-
stemteknik placerats. Centrumet för bilsystemteknik och testning är förlagt och initierat 
av LTU. Högskoleingenjörsutbildningen är med eftersom den ges på distans av LTU, 
vid högskolecentrumen i Arvidsjaur och Arjeplog. Gymnasieutbildningen finns endast 
med i denna helixfigur, för att förtydliga utbildningsprocessen. 

Trestegsprocess: gymnasie-, högskoleutbildning och centrum för forskning 

Från ett utbildningsperspektiv kan denna helix ses som en trestegsprocess där första fa-
sen är gymnasieutbildningen andra fasen är högskoleingenjörsutbildningen och tredje fa-
sen är centrumet för bilsystemteknik och testning. De tre initiativen indikerar en utbild-
ningsprocess som är anpassad till bil- och komponenttestnäringens kompetensbehov. 
Förutsättningar finns för att via nära inbäddade sociala nätverk utbyta fördelar av kun-
skap och erfarenheter, empirin visar på att detta görs i låg grad (Granovetter, 1996). En 
svaghet är att det är olika lärare som ger kurserna vid utbildningen, det kan vara lärare 
från centrumet men det kan också vara lärare som inte har en kontakt med branschen. 
Här skiljer sig empirin från vad Brulin (1998) poängterar nämligen att ett förtroende 
finns mellan branschen och LTU för att nära relationer ska uppstå. Det geografiska av-
ståndet mellan gymnasieutbildningen och Centrumet för bilsystemteknik och testning är 
stort. 

Centrumet för bilsystemteknik och testning 

Målet med centrumet för bilsystemteknik och testning är att tillsammans med de lokala 
entreprenörerna stärka regionens ställning som världsledande inom fordonstestning un-
der vinterförhållanden. Centrumet är uppbyggt av olika forskningsområden och visar att 
LTU tar ansvar för universitetets tredje uppgift. Det är beläget vid LTU och finansierat 
av Kempestiftelserna, Norrbottens forskningsråd och LTUs fakultetsanslag. En av de 
anställda vid centrumet har en bakgrund som testingenjör vid ett internationellt bilföre-
tag, vilket är en viktigt resurs för att skapa ett förtroende sett från marknadens sociala 
kontext (Granovetter, 1996).  
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5.2 Analys samverkan 

Här kommer samverkan emellan två helixar att redogöras för och analyseras. Det hand-
lar om hur företagen samverkar med samhället, hur universitetet samverkar med samhäl-
let och slutligen hur företag och universitetet interagerar tillsammans.  

5.2.1 Samverkan företagshelix och samhällshelix 

SPGA
SWTR Länsstyrelsen

Argentis-
Näringslivsbolaget

Arjeplog Lappland-
Besöksbolaget

Nätverk
Entreprenör

 

Fig.11 Samverkan, Företagshelix – Samhällshelix  

 

Följande nätverk finns: SPGA – SWTR, SPGA – Argentis, ArjeplogLappland – lokala 
entreprenörer och Länsstyrelsen – SPGA.  

Nätverk mellan SPGA och SWTR 

Relationen mellan SPGA och SWTR fick en dålig start då syftet med SWTR inte var 
förankrat bland de lokala entreprenörerna. SWTR bildades av biltestkommuner på ett 
förslag av Korsåsrapporten (2003). För att skapa tillväxtprocesser är kommunikation 
och involverande viktigt (Törnqvist, 2004). SWTR vill samverka med SPGA och bjuder 
kontinuerligt in SPGA till sina möten. SWTR är inte inbjudna till SPGAs möten, vilket 
kan ses som en effekt av den dåliga förankringen initialt. Ett strukturellt hål kan tolkas 
finnas mellan SPGA och SWTR, då SPGA har access till SWTRs möten, men försvagas 
då informationsutbytet och förståelsen inte utväxlas ömsesidigt (Burt, 1992). Anledning-
en kan vara att SPGA inte ser några tydliga fördelar i samarbetet med SWTR, vilket tyd-
ligt framkommit i intervjuerna. Grunden här kan vara att de i sina verksamheter har oli-
ka syften och mål. Skillnaderna i kulturerna inom SWTR och SPGA, kan relateras till att 
de är grundade i olika mål och syften. SWTR har en förankring i samhällsnyttan som ska 
tillgodose samhällets behov. Medan SPGA har en förankring i medlemsföretagens ent-
reprenöriella syften för sin verksamheter. Ett entreprenöriellt syfte kännetecknas av att 
ta tillvara möjligheter och skapa tillväxt (Wickham, 2004). Ett samhälleligt syfte är att 
skapa strukturer för ett fungerande samhälle. 

SPGA ifrågasätter SWTRs roll och existens. SPGA uttrycker ett önskemål om att få be-
fogenhet för kontakter med myndigheter från SWTR. Sett från teoretiskt håll är trovär-
dig information en viktig faktor (Swedberg, 2000) för att förtroende ska skapas inom 
nätverk, vilket är fallet om SPGA ägde kontakterna med myndigheterna. Ordförande 
inom SPGA har ett brett kontaktnät och därför skulle SPGA kunna sköta denna påver-
kan mot myndigheter självständigt. Faktum kvarstår att SPGA inte representerar alla bil-
testanläggningar inom regionen, vilket försvagar deras position som representant för bil-
testverksamheten.  

SWTRs syfte är bredare än SPGAs då det avser att stimulera utvecklingen av olika test-
ningsområden inom regionen. SPGAs vision är att stärka ställningen som världsledande 
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region inom biltestning genom att bland annat samarbeta med samhället. Idag har 
SWTR börjat hitta sin roll som en kontakt mot myndigheter där man kan föra bil- och 
komponenttestindustrins talan, precis som Czarniawska och Sévon (1996) poängterar att 
organisationer borde vara verktyg för att utföra speciella uppdrag. 

Nätverk mellan SPGA och Argentis, SPGA och ArjeplogLappland 

Argentis startades upp på 90-talet då det fanns pengar kvar från ett projekt initierat av 
regeringen. Det var Argentis som föreslog entreprenörerna att bilda SPGA. När SWTR 
marknadsförde regionen gjordes ett utskick till de internationella bilföretagen utan att 
kontakta entreprenörerna. Då entreprenörerna kände sig förbisedda och kringgångna-
kom de till Argentis och visade upp breven. Entreprenörerna har ett mycket starkt för-
troende för Argentis, och förtroende är grundläggande i kontakten med andra nätverk 
(Granovetter, 1996). Skälet till detta kan vara att både Argentis och de lokala entrepre-
nörerna har ett näringslivssyfte och de båda präglas av ett entreprenörstänkande. Ett in-
direkt samarbete går från SPGA via Argentis till ArjeplogLappland. Direkt kontakt sker 
med medlemmar inom SPGA i ArjeplogLapplands roll som samordnare för uthyrning 
av privata bostäder till biltestnäringen.  

