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SSSSammanfattningammanfattningammanfattningammanfattning::::    
 

Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling är ett förstudieprojekt vars primära syfte är att 
undersöka förutsättningarna för ett interaktivt klimat och ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan 
Mittuniversitetet, företag och lokala beslutsfattare. Utgångspunkten i forskningsprojektet har varit 
föreställningen om att ett utökat samarbete mellan Mittuniversitetet, de små- och medelstora företagen 
(SMF) i regionen och lokala myndigheter har en positiv inverkan på regionens, företagens och 
studenternas utveckling. Forskningsfrågan har varit, under vilka omständigheter samverkan kan stimu-
leras så att en dynamisk ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling kan ske i småföretagarmiljö. 
Rapportens avsikt är att belysa det pågående projektets interaktiva och handlingsinriktade metod samt att 
lyfta fram småföretagens uppfattning om vilka omständigheter som påverkar hur samverkansprocesser kan 
stimuleras mellan universitet och klusterlika småföretagsmiljöer. 
 
 
1.1.1.1.    Inledning  Inledning  Inledning  Inledning      
    
Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling är ett forskningsprojekt inom Mittuniversitetet 
som drivs i nära samarbete med företag och offentlig sektor i Östersund. Projektet har genomförts i 
en förstudie där utgångspunkten varit den omfattande strukturomvandling som pågår inom 
samhälle och näringsliv. Den ökande användningen av nätburen information och kommunikation, 
ökad rörlighet mellan nationer, standardiseringen av varor och tjänster, effektivare transportsystem 
är några av de faktorer som i allt större utsträckning troligtvis kommer att påverka svenska företags 
konkurrenskraft i framtiden. Denna utveckling kommer i sin tur sannolikt att påverka lokaliseringen 
av företagens produktion och driva på en strukturomvandling i lokalsamhällen. Denna problematik 
är inte unik för Sverige utan återfinns på många platser i Europa och USA (Nutek, 2004). Detta 
drabbar särskilt hårt de regioner som är belägna i geografiskt perifera områden (Brulin och 
Emriksson, 2005). Hårt drabbas även de regioner som har en ensidig näringslivsstruktur eller där 
offentliga arbetstillfällen dominerar arbetsmarknaden. I en rapport som beskriver utvecklingen i 
Sveriges 72 FA-regioner (funktionella analysregioner) framgår att det finns stora skillnader avseende 
de olika regionernas näringslivsstruktur (ITPS, 2005). Globaliseringen av ekonomin har därför gjort 
det än viktigare att diskutera förutsättningarna för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar 
utveckling i olika typer av regioner. Forskningsprojektet har tagit sikte på dessa förändrade förut-
sättningar för organisering av hållbar lokal företagsutveckling med utgångspunkt från geografiskt 
perifera områden i likhet med regioner som Jämtland. 
 
Lärdomar från andra regioner ger vid hand att det krävs långsiktiga satsningar för att stimulera olika 
typer av innovationssystem, det handlar om att bygga upp relationer, tillit och förtroende partner 
emellan. Holmquist, Karlsson och Sölvell (2006) pekar på småföretagens betydelse som jobbskapare 
i framtiden. Även Nutek lyfter fram betydelsen av de små- och medelstora företagen (SMF) i det 
svenska näringslivet men menar att dessa måste förbättra sin konkurrens- och utvecklingskraft för att 
landet även i framtiden ska kunna behålla en positiv tillväxt (Nutek, 2005). Ett ökat samarbete 
mellan universitet/högskolor och företag lyfts ofta fram som en väg att stödja företagens utvecklings-
kraft. Sedan år 1997 finns kravet på samverkan med det omgivande samhället reglerat i högskole-
lagen och där uttrycks även kravet på högskolorna att informera om sin verksamhet 
(Högskoleverket, 2004). Från tidigare erfarenheter vet vi att det ofta är större företag som engagerar 
sig i forskar - praktiker samverkan. Flera forskningsprogram och projekt som avser att stödja SMF 
har därför startat, framförallt under 2000-talet. Några sådana exempel är Nuteks program 
”Samverkan Högskola – SMF som startade år 2004 (Nutek, 2006) samt Vinnovas program 
”Högskolans infrastruktur för samverkan för tillväxt” som startade år 2007.  
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Utgångspunkten i forskningsprojektet ”Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling” har varit 
föreställningen om att ett utökat samarbete mellan Mittuniversitetet, de små- och medelstora 
företagen i regionen och lokala myndigheter har en positiv inverkan på regionens, företagens och 
studenternas utveckling. Projektet är en förstudie som genomförs i ett samarbete mellan Mitt-
universitetet, företagen i tre klusterliknande områden i Östersunds kommun, Östersunds kommun 
och Länsstyrelsen i Jämtland.    Förstudiens avsikt är att: 
 

• Undersöka förutsättningar för en modellkonstruktion för utveckling av SMF i tre geografiskt 
samlokaliserade nätverk.   

• Bidra till ökad dialog och samverkan mellan aktörerna med syfte att stimulera till positiv 
utveckling i företag och samverkansgrupper inom projektet.  

• Generera enklare ingångar i forskarvärlden som gör det möjligt att snabbt hitta rätt forskare 
för att lösa aktuella process-, produktions- eller produktutvecklingsproblem.  

• Främja en tvärvetenskaplig forskningsplattform som kan samla de resurser och intressen som 
redan finns inom och utanför Mittuniversitetet.  

• Öka kunskapen om förutsättningarna för innovativ företagsutveckling i perifera regioner för 
främjandet av hållbar tillväxt. 

 
Projektet primära syfte har varit att undersöka förutsättningarna för ett interaktivt klimat och ett 
ömsesidigt kunskapsutbyte mellan Mittuniversitetet, företagen i tre klusterliknande företagsområden 
samt de lokala beslutsfattarna. Detta har uppnåtts genom att dokumentera vilka specifika förut-
sättningar som är nödvändiga för att samverkan skall kunna ske inom dessa arenor. Resultatet av 
studien förväntas även ligga till grund för en fördjupad forskningsansökan. Denna uppsats avser att 
belysa det pågående projektets interaktiva och handlingsinriktade metod samt att lyfta fram under 
vilka omständigheter samverkansprocesser kan stimuleras mellan universitet och klusterlika små-
företagsmiljöer.  
 
 
2.2.2.2.    Samverkan, något mer än att bara samarbetaSamverkan, något mer än att bara samarbetaSamverkan, något mer än att bara samarbetaSamverkan, något mer än att bara samarbeta????            
 