Nätverk mellan SPGA och Länsstyrelsen 

Från SPGAs och SWTRs visioner kan tolkas att Länsstyrelsen ställer krav på samverkan 
när finansiella medel söks. Här stimulerar näringslivspolitiken samverkan mellan parter 
inom regionen. Forskningen har även påvisat att när företagen är mycket inbäddade i 
regionala nätverk, gör företagen bättre resultat än i andra regioner vilket indikerar att ett 
högre inbäddande innebär mer tillväxt för involverade organisationer (Granovetter, 
1996). Länsstyrelsen var den instans från samhället som först stöttade företaget ASAB 
(Ice Makers). Här har länsstyrelsen tidigt skapat ett förtroende då de visat en respekt för 
företagens arbetsinsats, vilket skapat en tillit inom nätverket med företagen (Swedberg, 
2000). I motsats till det kan tolkas en misstro från entreprenörshåll mot Länsstyrelsen, 
beroende på det geografiska avståndet mellan Länsstyrelsen i Luleå och bil- och kom-
ponenttestverksamhetens centrum i Arjeplog. Detta kan, enligt entreprenörerna skapa 
en ojämn fördelning av resurser, vilket försvagar förtroendet för Länsstyrelsen. Detta på 
grund av att Länsstyrelsens kunskap och nätverk kan vara starkare inom närområdet, 
som av den anledningen skulle prioriteras, vilket kan stödjas utifrån den sociala nät-
verksteorin, där ett tätare inbäddat nätverk ofta innebär mer tillväxt för involverade ak-
törer (Granovetter, 1996).  

Inom länsstyrelsens arbetsgrupp drivs frågor som förbättring av mobiltelefontäckning, 
sänkt energiskatt på testrelaterad verksamhet. Detta är strategiska områden som företa-
gen själva inte kan lösa och därför sker en samverkan med samhälle och myndigheter. 
Redan har länsstyrelsen delvis bidragit till att testanläggningar har Internetuppkoppling, 
vilket visar på att samverkansprojekt stärker regionens ställning i förhållande till andra 
länder. I en global företagskultur som utgörs av en extremt hård konkurrens kan sam-
verkan mellan företagen och samhället vara enda sättet för att skapa ett starkt konkur-
renskoncept (Etzkowitz, 2005) 

Trippelhelix dimension 

Inom vilken dimension av trippelhelix befinner sig relationen mellan samhällshelix och 
företagshelix? Under intervjuerna framkom åsikter från en lokal entreprenör om att 
samhället ska tillhandahålla samhällstjänster medan sedan företagen driver utvecklingen i 
regionen och skapar arbetstillfällen. Näringen har växt med 700% på tio år, vilket är ett 
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tydligt bevis på att entreprenörerna lyckats väl i att driva utvecklingen. Detta kan relate-
ras till första dimensionen av trippelhelix vilken innebär intern samverkan inom företag-
shelixen och låg interaktion med samhället. Mellan SPGA och SWTR finns ett nätverk, 
då SWTR har jobbat med att utveckla biltestnäringen. Detta indikerar på en dimension 
två av trippelhelix eftersom SWTRs arbete påverkat SPGA indirekt. Även effekten av 
regeringens åtgärdspengar, som finansierat Argentis, som sedan sått fröet till bildandet 
av SPGA kan urskilja dimension två. När en helix tar beslut eller förändrar något i sin 
organisation så får det konsekvenser för den andra helixen (Etzkowitz, 2001). Går vi vi-
dare till effekten av länsstyrelsens arbetsgrupp kan en nivå tre av trippelhelix urskiljas då 
utveckling av infrastruktur som Internetuppkoppling ökar regionens konkurrenskraft. 
På grund av olikheterna i kulturerna och syftena och de motsättningar som finns i rela-
tionerna mellan SPGA och SWTR, och företagare och länsstyrelsen kan interaktionen 
av trippelhelix ändå inte ses nått längre än dimension två. 
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5.2.2 Samverkan samhällshelix och universitetshelix 
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Fig.12 Samverkan, Samhällshelix – Universitetshelix 

I figuren åskådliggörs följande nätverk SWTR – lärcentra i Arvidsjaur och Arjeplog där 
högskoleingenjörsutbildningen – LTU, samt SWTR – Länsstyrelsen – Centrum för Bil-
systemteknik och testning. 

Nätverk mellan SWTR – lärcentra – LTU  

Idag ges utbildningen vid lärcentrumen i kommunerna på distans från LTU och på så 
sätt knyts SWTR och LTU via högskoleingenjörsutbildningen och lärcentrumen sam-
man.  

Grunden för högskoleingenjörsutbildningen lades i samarbete med Chalmers Tekniska 
Högskola och kommunerna. När en nyckelperson vid Chalmers slutade, dog samarbetet 
ut. LTU kontaktades och efter en lång process blev distansutbildningen förlagd till Ar-
vidsjaur och Arjeplog. LTU ville ge utbildningen vid campus medan kommunerna ville 
ha en civilingenjörsutbildningen förlagd i närheten till branschen, vilket skulle stimulera 
inflyttning. Kompromisslösningen blev en högskoleingenjörsutbildning inom bilsystem-
teknik förlagd till kommunerna på distans vid lärcentrumen. Brist i kommunikationen 
kan ses då ansökningskriterierna skärptes vid antagningsenheten i Luleå inför uppstar-
ten, och som Törnqvist (2004) poängterar är kommunikation mellan individer och orga-
nisationer av strategisk betydelse vid tillväxtprocesser. Inför det andra året var sökt-
trycket högt, vilket förbättrade samarbetet då LTU såg sin fördel i samarbetet tydligare, 
precis som Pappas (1997) poängterar är vikten av en win-win situation för samverkan av 
betydande karaktär för att alla parter ska vilja delta i samverkan. 

Nätverk mellan SWTR – Länsstyrelsen – Centrum  

Både SWTR och representanter från centrumet för bilsystemteknik och testning ingår i 
Länsstyrelsens arbetsgrupp. Endast fyra möten har ägt rum sedan starten för två år se-
dan, processen med frågorna pågår dock mellan mötena. Även här kan Länsstyrelsen ses 
som ett strukturellt hål (Burt, 1992) då den utgör mötesplats för alla parter. 

Trippelhelix dimension 

Relationen mellan samhälle och universitet skulle kunna kopplas till trippelhelix dimen-
sion två, eftersom denna dimensionen åsyftar den påverkan helixarna har haft på var-
andra i och med högskoleingenjörsutbildningen. Länsstyrelsen fungerar som ett struktu-
rellt hål, men att samhälle och universitet skulle ha tagit varandras roller kan inte ses 
några bevis på.  
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5.2.3 Samverkan företagshelix och universitetshelix 
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Fig.13 Samverkan, Företagshelix – Universitetshelix 

Följande nätverk finns Arctic Falls – LTU, enskild entreprenör – LTU, SPGA – Hög-
skoleingenjörsutbildning inom bilsystemteknik och centrum för bilsystemteknik och 
testning – SPGA.  

Nätverk mellan Arctic Falls och LTU 

Det tydligaste exemplet på ett lyckat samverkansprojekt mellan dessa två helixar är det 
mellan Arctic Falls och LTU, då dessa tillsammans utvecklade en trådlös teknik för en 
biltestanläggning. Två separata ansökningar skickades in till Länsstyrelsen som såg, po-
tential i att dessa kompletterade varandra och sammanförde dem, vilket kan ses som ett 
aktivt skapande av strukturella hål som Burt (1992) beskriver. Här har Länsstyrelsen 
fungerat som en stimulator av samverkan mellan LTU och Arctic Falls. Idag har kontak-
terna fördjupats inom nätverket och inbäddningen ökat, vilket underlättar för fortsatt 
samverkan. En fortsättning på projektet har skickats in till Länsstyrelsen. Från aktörer 
inom regionen har detta lyfts fram som ett bra exempel på samverkan mellan en entre-
prenör och LTU. Inte bara Arctic Falls utan även LTU ser fördelar i detta projekt då de 
får bedriva forskning i närheten till näringen. 

Nätverk mellan entreprenör och LTU 

Nästa försök till nätverk i figuren är den mellan en enskild entreprenör och LTU. Ent-
reprenören kontaktade LTU gällande samverkan inom ett projekt mellan biltestanlägg-
ningen, bilföretaget och LTU. LTU svarade först när projektet redan var genomfört att 
de inte var intresserade, vilket visar på en av utmaningarna med regional samverkan. Att 
LTU hörde av sig först när projektet avlutats kan visa på att de har en byråkrati som inte 
är skapad för den snabba beslutsprocess som sker inom ett entreprenöriellt företag 
(Stankiewicz, 1986). Även Pappas (1997) ser orsaken till kommunikationsproblem i  oli-
ka kulturer och skillnader i byråkrati när konflikter mellan näringsliv och universitet dis-
kuteras. En annan orsak till konflikt kan även vara olikheter i syfte och mål inom uni-
versitet och företag, där fördelar i ett samarbete kan vara svåra att urskilja för båda par-
ter, kanske till viss del beroende av ovanstående orsaker, fortsätter Pappas (1997). I det 
empiriska materialet har entreprenören på ett tidigt stadium sett fördelar med samverkan 
och därför initierat detta 

Nätverk mellan SPGA och högskoleingenjörsutbildningen  

Nätverket mellan SPGA och högskoleingenjörsutbildningen går via en mänsklig brygga. 
Individen som fungerar som en brygga är anställd inom ett lokalt entreprenörsföretag 
inom SPGA, och har tagit på sig ansvaret att verka som en kvalitetslänk mellan entre-
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prenörernas och bilföretagens kompetensbehov, samt högskoleingenjörsutbildningens 
innehåll. Han kan ses ha en inbäddad och socialiserad bakgrund, vilka är viktiga för att 
klara kommunikationen mellan de internationella kunder, biltestföretagare och universi-
tet. Detta som civilingenjör och anställd vid ett av de internationella bilföretagen där han 
vintertestat bilar inom regionen, vilket har skapat en förståelse för bilföretagens behov. 
Som ingift i ett familjeföretag inom biltestverksamheten har nätverk skapats med de lo-
kala entreprenörerna och SPGA. Han är även en av de första civilingenjörerna som bli-
vit anställd av en lokal entreprenör. Detta gör att hans bakgrund gjort honom inbäddad i 
de rätta förhållandena enligt Granovetter (1996) för att klara sin roll som kommunikator 
och brygga mellan dessa instanser.  

Även studenterna vid högskoleingenjörsutbildningen är medvetna om vikten av de soci-
ala nätverken då de valde utbildningen på grund av närheten till näringen. Söktrycket till 
utbildningen var störst i norra Sverige vilket gynnar LTU. I framtiden har entreprenö-
rerna uttryckt ett behov av att anställa fler ingenjörer och utbildningen öppnar dörrar 
för företagen att anställa en ingenjör som även har en social förståelse för branschen.  

Nätverk mellan, Centrum för bilsystemteknik och testning, och SPGA 

Centrum för bilsystemteknik och testning har under sommaren kontaktat SPGA för att 
stämma av så att de tänkta sex forskningsprojekten stämmer överens med entreprenö-
rernas behov. Här visar på att LTU initierat centrumet och tagit ansvar för den tredje 
uppgiften. Det kan även tolkas att LTU inte involverat SPGA i stor grad vid planerandet 
av forskningsprojekten och här ses likheter i vad Törnqvist, (2004) poängterar, att 
kommunikation och involverande är viktigt i skapande av tillväxtprocesser. Jensen och 
Tragardh (2004) poängterar risken med att trippelhelix stimuleras av statliga medel via 
universiteten för att stärka en svag region. Bil- och komponenttestregionen är en utsatt 
region då den avbefolkas och de tidigare basindustrierna har minskat i omfattning. I Ar-
jeplog är biltestningen den dominerande näringen. Vid intervjuerna har det framkommit 
att de sex forskningsprojekten inte till fullo skapats i kommunikation med SPGA. Jen-
sen och Tragardh (2004) varnar för att detta kan få en motverkande effekt i tillväxten. 
Centrum för bilsystemteknik och testning är även sammansatt av olika kompetenser, 
vilket ligger i linje med att underlätta för samverkan med företagen. Stankiewicz (1986) 
har påvisat hinder då institutionerna vid universitetet ofta är organiserade vid ett kompe-
tensområde. Stankiewicz (1986) har även påvisat problem i finansiering av forsknings-
projekt mellan företagen och universitetet. Detta är heller inte fallet då Centrum för bil-
systemteknik och testning har finansierats av Kempestiftelserna, Norrbottens forsk-
ningsråd och LTUs fakultetsanslag.  

En av de anställda vid centrumet för bilsystemteknik och testning har en bakgrund som 
testingenjör vid ett internationellt bilföretag, men med en större förankring inom uni-
versitetet. Han är den person vid centrumet som med sin sociala bakgrund bör kunna 
verka som en brygga mellan LTU och branschen. En nackdel med centrumet om man 
ser från den sociala inbäddningen för att skapa acceptans, är det fysiska avståndet till bil- 
och komponenttestnäringen. 