”Samverkan är det som kan ske och sker mellan olika myndigheter, organisationer och förvaltningar på 
organisationsnivå, men även mellan enskilda individer på myndigheter, organisationer och 
förvaltningar.” (SOU 1995:142 s. ) 
  
De allra flesta arbetsuppgifter utförs effektivast i den egna organisationen. Ibland uppstår dock 
svårare problem där organisationens unika resurser inte är tillräckliga för att lösa uppgiften. De är i 
dessa fall som samverkansvinster kan uppstå. Genom att ta del och utbyta information och kunskap 
med utomstående kan parterna nå längre än vad de hade kunnat var och en för sig. (Westerberg och 
Lindberg, 1997) 
 
Enligt Danermark (2000) står samverkan för något mer än det allmänna begreppet samarbete. 
Samarbetar är något vi gör dagligdags, utan att ens närmare fundera över det. ”Att samverka innebär 
däremot att man tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning, och som är styrda av 
andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt mål.” (ibid. s.15) 
 
Tre kriterier kan urskiljas ur begreppet: 
 

• Definierat problem och syfte  
• Målinriktade handlingar  
• Avgränsad grupp  
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”Vem kan säga nej till samverkan?” Frågan ställs av Westerberg och Lindberg (1997 s. 9). De menar 
att ordet i sig är så positivt laddat att alla måste stödja det, men att det också finns en risk att det 
verkliga engagemanget kan saknas. Den dubbelbottnade tolkningen av begreppet är också något som 
Danermark (2000) belyser. Det positiva i samverkan är inslagen av förnyelse, att få dela med sig av 
egen kunskapen och erfarenhet samt en förhoppning av utveckling. Men, samverkan kan också 
inrymma osäkerhetsmoment som leder till oro och negativa känslor. Ett syfte med samverkan är att 
få till stånd förändring, något som kan kännas hotfullt för den konservative. Vidare kan det uppstå 
osäkerhet om vad resultatet faktiskt kommer att bli då processen oftast är långdragen och kräver tid. 
Osäkerheten kan många gånger förstärkas om uppgiften och befogenheter är otydliga. Ska sam-
verkan dessutom konkurrera med redan befintliga arbetsuppgifter finns det en risk att resursbristen 
eldar på missnöjdheten ytterligare. (Danermark, 2000)  
 
Trots att det finns en stor tilltro till samverkan och dess positiva effekter ser vi idag många klena eller 
kanske till och med katastrofala resultat av olika samverkansprojekt (ibid.). Ett vanligt hinder som 
framförs är avsaknaden av gemensamma mål. Myndigheter, företag, högskolor/Universitet med flera 
har alla olika uppgifter, ansvarsområden samt mål för sina verksamheter. Det kan finnas en risk i 
samverkansprojekt att någon av parterna känner sig missgynnade, att de andra har mer att vinna än 
man själv. (Westerberg och Lindberg, 1997) 
 
En annan orsak till bristande resultat är att förutsättningarna till samverkan inte klart och tydligt 
definierades innan projektet startade. En första förutsättning är att deltagande parters ”olikheter” 
identifieras, lyfts fram och diskuteras. Dessa olikheter kan till exempel röra sättet att angripa och lösa 
problem, (kan vara utbildningsrelaterat), vilket system av informella och formella regler som styr 
handlingsförmågan samt hur den egna organisationen är uppbyggd (beslutsvägar och befogenheter). 
En annan förutsättning som måste klarläggas innan projektet drar igång är parternas ambitionsnivå. 
Det finns en risk med att från början sätta en för hög nivå i samverkan. En från början lägre 
samverkansnivå kan med tiden utvecklas då formerna för samverkan ter sig klarare. En viktig 
förutsättning i ett samverkansprojekt är en tydlig och aktiv ledningsfunktion. Kompetens och 
legitimitet är två nyckelbegrepp för samverkan. Projektledaren måste av de övriga i gruppen 
uppfattas som både kunnig och lojal mot gruppen. (Danermark, 2000) 
 
Ytterligare aspekter i samverkansprojekt är att alla måste få sin röst hörd. Det får inte bli en kamp 
om dominans eller att endast få gehör för sina egna åsikter. Det kan finnas en risk att viss kunskap 
räknas mer än annan och detta kan leda till ett maktförhållande som blir förödande för samverkan. 
Medvetet eller omedvetet styr vår bakgrund och vårt ställningstagande hur vi definierar och angriper 
olika slags problem. Olika kunskapstraditioner kan leda till att vi talar olika språk. I 
samverkansprojekt kan det därför vara en fördel om parterna försöker att lära sig delar av varandras 
begreppsapparat. Används språket för att utestänga eller fördumma någon kommer sannolikt 
problem att uppstå i samverkansprocessen. (Ibid.) 
 
Bristande kunskap om varandra kan med andra ord utgöra hinder för samverkan.  Okunskapen om 
varandra handlar ofta om att de olika aktörerna inte vet hur de andra tänker och varför de agerar 
som de gör. Parterna möts aldrig riktigt på grund av olika synsätt, arbetsmetoder och begrepp. Är 
sen förväntningarna olika högt satta kan det bli svårt att nå positiva resultat. Finansiella aspekter 
anförs slutligen också ofta som hinder i samverkansprojekt.  Att föra över medel från respektive aktör 
för gemensam användning kan vara svårt och återigen kan problemet med rättviseaspekter uppstå. 
(Westerberg och Lindberg, 1997) Det kan också uppstå problem vad pengarna faktiskt får användas 
till. Sammanfattningsvis är det de strukturella förutsättningarna som utgör basen i ett 
samverkansprojekt. Nyckelord för denna struktur är: 
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• Tydlig ledning 
• Klara mål 
• Tillräckliga resurser 
• Identifierade olikheter vad gäller synsätt, organisation samt regelverk 
• Strategi för att hantera olikheter 

 
Dessa förutsättningar måste skapas vilket är ledningens uppgift (Danermark, 2000). Det går dock 
inte att beordra fram samverkan, utan den måste vara förankrad i organisationen (SOU 1995:142). 
Det som kommer att styra utgången är parternas attityder och beteende (Westerberg och Lindberg, 
1997). 
    
    
3. 3. 3. 3.     Triple HelixTriple HelixTriple HelixTriple Helix----samverkansamverkansamverkansamverkan    
    
Trepartssamverkan mellan företag, myndighetsorganisationer samt organisationer som arbetar med 
forskning och utveckling brukar i litteraturen benämnas Triple Helix-samverkan. Triple Helix 
modellen handlar om en aktiv samverkan mellan universitet, samhället och företagen. 
 
Figur 1Figur 1Figur 1Figur 1:::: Triple Helix modell.  
 

 
 
Som lyckade resultat av ovanstående trepartssamverkan nämns gärna Silicon Valley och här i Sverige 
Telecom City i Karlskrona (Ylinenpää och Strömbäck, 2003). Triple Helix-samverkan ska dock inte 
uppfattas som någon enkel väg för att uppnå resultat, den är istället långt ifrån konfliktfri. Ett flertal 
aktörer, med olika organisationskulturer samt med disparata mål ska genom att bidra med sina 
specifika resurser och kompetenser tillsammans åstadkomma något som hade varit omöjligt för 
respektive part individuellt. För att ställa upp kräver respektive organisation sektorsspecifika 
belöningar. Det är kanske framför allt mötet mellan det kommersiella (företagens värld) och det 
bidragsfinansierade (offentlig myndighet/akademi) som leder till de största kulturkrockarna. Företag 
har som främsta mål att överleva ekonomiskt och de lever med korta tidsperspektiv vad gäller 
avkastning på satsade resurser. Offentligt finansierade aktörer däremot har tillräckligt med resurser 
för att kunna vänta ut ett mer långsiktigt resultat. Trots de olika förutsättningar som råder, 
kännetecknas lyckade Triple Helix-konstellationer av att de förväntade belöningarna är större än 
respektive parts insats (Ylinenpää och Strömbäck, 2003).  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Universitet  
& 
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Företagen 
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Tabell 1Tabell 1Tabell 1Tabell 1: Bidrag och belöningar i Triple Helix-samverkan.  
 