Tystnadsplikt och äganderätt är två problemfaktorer som Stankiewicz (1986) betonar vid 
ömsesidig forskningssamverkan. Universitetens grundtanke att forskningsresultat ska 
vara tillgängliga för allmänheten kontraherar med den sekretess som bilföretagen kräver 
för forskningen. Den andra faktorn åsyftar ömsesidiga forskningsprojekt mellan företag 
och universitet som inte föranleds av rena uppdrag, vid vilka konflikt kan uppstå gällan-
de vem som äger det forskade materialet, och även här har kontraktsskrivande en viss 
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betydelse. Centrumet är nystartat, vilket kan förklara varför empirin ännu inte har visat 
på några komplikationer gällande äganderätt och sekretess.  

De speciella förutsättningar inom denna bransch är den skarpa konkurrens inom bil-
branschen vilken har lett till starkt förtroende mellan entreprenören och biltestföreta-
gen. Vikten av sekretess har varit så kännbar att även lokalbefolkningen förebygger in-
dustrispionage via sina täta, inbäddade, sociala nätverk som råder inom exempelvis orten 
Arjeplog. Dessa regionala förutsättningar är viktiga att ta hänsyn till när samverkanspro-
jekt ska skapas och ställer stora krav på sekretess. I intervjun med LTU framgick att de 
förstår vikten av att skapa ett förtroende mellan alla parter vid samverkansprojekt inom 
forskningen. 

Trippelhelix dimension 

Under intervjuerna var det många av aktörerna som relaterade och berättade om projek-
tet mellan Arctic Falls och LTU, vilket visar på att fenomenet har etablerats som en fö-
rebild på att bra samverkansexempel. Genom detta kan ses drag av trippelhelix dimen-
sion fyra då fenomenet forskning har gett resultat i ny teknik, och samhället (i detta fall 
länsstyrelsen) gått in som riskkapitalist. Samverkan mellan den enskilda entreprenören 
och LTU har en låg dimension av trippelhelix då ingen samverkan skedde mellan dem. 
LTU ser centrumet för bilsystemteknik och testning som ett trippelhelixfenomen, me-
dan intervjuerna med företagen visar att de borde ha involverats mer om detta vore fal-
let. Förutsättningar för att de sex forskningsprojekten kan falla väl ut finns, vilket indi-
kerar en hög dimension av trippelhelix, då centrumet innehar olika kompetensområden, 
är finansierat och har en förtroendeskapande mänsklig brygga för kommunikation. En 
svaghet för att förtroende ska uppstå är det fysiska avståndet. Även äganderätt och sek-
retess är två kritiska framgångsfaktorer för centrumet. 
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5.2.4 Samverkan i trippelhelix 
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Fig.14 Samverkan, Trippelhelix, Företag – Samhälle – Universitet 

Hinder och drivkrafter för samverkan inom trippelhelix 

Trippelhelixdimensioner har diskuterats mellan två helixar genom analysen. Nu definie-
ras dimensionen för hela trippelhelixfenomenet företag – samhälle – universitet. Rela-
tionen mellan företagshelixen och samhällshelixen där SPGA – SWTR, och företagare – 
länsstyrelsen befinner sig, kan på grund av att de drivs av olika syften och mål, inte ar-
gumenteras för en högre dimension än dimension två av trippelhelix. Då högskoleingen-
jörsutbildningen har skapats kan det ses som att de olika helixarna, universitets- och 
samhällshelixen även visar tecken på dimension två. Den trippelhelixrelation som nått 
längst är den mellan LTU och Arctic Falls. Där har bland annat Länsstyrelsen gått in 
som en offentlig riskkapitalist, då trådlös biltestningsteknik har utvecklats och etablerats 
som ett lyckat samverkansprojekt inom regionen. Detta tyder på en hög dimension av 
trippelhelix. Förutsättningar finns inom regionen för att en hög dimension av trippelhe-
lix ska uppstå, då det finns initiativ inom varje helix för sig (Etzkowitz & Leydesdorff, 
2001).  

Inom trippelhelix i denna region kan den största drivkraften tolkas komma från entre-
prenörerna och lokalbefolkningen, vilket grundas i deras vilja att verka och leva kvar i 
glesbygd. Medlemmarna inom SPGA har en liknande bakgrund, en kulturell inbäddning 
som skapat ett tyst delat samförstånd att inte ta andras kunder. Detta utmanas dock 
inom gruppen då man fortfarande vill ha en fri marknad. En god samverkan existerar 
dock inom gruppen. Klimatet är den grundläggande förutsättningen för att näringen har 
uppstått, men idag kan klimatet ses som ett hinder för att utveckla näringen på en årsba-
sis. Detta då säsongsproblematiken blir allt tydligare ju mer branschen växer. Entrepre-
nörernas kunder efterfrågar även ingenjörstjänster och ställer högre krav på kvalitet av 
testtjänsterna, vilket skapar en drivkraft hos entreprenörerna att samverka med universi-
tetet och samhälle. 

En annan drivkraft för att vilja samverka i regionen är de gemensamma områden som 
internetuppkoppling, mobiltelefontäckning och sänkning av energiskatterna där företa-
gen samverkar med Länsstyrelsen och kommunerna, vilket stärker regionens konkur-
renskraft. Länsstyrelsen ställer även samverkanskrav för projektpengar, vilket stimulerar 
samverkan. Länsstyrelsens arbetsgrupp fungerar som ett strukturellt hål mellan helixarna 
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(Burt, 1992) som fungerar som en informell arena där många parter som annars inte 
träffas och kommunicerar gör det och har möjligheten till det.  

Förutsättningar kan ses som hinder som har övervunnits av drivkrafter. Effekter av 
drivkrafter är SPGA, gymnasieutbildningen, Korsås rapport, SWTR, länsstyrelsens ar-
betsgrupp, högskoleingenjörsutbildningen, olika samverkansprojekt och forskningssam-
verkansprojektet mellan LTU och Arctic Falls som har initierats. Alla initiativ inom de 
olika helixarna interagerar med varandra och stärker bil- och komponenttestregionens 
konkurrenskraft. Här kan ses tecken på vad Etzkowitz, (2005) poängterar att en samver-
kan inom trippelhelix skapar ett starkt gemensamt konkurrenskoncept.  