Aktör Bidrag Belöning 

Näringsliv/Företag Kommersiell kompetens 

- fokus på lönsamhet  
- fokus på egen nytta  
- fokus på pay-off-tid (kort) 

Affärsmässigt försprång  

Nya affärer 

Samhälle  

(här kommuner och länsstyrelse) 

Samhällsekonomisk kompetens 

- fokus på långsiktighet  
- fokus på överblick och systemsyn. 
Resurser/”smörjmedel” 

Konkurrensförsprång  

för kommunen/regionen  

Nya jobb, bättre skattekraft, etc. 

Universitet/högskolor Forskarkompetens 

- fokus på att utveckla akademiska spetskunskaper
- analytisk förmåga 

Akademiskt konkurrensförsprång 
Renommé i den akademiska 
världen 

Källa: Ylinenpää och Strömbäck, 2003. 
 
En förutsättning för en uthållig samverkan är enligt Ylinenpää och Strömbäck (2003), att 
involverade parter erhåller nytta i proportion med satsade medel. Uteblir belöningarna, eller dröjer 
nyttan är den fortsatta samverkan hotad. Två förutsättningar bör enligt författarna ovan vara 
uppfyllda för att samverkan ska fungera. Dels måste organisatoriska skillnader identifieras redan 
initialt, och dels måste man finna en balans mellan lämnade bidrag och erhållna belöningar med 
hänsyn tagen till de olika aktörerna. (ibid.) Det är inte ovanligt att myndighetsorganisationen både 
spelar rollen som kund och finansiär. Genom denna roll får myndigheten inflytande över processen 
och kan ange vilka spelregler som ska komma att gälla (Ylinenpää och Strömbäck, 2003, Etzkowitz 
och Leydesdorff, 2000). 
 
Trots att Triple Helix ofta lyfts fram som det rådande arbetssättet i en kunskapsintensiv ekonomi 
menar Wigren (2005) att det finns förvånansvärt lite forskning om hur denna typ av projekt och 
processer leds, organiseras och styrs. Det saknas kunskap om hur processerna fungerar. 
 
 
4444. . . .     Småföretagande  Småföretagande  Småföretagande  Småföretagande      
 
I Sverige liksom i övriga Europa är de flesta företag små företag, sett till antalet sysselsatta i företaget. 
Nutek (2006) visar att av Sveriges privatanställda var 40 procent verksamma i småföretag år 2004. 
Av Sveriges då cirka 625 200 företag hade ungefär 99 procent färre än 50 anställda. Nästan 70 
procent var så kallade soloföretag dvs. de hade inga anställda. Jordbruk med flera företagskategorier 
är här oräknade.    
 
Olika länder använder olika definitioner på företag beroende på dess storlek. Nedan redovisas EU:s 
definition av Små och medelstora företag (SMF)1: 
 
    
    
    
    
    
    

                                                           
1 I januari 2005 ändrades definitionerna av små och medelstora företag. Förändringen avser omsättning och 
balansomslutning. Indelningen utifrån antalet anställda är oförändrad. 
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Tabell 2Tabell 2Tabell 2Tabell 2:::: EU:s SMF definition. 
 
Beteckning Antal anställda 

Soloföretag (majoriteten av småföretagen) 0  
Mikroföretag   1-9  
Småföretag  10-49  
Medelstora företag   50-249  
Stora företag  Fler än 250  

 

Holmquist, Karlsson och Sölvell (2006) är några av de många forskare som pekar på att vi för att 
kunna nå en positiv utveckling i Sverige behöver vidga perspektivet avseende bilden av var nya 
arbeten genereras i framtiden. De menar att beräkningar visar att cirka 70 procent av nya arbeten i 
framtiden beräknas komma i småföretag och att Sverige kan få problem med att behålla sin välfärd 
då landet har få entreprenörer, har få nya företag och har få växande företag. Nutek (2006) som har 
frågat företag i Sverige om de vill växa menar mot bakgrund av sin studie att många företag inte vill 
växa. Samma studie visar dock att det också finns de företag som vill växa. När Nutek frågar dessa 
företag om vilka upplevda hinder som finns för tillväxt i företaget uppges det största hindret vara 
”begränsningar i marknadens efterfrågan”.  

En konsekvens av dessa förhållanden kan bli att de många små företagen i den svenska ekonomin i 
stor utsträckning är bundna till en otillräcklig och krympande lokal marknad och därför har 
begränsad möjlighet att expandera sin verksamhet. Å andra sidan kan en ökad tillgång till en global 
marknad förändra förutsättningarna även för små företags tillväxt inom branscher som tidigare varit 
hänvisade till en lokal marknad.  
 
 
5555. . . .     Kluster och nätverkKluster och nätverkKluster och nätverkKluster och nätverk    
    
Klusterbegreppet introducerades ursprungligen i arbeten av Michael Porter för att beskriva 
funktionellt relaterade branscher, men även för att understryka närhetens betydelse för 
konkurrenskraften mellan nationer och inom nationen (Porter, 1990, 1994).) Klusterbegreppet 
bidrar till att ge en ”…fördjupad och nyanserad bild av hur dynamik och innovationsförmåga 
uppstår i näringslivet.” (Malmberg, 2002, sid. 14) Vanligtvis beskrivs kluster som en grupp 
oberoende aktörer. Det är samspelet mellan dessa som definierar klustret och som vidare utgör 
kärnan i analyser av kluster. Interaktionsprocesser blir således väsentliga då det är i dessa som 
samarbete och konkurrens frågor hanteras. Inom ekonomisk geografi talas det även om regionala 
agglomerationer eller industriella distrikt. Inom den riktningen söker man förstå den geografiska 
närhetens betydelse för industriella systems funktionssätt (Malmberg, 1996). För att undvika 
förvirring angående kluster som begrepp föreslår Malmberg (2002) att begrepp som industriella 
system, företagskluster eller branschkluster representerar den funktionella aspekten i kluster- 
konceptet. Den geografiska aspekten kunde omfattas av begrepp som agglomerationer eller 
geografiska kluster (alt. spatiala, regionala eller lokala kluster). Vi använder i denna uppsats följande 
definition av kluster: “ the case when related economic activities locate to each other, in the same 
place (local/regional milieu)” (Malmberg, 1996). Wigren (2005) pekar på att organisationer som 
Vinnova och Nutek i näringslivspolitiska sammanhang använder begreppet kluster som en 
beteckning på en gruppering företag som samverkar såväl horisontellt som vertikalt i nätverk. Även 
här betonas den geografiska aspekten men dessutom att grupperingen bör dela gemensamma 
frågeställningar. I sådana nätverk kan även aktörer som näringslivsbolag ingå. Wigren pekar i samma 
rapport på att Vinnova anser att ”ett eller flera kluster är en förutsättning för ett innovationssystem” 
(ibid. sid. 10) och att dessa bör ha en stark koppling och samverkan med närliggande högskolor eller 
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universitet. Innovationssystem är processer, menar Vinnova, där målet är att skapa nya innovationer 
genom nya och befintliga företag (ibid). 
 
Interaktiva relationer har ofta lyfts fram som betydelsefullt i företagande och för affärsutvecklande 
verksamhet (Grönroos, 2000; Wikström et al., 1998). Att företag är inneslutna i sammanhang har 
betydelse för hur de kan handla (jmf. Halinen och Törnroos, 1998). Den lokala miljön erbjuder en 
omgivning för utveckling av ett ”socialt kapital” (Putnam, 1993 där tyst kunskap (Rolf, 1995) 
avseende normer, värderingar och institutioner konstrueras i sociala sammanhang. Företagandet blir 
socialt konstruerad och kontextuell, där interaktion pågår i nätverk av relationer.  
 
I de regioner där högskolor och universitet har en relativt kort historia kan det vara extra svårt att 
etablera en fungerande infrastruktur för samverkan mellan näringsliv och högskola och universitet. 
Det kan finnas mentala hinder som gör det svårt för företag att efterfråga insatser från högskolorna 
då kunskapen kan om vad dessa kan erbjuda kan vara begränsad. Det kan även finnas brist på 
förståelse från högskolornas sida om vilken situation små- och medelstora företag verkar under vilket 
kan lägga hinder i vägen för en fungerande samverkan.  
 
 
6666. . . .     Ett hanEtt hanEtt hanEtt handlinsinriktat tillvägagångssätt  dlinsinriktat tillvägagångssätt  dlinsinriktat tillvägagångssätt  dlinsinriktat tillvägagångssätt      
    
Projektet ”Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling” är ett pågående projekt som startade 
den 1 april 2006 och avslutas den 31 december 2007. Syftet är som beskrivits tidigare, att undersöka 
förutsättningarna för ett interaktivt klimat och ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan 
Mittuniversitetet, företagen i tre klusterliknande företagsområden samt de lokala beslutsfattarna i 
Östersunds kommun. I de tre företagsområden verkar totalt drygt 350 företag och de har inom 
respektive område organiserat sig i intresseföreningar/företagarföreningar. Genom dessa 
grupperingar jobbar företagen för att förbättra förutsättningarna att nå ökad konkurrenskraft och 
positiv utveckling för de enskilda företagen och för området som helhet. Områdena kallar sig 
Företagsstaden Odenskog, Vechicle Technical Center (VTC) och Lugnviks företagsby. Genom 
föreningarna drevs utvecklingsprojekt som var kopplade till respektive område. Till dessa olika 
projekt var tre olika projektledare knutna. 
 
FigFigFigFigur 2:ur 2:ur 2:ur 2: Samband som studeras i forskningsprojektet ”Arena för hållbar innovativ 
småföretagsutveckling”. 
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Högre utbildning har funnits i Östersundsregionen sedan år 1971 då Socialhögskolan etablerades. 
Sedan dess har högskolan genomgått en stark utveckling och finns på tre Campusområden i 
Jämtland och Västernorrland. Högskolan fick universitetsstatus år 2005 och har två fakulteter. 
Jämtland har, i relation till riket som helhet, en låg utbildningsnivå (Eurofutures AB, 2004). 
Högskoleverket (2006) visar att i Jämtlands län går cirka 41 procent av ungdomarna till högre 
studier innan de fyllt 25 år vilket placerar länet på tredje plats från botten på en lista över Sveriges 
län. Toppar gör Uppsala län med nästan 53 procent. Mittuniversitetet är bland annat genom sin 
relativt korta historia i regionen inte särskilt väletablerad som samarbetspart till företag och offentliga 
institutionen när det gäller forskning och utveckling. På universitetet finns en samverkansavdelning 
som ska underlätta och stimulera samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället.  
 
Forskning handlar inte sällan om kunskapsgenerering genom i tiden relativt utdragna processer 
medan företag oftast är drivna av kortare tidsplanering. Det kanske speciellt gäller resursknappa 
SMF:s där marginalerna inte alltid finns på samma sätt som i större företag. Vi har därför försökt 
arbeta på ett interaktivt och handlingsinriktat sätt då vi varit medvetna om företagens önskan om att 
se mer omedelbara resultat av sina insatser. Med tidigare erfarenhet av bristande möjligheter för 
enskilda företag att delta i längre forskningsprojekt knöts i ett tidigt skede av projektansökan kontakt 
med intresse/företagarföreningarnas respektive styrelser för att utröna om det fanns intresse och 
möjligheter att delta i forskningsprojektet. De tre områdena Företagsstaden Odenskog, Vechicle 
Technical Center, (VTC) samt Lugnviks företagsby befann sig då i tre olika utvecklingsstadier i sina 
projekt. Företagsstaden Odenskog sökte finna på att finna nya former för samverkan efter sex års 
projektmedeltid, VTC sökte efter drygt ett års upptakt att komma in i en mer förvaltande roll 
medan Lugnviks företagsby befann sig i en inledningsfas i sitt utvecklingsprojekt. När Östersunds 
näringslivschef och de tre områdenas styrelser förklarat sig (mer eller mindre) villiga att engagera sig i 
forskningsprojektet kunde detta komma igång.  
 
I samband med att projektet startade bildades en arbetsgrupp som bestod av de tre projektledarna 
från respektive företagsområde samt de fyra forskare från universitetet som knutits till projektet. Till 
projektet knöts även en referensgrupp med representanter från universitetets samverkansavdelning, 
enskilda företag, näringslivskontoret i Östersund samt från en Triple Helix konstellation i Väster-
norrland.  
 
Under projekttidens gång har olika aktiviteter genomförts med målsättningen att stimulera till en 
ökad dialog mellan parterna. Aktiviteterna har varit möten, referensgruppsträffar, workshops samt 
studieresor. Vidare har ett femtontal företag i de olika områdena intervjuats och givit sina åsikter 
kring samverkan. Mötena har genererat kunskapsutbyten mellan projektets olika parter vilken har 
gynnat dialogen mellan parterna. Djupare intervjuer har även gjorts med projektledarna från 
respektive område samt med samverkansfunktionen på Mittuniversitetet. Intervjuerna och mötena 
med företagen, projektledarna och samverkansfunktionen och har legat till grund för dokumenta-
tionen över vilka de specifika förutsättningarna är för att stimulera samverkan mellan parterna.  
 
Genomförda aktiviteter inom projektet 
 

• Projektets samarbetspartners, Partnergruppen, har under hösten träffats regelbundet varje 
månad under en till två timmar i partnermöten där vi diskuterat och informerat varandra. 
Deltagarna på dessa möten har varit projektledarna från de tre företagsområdena och 
Mittuniversitetets projektgrupp. Projektledarna inom företagsområdena har lärt känna 
varandra och kunnat utbyta erfarenheter sinsemellan. Vid några tillfällen har även lärare från 
Mittuniversitetet eller företagare varit med och talat om sina uppgifter respektive 
verksamheter. Vid dessa möten har frågeställningar och aktiviteter genererats i dialog mellan 
projektparterna.  
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• Mittuniversitetets interna projektgrupp med de fyra forskarna, Forskargruppen, har under 
hösten haft regelbundna arbetsmöten där arbetssättet och projektets framskridande har 
diskuterats. De fyra forskarna kom från två olika ämnen (företagsekonomi och informatik), 
två olika institutioner (institutionerna för samhällsvetenskap och för informationsteknologi 
och medier) och två olika fakulteter (fakulteterna för humaniora respektive naturvetenskap, 
teknik och medier) inom Mittuniversitetet. Forskarna erfarenhet av tidigare samarbeten med 
företag skilde sig åt på olika sätt.  