Ett av hindren för samverkan mellan de olika helixarna är det stora geografiska avstån-
det. De olika helixarna grundas i olika mål och syften som skiljer sig åt, vilket färgar den 
kultur som råder inom exempelvis SPGA, SWTR och centrumet för bilsystemteknik 
och testning. För att överbrygga dess olikheter är av relevans att de initiativ förankras 
när de ska startas upp. Tecken finns på att både SWTR och centrumet för bilsystemtek-
nik har startats upp med lågt involverande av SPGA, vilket idag påverkar deras samver-
kan negativt. För att skapa ett förtroende mellan helixarna finns bryggor i form av per-
soner anställda vid, i ena fallet, en biltestanläggning och i det andra fallet, vid centrumet 
för bilsystemteknik och testning, vars bakgrunder är i de internationella bilföretagen. 

De speciella förutsättningar som råder inom bil- och komponenttestnäringen är den 
konkurrensutsatta branschen, de nära relationerna mellan biltestföretagen och deras 
kunder samt lokalbefolkningens täta sociala nätverk (Granovetter, 1996). Tecken på att 
marknaden har fått en social dimension kan utläsas när lokalbefolkningen även träder in 
och med sina sociala täta nätverk motverkar industri spionage. Sett utifrån utmaningar 
med regional samverkan, återstår att se hur sekretessavtal och äganderätt kan utformas 
för de speciella förutsättningarna. Centrumet för bilsystemteknik kan ses som ett över-
vunnit hinder då det är finansierat och baserat på olika forskningsområden.  

Slutligen för att samverkan mellan de olika helixarna ska råda, är det av vikt att de olika 
aktörerna inom varje helix förstår aktörerna inom de andra helixarna. Mötena dem emel-
lan präglas på så sätt av ett ömsesidigt förtroende (Pappas, 1997) där aktörerna respekte-
rar varandras syften och mål, vilket blir av yttersta vikt för att regionen ska stärkas. 
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6 Slutsatser 

Strukturen här är att först beskriva de olika helixarna var för sig. Vidare beskrivs initiativen inom 
och mellan de olika helixarn, för att förstå grunderna till hindren och drivkrafterna för samverkan, som 
därefter redogörs för. Slutligen tolkas hela samverkansprocessen i ett trippelhelixperspektiv. 

Forskningsfrågan innefattar att identifiera vilka hinder och drivkrafter som finns för 
samverkan inom och mellan företag – samhälle – universitet? För att göra det har bil- och 
komponenttestregionen beskrivits som den är idag och de formella initiativens syfte, 
med hjälp av teorier.  

Inom företagshelixen är det tydligaste initiativet SPGA, som består av de lokala entre-
prenörer som driver utveckling och har skapat näringen. De har sett att de har gemen-
samma problem, så som internetuppkoppling, mobiltelefontäckning och därför samver-
kar de. Säsongen sträcker sig från november till april, och idag efterfrågas ingenjörstjäns-
ter vilket är en drivkraft för att samverka med universitet och samhälle för att utveckla 
sina verksamheter på en åretruntbasis. Ett hinder för samverkan inom företagshelixen är 
att inte alla biltestanläggningar är medlemmar i SPGA. Det finns ett tyst samförstånd 
inom gruppen men det utmanas inom gruppen, vilket stimulerar konkurrensen men 
hämmar samverkan. Att staten driver biltestanläggningar kan försvåra för samverkan 
mellan lokala entreprenörer och myndigheter.  

Inom samhällshelixen finns SWTR, vars medlemskommuner avbefolkas, och behöver 
samverka för att bibehålla samhällsservicen. SWTR har haft svårt att hitta sin roll, vilket 
hämmar samverkan, då syftet kan tolkas varit otydligt. Tecken på att SWTR fungerar 
som ett verktyg finns då SWTR driver biltestverksamheternas talan och börjat hitta sin 
roll. Nätverk finns mellan Arjeplogs kommun, Argentis och ArjeplogLappland. Länssty-
relsen kan kategoriseras ett strukturellt vertikalt hål mellan kommunal, läns och reger-
ingsnivå via sin arbetsgrupp. Länsstyrelsens arbetsgrupp kan tolkas inneha en svag in-
bäddning då sammanträffanden sker sällan, vilket försvagar samverkan. 

Inom universitetshelix finns en utbildningsprocess som är anpassad till de lokala ent-
reprenörernas kompetensbehov, men mellan högskoleingenjörsutbildningen och cent-
rumet kan en svag inbäddning tolkas in då olika lärare ger kurserna på distans. Det finns 
stora geografiska avstånd vilket är ett hinder för samverkan mellan gymnasieutbildning-
en och centrumet för bilsystemteknik och testning.  

Mellan företags- och samhällshelix kan kontakten mellan SPGA och SWTR katego-
riseras som ett strukturellt hål som går åt ett håll, då endast ena parten inviterar den 
andra. När SWTR initierades involverades SPGA till låg grad, vilket än idag påverkar 
samverkan negativt. En effekt av regeringens åtgärdspengar som finansierat Argentis 
sådde fröet till bildandet av SPGA. Entreprenörerna har ett starkt förtroende för Argen-
tis idag. ArjeplogLappland och entreprenörerna har en direkt kontakt och en indirekt 
kontakt via Argentis, den direkta via husuthyrningen och den indirekta via Argentis. 
Länsstyrelsens arbetsgrupp har genom utveckling av infrastruktur lyckats öka regionens 
konkurrenskraft. Länsstyrelsens arbetsgrupp fungerar som ett strukturellt hål och både 
SPGA och SWTR ingår i den kommunikationsmöjligheten. Mellan entreprenörerna och 
Länsstyrelsen finns ett långvarigt samarbete men det långa avståndet skapar en känsla 
hos entreprenörerna att Länsstyrelsen har tätare nätverk med närområdet.  
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Mellan samhälls- och universitetshelixen verkar Länsstyrelsens arbetsgrupp som ett 
strukturellt hål, en mötesplats för samhälle och universitet. Indirekta nätverk finns även 
mellan LTU via lärcentrumen till SWTR. LTU och SWTR blir svagt inbäddade länkar då 
de har olika aktörer mellan sig då de kommunicerar, ger och tar emot information.  

I relationen mellan företags- och universitetshelixen vad gäller de initiala kontakterna 
som togs av den enskilde entreprenören med universitetet, visar på olikheter i byråkrati, 
kultur, kommunikation och syften, vilket motverkade samverkan. Projektet mellan Arc-
tic Falls och LTU har etablerats som förebild på att bra samverkansexempel, vilket re-
sulterat i ny teknik, då länsstyrelsen finansierade och sammankopplade de båda. LTU ser 
centrumet för bilsystemteknik och testning som ett bra samverkansinitiativ medan inter-
vjuerna med företagen visar att de borde ha involverats mer. Centrumet har en förtro-
endeskapande brygga, karaktäriserad av en nyckelperson som kan skapa förtroende mel-
lan alla parter genom sin bakgrund som testingenjör vid ett bilföretag. En svaghet för att 
förtroende ska uppstå, är det fysiska avståndet. Även äganderätt och sekretess kan bli 
två kritiska framgångsfaktorer för centrumet. 