 
• Under hösten 2006, mellan september-december, genomfördes en intervjustudie med: 1) 

projektledarna i de tre områdena Odenskog, VTC, Lungvik, 2) sammanlagt 15 företagare i 
de tre områdena, 3) Mittuniversitetets stödsystem för samverkan, 4) kommunens stödsystem 
för samverkan. Undersökningen avsåg att bilda underlag för det fortsatta projektarbetet 
under 2007. Studien hade ett kvalitativt angreppssätt och genomfördes genom personliga 
intervjuer.  

 
• En referensgrupp bildades med representanter från näringsliv, universitetet och kommunen. 

Referensgruppen har haft två lunchmöten under hösten, med cirka 10 deltagare varje gång. 
Vid dessa möten har forskarna informerat om projektet och redogjort bl.a. för 
intervjuundersökningens resultat. Till ett möte bjöds Åkroken Science Park (Sundsvalls-
regionens arena för innovation, entreprenörskap och tillväxt) in för att berätta om sina 
erfarenheter från samarbete mellan företag, universitet och offentlig förvaltning.   

 
• En workshop under namnet ”Studenter i företag – resurs eller usch?”, genomfördes under 

hösten 2006 och ingick som en programpunkt i den så kallade Näringslivsveckan i 
Östersund i början av november. Syftet med workshopen var att diskutera hur samverkan 
mellan Mittuniversitetet och företag egentligen fungerar i praktiken och försöka finna vägar 
till ökad dialog. Företagsrepresentanter, kommunens näringslivschef, studenter samt 
representant för universitetsledningen deltog i inlägg och debatt. Workshopen organiserades 
och genomfördes av Partnergruppen.   

 
• En praktikvecka har genomförts för studenter inom ramen för Mittuniversitetets 

företagsekonomikurs ”Företagande och entreprenörskap” på B-nivå. Praktikveckan utvärd-
erades i samverkan med Forskargruppen.    

 
• En studieresa till Luleå Tekniska Universitet (LTU) gjordes under våren 2007. Deltagare på 

resan var dels personer från Partnergruppen, referensgruppen, företagare från ett av 
områdena i projektet samt från ett nytt företagskluster i Östersund, kommunpolitiker, 
näringslivskontoret, från Trångsvikenbolaget (ett företagskluster i grannkommunen). Syftet 
med resan var att se hur LTU organiserat sig för samverkan med SMEs och hur samverkan 
fungerade i praktiken.   

 
• Som ett resultat av de interna processer som projektet satte igång bildades det under hösten 

2006 en tvärvetenskaplig grupp inom Mittuniversitetet för utformning av forsknings-
projektansökningar under 2007. I denna s.k. ”Framtidsgruppen” inom samhällsvetenskaplig 
forskning samverkar företagsekonomer, informatiker, national-ekonomer, statsvetare och 
sociologer. 
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7777. . . .     De tre klusterliknande småföretagsområdena  De tre klusterliknande småföretagsområdena  De tre klusterliknande småföretagsområdena  De tre klusterliknande småföretagsområdena      
    
Nedan beskrivs de tre företagstäta områden som deltar i forskningsprojektet. Huvudkällor till 
informationen är huvudsakligen projektledarna för de utvecklingsprojekt som drevs i respektive 
område. 
 
7.1 Företagsstaden Odenskog  
 
Företagsstaden Odenskog ligger några kilometer utanför Östersunds stadskärna. I sin begynnelse var 
Odenskog utmarker åt bönderna i Odensala, men i början av 1900-talet började området att 
bebyggas. Under 1920-talet fick Odenskog elektriskt ljus och detta innebar att samhället 
expanderade. Tjugo år senare fanns c:a 30 gårdar i området varav de flesta byggnader står kvar, men 
nu i form av kontor. I mitten av 1950-talet gjorde åkarna sin entré i området och ett gemensamt 
andelsgarage byggdes upp. Den enda servicenäringen som fanns i området vid denna tidpunkt var en 
kiosk, en kommunal tvättstuga samt Lillänge kontantaffär. Under 1960-talet gjordes kommunala 
insatser för att utveckla området mot industrin. Kommunen ställde upp med mark och lokaler och 
detta ledde till att Förenade fabriksverken, FFV, LM Eriksson, Fagersta Partner samt Statens 
Bilprovning flyttade in på området. Några år senare flyttade även företaget Vinetta hit, nuvarande 
Ullfrotté och Triconorbutiken. I takt med att området expanderade byggdes nya bostadsområden. 
Under 1970-talet fick även andra intressenter än industrin upp ögonen för området. Framförallt 
grossister och bilhandlare etablerade sig då i Odenskog. Bland bilhandlarna kan nämnas Gundts 
bilaffär, Saab-Ana, Bilbolaget, samt Isakssons Motor som byggde Sveriges största Ford-hall - 
nuvarande Jemtbil. Även åkerinäringen vidgades på området och som en följd av expansionen 
flyttade även olika restauranger in på området. 1980-talet präglades av en förtätning och omflyttning 
av företag och flera kontorsfastigheter byggdes. I början av 1990-talet skedde ett trendbrott då en ny 
sorts handel kom till området, nämligen Rusta, vars affärsidé är lågprishandel av bland annat 
hygienartiklar, mattor och leksaker. Området domineras år 2006 av fordonsrelaterad verksamhet 
såsom buss- och lastbilsåkerier, bilhandel, bilverkstäder samt däck, glas och tillbehörsfirmor. Men på 
området finns också IT-företag, snökanonstillverkare, frisörer med mera - mångfalden är stor och det 
är just det breda utbudet som framhävs som områdets styrka. Endast en tiondel av områdets drygt 
240 företag är idag att hänföra till industriföretag. Denna andel företag sysselsätter dock en fjärdedel 
av områdets cirka 3 500 anställda. 
 
Intresseföreningen och projekteIntresseföreningen och projekteIntresseföreningen och projekteIntresseföreningen och projektet Odenskog expanderar etapp I och IIt Odenskog expanderar etapp I och IIt Odenskog expanderar etapp I och IIt Odenskog expanderar etapp I och II: : : : 1995 bildades 
Odenskogs intresseförening, en ideell företagarförening vars syfte var att genom samarbete utveckla 
Odenskogsområdet för medlemmarnas bästa. Frågor som föreningen arbetade med från början var 
framförallt förbättrade möjligheter vad gäller handel och service. Behov som föreningen hade mött 
bland sina medlemsföretag var främst möjligheter att köpa livsmedel samt närhet till 
bankomat/bank/post. Under år 2000 arbetade föreningen fram en handlingsplan för utvecklingen av 
området för tidsperioden 2001-2003 och projektet benämndes Odenskog Expanderar. Utvecklings-
projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen, Östersunds 
kommun samt Arbetsförmedlingen. Projektägare var Odenskogs Intresseförening. Målsättningen var 
att utveckla Odenskog företagsstaden till ett mönsterområde för gynnsam företagsmiljö – att skapa 
ett forum för gemensamma frågor och att arbeta med en miljöprofil för att på så sätt påverka andra 
företag att flytta in i området. Vidare önskade man förbättra relationerna mellan näringsliv och 
skola, även detta i syfte att öka områdets attraktionskraft. Projektmålen var bland andra att 
omsättningen skulle öka hos Odenskogsföretagen, att antalet anställda skulle öka samt att fler företag 
skulle etablera sig i området. Vidare uttrycktes en strävan att Odenskog skulle utvecklas till ett 
föredöme på miljöområdet.  Strategin för att uppnå dessa mål var: 
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• Att uppmuntra företagen till ökad lönsamhet. 
• Att underlätta de befintliga företagens utveckling.  
• Att stimulera till nyetableringar.  

 
Dessutom avsåg man i projektet att stimulera till möten mellan individer och mellan företag samt att 
göra Odenskog trevligt att vistas i för kunder och andra besökande. Inom projektets ramar skulle en 
gemensam marknadsföring av Företagsstaden Odenskog ske. Konkreta indikatorer i projektet var 10 
nya företag och 300 nya arbetstillfällen. 
 
I den handlingsplan som fanns för att uppnå detta ingick även att utveckla ett servicecentrum i 
Odenskog. Handlingsplanen innefattade bland annat att Odenskogs Intresseförening och 
Östersunds kommun gemensamt skulle planera för att utveckla ett område i kanten av Odenskog till 
ett handelsområde, Lillänge köpcenter. Föreningen hade önskemål om att serviceutbudet i det 
kommande handelsområdet skulle intressera hela familjen. De servicefunktioner som det i första 
hand då skulle finnas behov av var livsmedelsbutik med fullsortiment, systembolag, hotell inklusive 
restaurang samt post och bankservice.  
 
I början av 2001 anställdes en projektledare och intresseföreningens styrelse fick ny ordförande. 
Intresseföreningen hade redan innan projektet ”Odenskog expanderar” ett 100-tal medlemsföretag. 
Under projekttiden var det som mest 185 medlemsföretag. Projektledaren har inom vissa 
ekonomiska gränser haft fria händer att fatta egna beslut. Mer omfattande beslut har krävt styrelsens 
godkännande. Det som till största delen har styrt utformningen och handlingsplanen i projektet har 
varit ambitionen att uppfylla de projektmål som stod angivna i EU-ansökan. Styrelsen har också gett 
projektet i uppdrag att utföra olika aktiviteter. 
 
När EU-medel för det första projektet tog slut (2001-2003) ansökte styrelsen om en förlängning av 
projektet, ”Odenskog expanderar, etapp II”. Den ansökan var en ren fortsättning av den första, men 
med ökat fokus mot utbildning och samverkan med högskola/universitet. Den 8 juni 2004 
beslutade Strukturfondsdelegationen att bevilja finansiering för etapp II för åren 2004 - 2006. 
Projektet går under denna studie mot sitt slut och inga nya projektmedel är sökta. Projektledaren 
säger sig vara oinformerad om hur intresseföreningen har tänkt gå vidare. Han menar att då 
köpcentrumet Lillänge äntligen blev av, gick mycket av luften ur föreningen. Att köpcentrumet blev 
av beror till mycket stor del på styrelsens aktiva arbete redan innan projektmedeltiden.  
 
MedlemsföretagMedlemsföretagMedlemsföretagMedlemsföretag: : : : Projektet ”Odenskog expanderar” jobbade i första hand mot föreningens 
medlemsföretag, men inga särskilda åtgärder för att rekrytera nya företag gjordes. Projektledaren har 
arbetat med uppsökande verksamhet och har på så sätt försökt få med företagen i föreningen. 
Medlemsföretagen har inga andra förpliktelser än att betala medlemsavgift2. Det företagen erhåller 
för medlemsavgiften är bland annat att föreningen för företagens talan ute i större sammanhang. 
Under 2005 skapades ”Odenskogskortet”, som ger anställda i medlemsföretag olika rabatter i 
områdets företag. Detta kort har skapat ett tryck från de anställda i företagen att ”pusha” på ett 
medlemskap i föreningen. Under projekttidens gång har företag även lämnat föreningen. 
Projektledaren menar att en orsak till avhopp var att områdesbevakningen ingick som en 
obligatorisk del i medlemsavgiften. Då valde en del företag att avstå medlemskap, de ville inte bli 
påtvingade något de inte själva valt. En del företag reagerade även mot den orättvisa som då uppstod 
eftersom de företag som stod utanför medlemskap, ändå drog nytta av att bevakning fanns i området 
och betalades av de som var medlemmar i föreningen.  
 

                                                           
2 Grundavgift 50 kr (ej avdragsgill kostnad) + Fast service-avgift 1 050 kr + EU-avgift 250 kr/ anställd 
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Cirka hälften av områdets 240 företag har valt att stå utanför föreningen. Enligt projektledaren för 
projektet ”Odenskog expanderar” är det framförallt företag som ingår i en större kedja som inte har 
fått möjlighet att var med på grund av överordnade externa chefer. Kedjorna är styrda av 
huvudkontor belägna någon annanstans och de ser inte någon nytta med att vara medlemmar i 
intresseföreningen. Dessa företag har dock varit med i vissa aktiviteter som kopplats ihop med 
projektet. Exempel på detta var marknadsföringen av området med hjälp av en ”kartbild” över 
företagen i området. 
    
Sammanfattande bild av områdetSammanfattande bild av områdetSammanfattande bild av områdetSammanfattande bild av området: : : : En sammanfattande bild av området är att de har haft en lång 
projekttid och att medlemmarna ger intryck av att uppleva en viss mättnad när det gäller 
tidsbestämda projekt. De verkar vara redo för att komma in i en ny fas ifråga om samarbete, där 
andra former krävs. Företagarna var även undersökningströtta, det var flera som avböjde intervju och 
uppgav att de hade för lite tid eller att de inte var intresserade.  
 
7.2 Vehicle Technical Centre, VTC  
 
I samband med beslutet av garnisonsnedläggningen och flytten av Armens Tekniska Skola (ATS) i 
Östersund, samlades en grupp människor som var oroliga för vart den fordonstekniska kompetensen 
skulle ta vägen när försvaret la ner sin verksamhet i Östersund. ”Det finns ett hot här, skall vi träffas 
för att se vad vi kan göra åt det” så löd kommunikationen mellan några anställda på ATS, och några 
företagare i länet under hösten 2004. Det bakomliggande syftet till träffen var att hitta lösningar för 
hur man skulle kunna bevara den fordonstekniska verksamheten i länet samt även hur ATS-området 
skulle kunna utvecklas för att på så vis skapa fler arbetstillfällen i regionen. Företag som Aerotech 
Telub, Teknik Information i Krokom AB (Tikab), Jemtteknik och Qraft nappade på idén och 
parterna möttes för en förutsättningslös diskussion. Mötesforumet resulterade sedermera i ett affärs- 
och utbildningskluster inom elektronik och fordonsteknik med tre operativa områden: Vehicle 
Technical Centre, (VTC), Mid Sweden Technical Partnership, (MSTP) samt ett utbildningsbolag. 
    
Intresseföreningen och projektetIntresseföreningen och projektetIntresseföreningen och projektetIntresseföreningen och projektet: : : : VTC, som drivs som en ideell intresseförening, bildades i juni 
2005. Föreningens uppdrag var att skapa tillväxt i Östersundsregionen genom att bilda en kreativ 
och kraftfull samverkansmiljö för utveckling och forskning inom det fordonstekniska området. Det 
fordonstekniska området omfattar, för VTC, utveckling av verksamheter som har anknytning till 
användning av fordonssystem. Några exempel på verksamheter är bland annat fordonsunderhåll, 
utbildning, dokumentation, verkstäder med personal, körning, transportlogistik samt motorsport. 
Under hösten 2005 fick föreningen hjälp av kommunens näringslivskontor att skriva en 
projektmedelansökan och i januari 2006 beviljades VTC projektpengar, för perioden 2006-2007. 
Målsättningen var att kunna bygga upp ett fordonstekniskt center i Östersund, beläget på gamla 
militärområdet, ATS.  
 