Hinder och drivkrafter för samverkan 

Den största drivkraften är entreprenörernas och lokalbefolkningens vilja att leva i gles-
bygden. Detta har gjort att de tagit tillvara på de resurser som finns och skapat förut-
sättningar för att bo kvar. Lokalbefolkningen ställer upp och hyr ut sina privata bostäder 
till bilföretagen och via de sociala nätverken motverkar de industrispionage. Denna 
drivkraft är grunden för samverkan. Ett problem för näringen är säsongsproblematiken, 
då arbetstillfällena endast finns tillgängliga från november till april. Nu när kraven från 
de internationella bilföretagen ökar och kompetens som ingenjörstjänster efterfrågas 
skapar detta en drivkraft för att samarbeta med universitetet och samhället, eftersom en 
ingenjör inte vill ta en anställning under endast sex månader. De olika helixarna drivs av 
olika intressen och mål, vilket skapar hinder för samverkan. De geografiska avstånden 
försvårar framväxten av ett ömsesidigt förtroende mellan helixarna, då främst när det 
gäller företagen och universitetet. Vid samverkan är det viktigt att ha en förståelse för de 
olika syftena inom varje helix för att överbrygga olikheterna. En lärdom är att både 
SWTR och centrumet för bilsystemteknik och testning till en låg grad har involverat fö-
retagen i det initiala skedet. Initiativ som har växt fram inom de olika helixarna är tidiga-
re hinder som övervunnits av företagens och lokalbefolkningens drivkraft till samver-
kan. Flera samverkansprojekt har skapats och exempel på detta är högskoleingenjörsut-
bildningen, Internetuppkoppling och ny trådlös teknik vid biltestanläggningarna. Slutli-
gen kan konstateras att det finns förutsättningar att uppnå en hög dimension av trippel-
helix inom bil- och komponenttestindustrin i norrbotten. Kritiska faktorer för att detta 
ska uppnås är att representanterna för helixarna visar ömsesidig hänsyn och respekt för 
de olika syften och mål som existerar inom varje helix, vilket stärker interaktionen mel-
lan helixarna. 
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7 Diskussion och utvecklingsmöjligheter 

I skapandet av rapporten har intressanta ämnen dykt upp som vidareutvecklas nedan. Även författar-
nas egna reflektioner angående utvecklingsmöjligheter behandlas i detta kapitel. 

Under rapportprocessen har kraften av de sociala nätverken och vikten av inbäddningen 
växt fram som viktiga faktorer för samverkan. En diskussion kan därför föras gällande 
vad det verkliga behovet av kompetens är vid de lokala entreprenörsföretagen. Frågan vi 
ställer oss är om de högskoleingenjörer som utbildas motsvarar de lokala entreprenörer-
nas verkliga kompetensbehov. En av de första civilingenjörerna som har anställts har en 
bakgrund som testförare för ett tyskt bilföretag. Kan det vara så att inbäddning i de so-
ciala nätverken, som i detta fall är kunskapen, erfarenheterna och förståelsen för den 
tyska bilindustrin som är de övervägande faktorerna för att skapa en djupare anpassad 
förståelse för hela näringens behov? I så fall kan konstateras, motsvarar utbildningens 
innehåll inte företagens kompetenskrav. Ett sätt att ersätta denna bakgrund för de 
svenska högskoleingenjörerna, skulle kunna vara praktikplatser vid bilindustrierna i Eu-
ropa. För att tillgodogöra sig praktiken krävs en god förståelse inom landets språk. I 
dagsläget ingår inte tyska i utbildningen. Även studenterna själva är medvetna om vikten 
av de sociala nätverken, då ett av skälen till valet av utbildningen var närheten till de in-
ternationella bilföretagen och de lokala entreprenörerna. Viktigt är även att utbildningen 
är förlagd i närhet till näringen och att studenter gör projekt i direkt närhet till de inter-
nationella bilföretagen vid testanläggningarna för att socialiseras och bäddas in i näring-
ens kultur. Studenterna gör projektarbeten vid biltestanläggningarna, vilket ligger i linje 
med entreprenörernas önskemål, då de internationella bilföretagen inte anställer en in-
genjör som inte har gjort någon praktik under utbildningen. Entreprenörerna tycker 
även att högskoleingenjörsutbildningen borde vara en civilingenjörsutbildning, då bilfö-
retagen verkar inom en av världens mest konkurrensutsatta branscher och kravs ställs 
därför på en utbildning av hög kvalité. 

Säsongsproblematiken är ett hinder för utvecklingen av näringen och ett förslag har va-
rit att civilingenjörer skulle kunna göra testuppdrag för de internationella bilföretagen 
vintertid och forskning vid LTU sommartid. Ett problem som ses inom dessa gräns-
överskridande projekt är äganderätts- och sekretessavtal. Då forskarna äger sina forsk-
ningsresultat och baserar sina karriärer på dessa, samtidigt som bilföretagens forsknings-
resultat måste sekretessbeläggas, kan detta skapa en konflikt. 

Ett annat förslag som framkommit vid intervjuerna är tankarna om en modern anlägg-
ning där gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt skulle kunna drivas av 
olika aktörer från företags- och universitetshåll, vilket skulle kunna resultera i en innova-
tiv miljö. Ingen enskild entreprenör skulle kunna finansiera denna anläggning, utan hjälp 
utifrån. En lösning skulle därför vara att en sådan finansieras av ett statligt organ. Ska en 
sådan statlig finansierad forskningsinfrastruktur skapas, krävs att de lokala entreprenö-
rerna involveras, centrumet placeras i den direkta närheten till näringen och att pengarna 
används på ett effektivt sätt. En innovativ miljö skulle kunna växa fram och öka regio-
nens rykte som den ledande regionen inom biltestning. Samla in alla de problemen som 
lokalbefolkningen har i relation till kyla, lyssna till deras lösningar, för här tror författar-
na att det finns en grund för att skapa innnovationer för utveckling och testning av nya 
produkter anpassade för ett kallt klimat. Skapas denna moderna anläggning kan nya när-
ingar växa fram i norra norrlands inland. För drivkraften anser författarna finns bland de 
som bor i regionen. 
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Den speciella strukturen inom denna region är entreprenörernas nära relationer med 
sina kunder. Därför är av yttersta vikt att detta respekteras och tas hänsyn till. Att gå in 
med en attityd från myndighetshåll att de ska ”rädda” denna glesbygd är inte rätta vägen 
att gå, då entreprenörerna har utvecklat en ny basindustri i norrlands inland. Detta har 
de lyckats med snarare trots myndigheters hjälp, än av myndigheternas hjälp som entre-
prenörerna själva uttrycker det. Under intervjuerna har entreprenörerna lyft fram att 
statliga medel används på ett ineffektivt sätt i skapande av rapporter och utredningar. 
Att istället lyssna till entreprenörernas idéer och disponera statliga på ett effektivt sätt, 
skulle kunna innebära en direkt avkastning företagen, och indirekt skapa tillväxt i regio-
nen. Att på så sätt förse företagarna med de rätta verktygen, se till att samhällsservicen 
bibehålls, att det finns fungerande kommunikationer och infrastruktur så sköter entre-
prenörerna utvecklingen av näringen. För problemlösning och att skapa nära sociala 
kontakter med utländska företag, det kan de anser författarna. 