I och med att föreningen fick projektmedel, anställdes i mars 2006 en projektledare på heltid samt 
en projektassistent på halvtid. Eftersom kommunen blev projektägare, ledde anställningarna i 
projektet till att styrelsen för intresseföreningen fick en underordnad roll och mer kom att betraktas 
som en referensgrupp som träffades tre-fyra gånger/år. Styrelseordförande var Svensk Bilprovnings 
VD. Projektledarens roll var att fånga upp vad medlemsföretagarna ville bidra med i föreningen för 
att projektets övergripande syfte att skapa tillväxt skulle uppfyllas. Följande underliggande syften var 
uttalade: 
 

• Att utveckla en sammanhållen föreningsadministration/service. 
• Att övergripande positionera medlemmarnas konkurrenssituation i förhållande till 

branschen.  
• Att öka kunskapen hos beslutsfattare om problemområden och möjligheter för tillväxt.  
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• Att inspirera samarbetsprojekt mellan medlemsintressenter och omvärlden.  
• Att tillsammans med gymnasieskolan och Mittuniversitetet skapa nya och bättre 

utbildningsplatser inom ämnet fordonsteknik. 
 
MedlemsföretagMedlemsföretagMedlemsföretagMedlemsföretag: : : : På hösten 2006 var cirka 30 företag medlemmar i föreningen och dessa hade 
tillsammans cirka 500 anställda. Ett marknadsföringsmål som fanns var att sätta regionen på kartan. 
Redan under hösten 2005 rekryterades en stor andel av dagens medlemsföretag. Rekryteringen 
skedde framförallt via mun-till-mun-metoden. De som ville ansluta sig till föreningen hade ett 
gemensamt intresse: att få ha kvar utbildat folk inom fordonsbranschen på orten. I dag ansöker företag 
om att bli medlemmar och lägsta kriteriet för att få vara med är att företagen delar det gemensamma 
målet att främja utvecklingen i regionen3. Det finns även företag som inte har direkt koppling till 
fordonsbranschen som är medlemmar, i VTC finns även flera hotell. Anledningen till att dessa är 
medlemmar är deras intresse för branschen i form av hotellgäster som besökare till mässor, 
utbildningar och annat som är fordonstekniskt relaterat. Andra mål var att stärka medlemsföretagens 
tillväxtmöjligheter, att utveckla gymnasieutbildningar samt möjliggöra universitetsutbildningar inom 
det fordonstekniska området.    
    
Sammanfattande bild av områdetSammanfattande bild av områdetSammanfattande bild av områdetSammanfattande bild av området:::: En sammanfattande bild av området var att företagen var ”på 
hugget” och alla företag som vi kontaktade ställde upp på intervju. VTC är ett ungt 
samarbetsprojekt med väl definierade mål och en entusiastisk och drivande projektledning. De var 
vid denna studies genomförande i en tidig fas i sitt projekt och engagerade eldsjälar som drev 
gemensamma frågor framåt. Medlemmarna är geografiskt spridda men samverkar kring fordons-
teknik. VTC betonar kopplingen till universitetet och har som ett första steg drivit på etableringen 
av en högskoleutbildning inom fordonssystemteknik. Inom området finns även gymnasieutbildning 
inom fordonsprogram.  
 
7.3 Lugnviks Företagsby  
    
Lugnvik är beläget strax utanför Östersund och utgör, sedan 1954, en av Östersunds stadsdelar. 
Tidigare tillhörde Lugnvik Ås gamla socken. I dagsläget (2006) uppgår invånarantalet till 2 700 
personer. Fram till början av 1900-talet var området bebyggt endast i liten utsträckning. Namnet på 
nuvarande gator antyder att de främst var hantverkare som utgjorde den första befolkningen. Här 
hittar man nämligen gatuadresser såsom Färgargränd, Kopparslagsgränd, Pumpmakargränd, 
Stenhuggargränd och så vidare. Under seklet utvecklades sedermera stadsdelen allt mer och en 
mängd små företag etablerades på området. Bland annat fanns här två bagerier, två skomakare, två 
livsmedelsaffärer, tre bensinstationer, tre kaféer, skrädderi, sömmerskor, skinngarveri, sybehörsaffär, 
lackeringsverkstad, bilverkstäder, åkeri, taxi och frisersalonger. Under 1960-talet byggdes det 
industriområde upp i Lugnvik som idag inrymmer ett 100-tal företag inom varierande branscher. 
Här finns allt från avancerade tjänsteföretag, mekanisk industri, grossiströrelser, anläggningsföretag, 
kraft- och värmeproduktion, återvinning/destruktion till depå och förrådsverksamheter. Totalt sett 
har dessa företag cirka 950 anställda och omsättningen uppgår till närmare en miljard kr. Under 
1970-talet byggdes det bostadsområde av höghus och lägenheter som idag kännetecknar området. 
Mot Semsån och ner mot Storsjön finns även radhus och villaområden. Trots att det i stadsdelen nu 
bor mer än dubbelt så många invånare som i början av 1950-talet har servicen anmärkningsvärt 
tunnats ut. Kvar runt torget finns idag verksamheter såsom dagis, skola, fritidsgård, äldreboende, 
frisör, bibliotek, sporthall samt hälsocentral och kyrka. Området rymmer även en bensinmack med 
servicebutik samt post och banktjänster.  
 

                                                           
3 Medlemsavgiften är satt till 1 000:- / 10-talet anställda, samt en fast serviceavgift som uppgår till 500:- / företag. 
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Intresseföreningen och projektetIntresseföreningen och projektetIntresseföreningen och projektetIntresseföreningen och projektet: : : : 1996 bildades Lugnviks Företagarförening. Föreningen har till 
syfte att fungera som en sammanslutning av företagare och fastighetsägare inom Lugnviks handels- 
och industriområde. Initiativtagare till föreningen var tre företagare inom området, vilka kan liknas 
vid eldsjälar och föreningens motor.  Föreningens syfte är framförallt: 
 

• Att företräda medlemmar inför lokala myndigheter och grupperingar inom närings- och 
samhällslivet. 

• Att verka för ökat samarbete mellan områdets företag. 
• Att göra Lugnviks handels- och industriområde mer känt och attraktivt för medlemmar och 

deras kunder och anställda.  
• Att vid allmänna sammankomster utbyta information om aktuella händelser som berör 

områdets företag. 
 
Under 2006 ansökte föreningen om projektmedel motsvarande den ovan beskrivna processen i 
Företagsstaden Odenskog för att utveckla Lugnviks Industriområde till Lugnviks Företagsby. 
Projektet beviljades medel i juli samma år. Motiveringen till projektets genomförande var: ”Den 
breda floran av verksamheter, liksom den historiska synen på Lugnviks Industriområde, har medfört 
att det inte är det attraktiva område som krävs för att befintliga och nytillkommande företag ska 
kunna utvecklas i en positiv miljö.” Lugnvik ligger beläget i direkt anslutning till Europavägen och 
har en iögonfallande position. Antalet förbipasserande är högt, och hur dessa uppfattar området kan 
därför även ha betydelse för hur staden Östersund upplevs av besökare och förbipasserade.  
 