Inom främst Arjeplogs kommun går näringslivet på högtryck vintertid, från november 
till april. Resterande delen av året är det lågsäsong och en tendens har vid intervjuerna 
framkommit att övriga näringslivet avvecklas eller stagnerar i utveckling. Detta är allvar-
ligt och kan i längden hindra utvecklingen inom biltestverksamheten, då främst inom 
Arjeplog.  

Sommartid står hotellen tomma och moderna biltestanläggningar oanvända. Detta är re-
surser som på ett eller annat sätt skulle kunna stimulera näringslivet. Ett sätt skulle kun-
na vara att utveckla turismen sommartid. ArjeplogLappland tror på att utveckla småfö-
retagen inom turismen, vilket författarna även ser som den rätta vägen att gå. Därför 
skulle en utveckling av ett turismprogram på gymnasie- eller högskolenivå med entre-
prenöriell prägel kunna stimulera näringslivet. Utbildning inom hotell och restaurang 
branschen skulle kunna höjja regionens konkurrenskraft vid exempelvis de internatio-
nella bilföretagens journalistevenemang. 

Många av de lokala entreprenörerna är över femtio år gamla och därför stundar ett ge-
nerationsskifte. Därför behövs entreprenörskap stimuleras vid utbildningarna. Lärare 
vid gymnasie- och högskoleingenjörsutbildningen skulle kunna poängtera detta och visa 
på att en möjlig karriärväg är som entreprenör för en biltestanläggning. 

Det karga klimatet och avskildheten har skapat en överlevnadsinstinkt där möjligheter 
tas tillvara av både företagare och lokalbefolkning. Redan som små lär sig barnen att när 
temperaturen blir -30 eller mer är det bara att gå till skolan, någon buss eller skjuts är det 
inte tal om då inga fordon fungerar vid så låga temperaturer. Ett förhållningssätt har 
därför växt fram: ”det finns bara lösningar inga problem” vilket skapat ett förtroende 
och en nära relation mellan lokalbefolkning och biltestförare från hela världen. Alla hål-
ler koll på alla, vilket motverkat industrispionage. När allt kommer omkring är det män-
niskor emellan som tillväxten uppstår. Det är snöbollskriget, luciatåget, älgsteken, gäd-
dan, dansen, hjälpsamheten och leendet som gör att sparkstöttningen och Porschen åker 
sida vid sida i norra norrlands inland. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 

För att forskningssamverkan mellan universitet, biltestanläggningar och de internationel-
la bilföretagen krävs sekretess- och äganderättsavtal där alla parters krav tillfredställs. 
Därför behövs en studie göras inom svensk och internationell lag och vilka förordningar 
och lagar som styr forskning och sekretess. 

En intressant undersökning skulle vara att jämföra två klusterregioner, som växt fram 
inom utsatta regioner för att identifiera hinder och drivkrafter. Detta skulle kunna ske 
både inom Sverige och andra länder.  

Under genomförandet av rapporten har jämlikhetsfrågan växt fram som ett intressant 
undersökningsområde. Varför är det en dominans av manliga aktörer inom bil- och 
komponenttestnäringen? Vilka är faktorerna som skapat denna dominans? 

Slutligen skulle en studie vara intressant att genomföra för att identifiera utvecklingsom-
råden i relation till de outnyttjade resurserna sommartid: tomma hotell, oanvända bil-
testanläggningar och en orörd vildmark. 
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Bilaga 1- Intervjuade personer 

Vi har intervjuat femton personer som alla har relationer eller verkar inom bil- och komponentindu-
striklustret uppe i norra norrland. De har olika bakgrund och vi har strävat efter att intervjua personer 
från företag-samhälle-universitet för att skapa en bred empirisk bas. 

Ove Berggren, intervjuad (2005-10-04) 

Ägare och grundare av Arctic Falls biltestanläggning i Älvsbyn sedan 1986. Arctic Falls 
är det första företaget att utveckla en trådlös teknik tillsammans med Luleå Tekniska 
Universitet. 

Jan van Deventer, intervjuad (2005-09-22) 

Forskare och seniorlektor vid Luleå Tekniska Universitet, han är verksam vid centrumet 
för bilsystemteknik och testning vid Luleå Tekniska Universitets sedan 2005. Han har 
tidigare jobbat för komponentföretaget, Kelsey-Hayes, där han utvecklade ABS-system. 
Därför är han en viktigt länk till biltestverksamheten. 

Bengt-Urban Fransson, intervjuad (2005-08-18) 

Kommunalråd i Arjeplog sedan januari 2003. Han är ordförande inom socialdemokra-
terna och även ordförande inom biltestkommunernas samarbetsorgan SWTR (Swedish 
Winter Test Region) sedan maj 2005. 

Peter Hugosson, intervjuad (2005-09-22) 

VD för ArjeplogLappland (Turistbyrån i Arjeplog) sedan 2004. Utbildad vid Halmstads 
ekonomiutbildning. Besöksbolaget ArjeplogLappland är koordinator för uthyrning av 
privata bostäder i Arjeplog. 

Lennart Karlsson, intervjuad (2005-09-13) 

Vice rektor vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), med ansvar för tredje uppgiften vilket 
innebär samverkan med det omgivande samhället. Han var en av de som initierade cent-
rumet för bilsystemteknik och testning vid Luleå Tekniska Universitet. 

Michael Lindeman, intervjuad (2005-09-22) 

Egen konsult, för närvarande vid Ice Makers AB sedan 2003. Har arbetat vid Tjintokk 
från 1991 till 1999. Utbildad inom nationalekonomi vid Umeå Universitet, jobbat vid 
departement i Oslo med ansvar för logistik, magisterexamen vid Karlstad universitet 
inom turism. 

Stefan Oscarsen, intervjuad (2005-06-27, komplettering: 2005-09-21) 

Chef för näringslivsbolaget Argentis i Arjeplog sedan 2000. Bolaget ägs till 40% av 
kommunen och resterande 60% av näringslivet. 

Eva Quist, intervjuad (2005-09-22) 

Ägare och grundare av EQ-consult som har gjort ett flertal rapporter inom bil- och 
komponenttestverksamheten. Den viktigaste rapporten är regeringens utredning till-
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sammans med Carl- Johan Korsås. Under tio år verkade hon som kommunchef i Arje-
plog. 

Mikael Reinholdsson, intervjuad (2005-09-20) 

Ansvarig för samverkansprojekt inom SWTR (Swedish Winter Test Region) för att stär-
ka kompetensen inom biltestverksamheten. Sedan hösten 2005 är han näringslivschef i 
Arvidsjaur. 

Ove Rörling, intervjuad (2005-09-25) 

Har jobbat för Länsstyrelsen i Norrbotten sedan 25 år. Är idag samordnare för en ar-
betsgrupp inom biltestverksamheten där de flesta nyckelpersoner från bil- och kompo-
nenttestregionen finns representerade. 

Jörgen Stenberg, intervjuad (2005-09-13) 

Ägare och grundare av Tjintokk AB (NMI AB Norrlands Marknadsidéer) sedan 1986. 
Tjintokk AB var det första företaget att erbjuda ett fullservicekoncept till sina kunder. 
Idag är företaget största inom regionen, när det gäller att erbjuda sina kunder ett full 
service koncept för vintertestning av bilar och komponenter. 

Alf Sundström, intervjuad (2005-08-18) 

Grundare och ägare av Cartest AB i Arjeplog sedan 1989. Hans dotter Åse Sundström 
deltog även hon vid intervjun, hon har jobbat inom företaget sedan hon var tonåring 
och idag är hon 28 år. 

David Sundström 

Grundare av IceMakers, citaten kommer från hans handskrivna berättelse om näringens 
initial skeenden, under september månad 2005 fick vi de skickade till oss. Datum sakna-
des på dokumenten. 

Lars Sundström, intervjuad (2005-08-19) 

Ägare av IceMakers AB i Arjeplog sedan 1991. Son till en av de legendariska grundarna 
David Sundström och Karl-Axel Andersson, som var pionjärer inom biltestverksamhe-
ten och startade redan 1972. 

Per-Gunnar Sundström, intervjuad (2005-09-13) 

Ordförande inom SPGA (Swedish Proving Ground Association) sedan år 2000. SPGA 
är de lokala entreprenörernas ekonomiska förening, som driver gemensamma frågor av 
intresse för medlemmarna. Från 1991 till 1999 var P-G kommunalråd i Arjeplogs kom-
mun och representerade centerpartiet. 

Ann Åberg, intervjuad (2005-09-22) 

Samordningsansvarig för högskoleingenjörsutbildningen i bilsystemteknik i Arvidsja-
ur/Arjeplog, som ges på distans från LTU. 
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Bilaga 2- Intervju guide 

Detta är ett exempel på frågor från de olika intervju guiderna.  

1. Godkänner du att vi bandar intervjun? 

2. Vad är din bakgrund? 

3. Vilket företag eller vilken organisation verkar du vid? 

4. Vad är din roll inom företaget eller organisationen? 

5. Kan du berätta mera om företaget organisationen? 

6. Hur är verksamheten finansierad? Hur är finansieringen fördelad och under vil-
ka premiser? 

7. Är du bekant med uttrycket Trippelhelix? 

8. Vad är dina tankar om konceptet? 

9. Tror du på ett sådant gemensamt initiativ där alla parter vinner på samarbetet? 

10. Vad kan du se att eran organisation kan bidra eller vinna på ett samarbete?  

11. Vad är er relation till SWTR? 

12. Vad är er relation till SPGA? 

13. Vad är er relation till Kommunen? 

14. Vad är er relation till Luleå Tekniska Universitet? 

Eftersom att vi fick vetskap om länsstyrelsens arbetsgrupp vid den elfte intervjun 
har vi inte frågat alla informanter om deras relation till länsstyrelsen.  

15. Diskussion kring inställning till behovsstyrd forskning och fri forskning i rela-
tion till bilföretagens krav på sekretess? 

16. Vem ser du är den person inom biltestverksamheten som har mest förtroende 
mellan näringsliv/universitet/samhälle och kommun? 

17. Vilka faktorer är viktiga för att regionen ska blir starkare och växa? 

18. Tillhör regionen en tillväxtregion? 

19. Vilka hinder och drivkrafter ser du för samverkan inom regionen? 

20. Vilka lösningar se du på säsongsproblematiken? 

21. Har du varit i kontakt med andra regioner där gemensamma initiativ har tagits? 
Ex BTH och Film i väst för att ta del av deras lärdomar? 

22. Tittar tillbaka i historien av biltest? Vart är vi i dag? 

23. Varför beslutades det att göra en utredning av regeringen inom branschen? 

24. Hur har den utredningen påverkat branschen? 
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25. Är det något av det här som du sagt under intervjun som har varit av känslig ka-
raktär? Här har vi lovat att återkomma och stämma av med de citat som vi 
kommer att ta med i rapporten. 

26. Går det bra att återkomma med fler frågor? 
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Bilaga 3- Biltestanläggningar i Arjeplog 

Denna bild föreställer åtta av de sexton biltestanläggningarna som finns i Norrbotten. De företagsnamn 
som är markerade med fet stil har intervjuats. 

Colmis

Cartest

Ice Makers

A-tent

Galtis
ATM

Tjintokk

Mercedes

 
Källa: Karta, Norrbotten direkt, med gokännande av Länsstyrelsen i Norrbotten 
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Bilaga 4- Biltestanläggningar i Norrbotten 

Denna bild visar de olika biltestanläggningar som finns i Norrbotten, utom de i Arjeplog. De som är 
fetmarkerade har intervjuats. 

UB:s 
Alltjänst

Arctic 
Track

Ice
Tracks

Arctic 

Falls

Jokkmokks-
basen

Hägglund & 
Granström

Luftfartsverket

Företag

Lappland Cartest

 
Källa: Karta, Norrbotten direkt, med gokännande av Länsstyrelsen i Norrbotten 
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Bilaga 5- Initiativ: Företag – Samhälle – Universitet 

Här är de olika initiativen och gymnasie- och högskoleingenjörsutbildningen illustrerade. SWTR svävar 
i en bubbla därför det initiativet inkluderar flera kommuner. 

SWTR

Initiativ: 
Företag – Samhälle - Universitet

Länsstyrelsen
Arbetsgrupp

Högskoleingenjörs-
utbildningen

SPGA

Gymnasie-
programmet

LTU
Centrum 

För
Bilsystem-
teknik &
testning

 
Källa: Karta, Norrbotten direkt, med gokännande av Länsstyrelsen i Norrbotten 

 