Projektets syfte var att lyfta industriområdets status till gagn för befintliga företag och dess 
medarbetare, kunder och besökare liksom att underlätta rekrytering av nya medarbetare och företag 
till området. Konkreta mål var följande:  
 

• Att Lugnviks industriområde blir Lugnviks Företagsby, erkänd för framgångsrika och 
engagerade företag/företagare.  

• Att inom två år ska det finnas åtta nya företag etablerade i Företagsbyn.  
• Att om två år har de befintliga företagen ytterligare 50 anställda, varav minst 25 kvinnor. 

 
Projekttiden sträckte sig över två år, 2006-2007 och huvudman för projektet var Lugnviks 
Företagarförening. Under hösten 2006 anställdes en projektledare. Till projektet var även sex 
kommunanställda kopplade. Förutom medlen från projektansökan, finansieras arbetet med 
individuella bidrag från områdets företagare. Här är variationerna väldigt stora och projektledaren 
menade att det blev lite en form av Robin Hood-anda över det hela, de rika betalar för de fattiga. 
Det fanns en risk att de företagare som varit generösa i efterhand kan komma bli besvikna över att 
de eventuellt inte fått valuta i proportion till satsade resurser. Genom att informera och berätta om 
vad som kan göras och kommer att göras hoppas de dock att eventuellt framtida missnöje ska kunna 
begränsas.   
 
MedlemsföretagMedlemsföretagMedlemsföretagMedlemsföretag: : : : Hösten 2006 var cirka 60 företag anslutna till föreningen. Medlemskapet är öppet 
för alla områdets företag.4  
    
Sammanfattande bild av områdetSammanfattande bild av områdetSammanfattande bild av områdetSammanfattande bild av området: : : : Det märktes att området befann sig i en startfas i fråga om 
samarbete mellan företagen inom området. Många företag verkar inom industriell verksamhet och 
tillverkning. Företagen hade svårt att se hur de skulle kunna ha någon koppling till universitetet. Det 
mentala avståndet var stort mellan det egna företaget och att använda universitetets resurser. Det var 
                                                           
4 Medlemsavgiften uppgår till 500 kr/år varav 400 kr utgör medlemsavgift och 100 kr serviceavgift.  
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heller inte helt lätt att få företagare att ställa upp på intervjuer och det var många som avböjde då de 
hade svårt att se något syfte med en intervju. 
    
    
8. 8. 8. 8.     Samverkan mellan universitet och klusterlika småföretagsmiljöerSamverkan mellan universitet och klusterlika småföretagsmiljöerSamverkan mellan universitet och klusterlika småföretagsmiljöerSamverkan mellan universitet och klusterlika småföretagsmiljöer    ----        
        Företagens syn på samverkan med UniversitetetFöretagens syn på samverkan med UniversitetetFöretagens syn på samverkan med UniversitetetFöretagens syn på samverkan med Universitetet    
 
Enligt företagarna vi intervjuat finns det stora kunskapsutbyten att göra mellan dessa världar då 
skillnaden i kunskap är så stora.    De intervjuade ansåg att företag och Universitet måste försöka 
mötas då näringslivskontakter är viktiga under studietiden och så att det inte blir en ”chock” när 
studenterna ska gå från teori till praktik. De allra flesta menar dock att första steget måste komma 
från Universitetets sida. Då företrädare i näringslivet är så upptagna och många gånger har svårt att 
höja blicken och identifiera behov som den akademiska världen skulle kunna tillfredställa. 
Respondenterna konstaterar att eftersom intresset finns ute bland företagen att samverka med 
akademin behöver inte Universitetet vara rädda för att ta kontakt.  
 
Då samverkan fungerar kan alla parter vara vinnare. En av respondenterna uttrycker detta på 
följande sätt: Företagen får in nya tankar och idéer, studenterna får realisera sina kunskaper i 
praktiken samt att de får referenser till framtidens jobbansökningar, och slutligen, Universitetet får 
genom fungerande samverkan en attraktivare utbildning.  Omvänt får inte strävan efter samverkan 
anta orimliga proportioner som någon konstaterar. När det ”inte stämmer”, det vill säga när parterna 
ligger för långt ifrån varandra är det bästa att ”släppa det hela och gå vidare” som en respondent 
uttryckte det. Energin räcker inte till hos företagarna, att både driva företag samt att jobba för att 
etablera samverkanskontakter. 
 
Ett företag som har en låg grad av samverkan med akademin anser att det inte finns något motstånd 
till att samverka med Universitetet men det har inte funnits något behov och samverkan måste bygga 
på detta samt att det finns ett förväntat mervärde. Samverkan kan inte ske bara för ”sakens egen 
skull”.  Respondenten konstaterar slutligen att företagen måste se vad de ”får tillbaka”, se kopplingar 
till nyttan, men samtidigt måste detta ”få ta sin tid”. 
    
8.1 Vad kan man samverka kring – vad kan universitet hjälpa företagen med?  
 
De allra flesta företag som vi intervjuat kan inte uttala ett speciellt behov av vad Universitetet skulle 
kunna hjälpa företaget med av den anledningen att de inte vet vad universitetet har resurser att göra. 
De anser sig inte haft något behov av Universitetet, om de behöver få något utfört har de vänt sig till 
annat håll. De tror att det är möjligt att de skulle kunna ha användning av Universitetet, men för 
tillfället känner de inte till något konkret område. Här menar företagarna att det bästa vore om 
Universitetet tog kontakt med företag och först visade vad de har att erbjuda eller omvänt utförde en 
behovsanalys åt företaget. De behov som ändå lyftes fram av företagens rörde framför allt 
marknadsområdet. Flera av respondenterna hävdar att de gärna skulle ta emot studenter om de skulle 
kunna studera nya marknader eller utföra marknadsanalyser. Logistik, redovisning samt företags-
analyser är andra områden som lyfts fram som möjliga att samverka kring. Vad som kan göras för 
respektive part måste dock bestämmas i mötet – eftersom det är individuellt.   
 
Ett annat önskemål som kom fram under intervjuerna var att företagen själva önskar kunna lägga in 
eventuella ”jobbförfrågningar” på Universitetets hemsida – det vill säga att det skulle finnas en länk där 
företagen själva kunde gå in och efterlysa kontakt med studenter och forskare.  
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Ett av företagen beklagar att inte teknikutbildningarna finns kvar i Östersund. ”Elektronik och 
Underhåll”5555, ansågs vara utbildningar som företaget hade nytta av. På dessa utbildningar ställde även 
företaget upp med lärarkompetens. Detta företag hoppas att det kan bli något bra av den planerade 
fordonsutbildningen på högre nivå. De menar att eftersom nyttan är så viktig för att samverkan ska 
äga rum, så måste Universitetet lyssna lite grann till vad som efterfrågas – även om upptagningsområdet 
inte endast är lokalt. De studenter som utbildas kommer ju en dag att rekryteras av näringslivet.   
 
Ett av företagen vi talat med anser sig aktivt försöka påverka Universitetets utbud vad gäller IT-
utbildningar. Tillsammans med andra företag inom intresseföreningen Vindue6, har de gjort en 
skrivelse till Universitetet där de varnar för den framtida bristen av programvaruingenjörer. 
Företagen menar att det inom en snar framtid kommer att bli brist på denna kunskap. Gemensamt 
med Universitetet sker nu enligt företaget ett samarbete för att lösa detta problem.  
 
8.2 Vad kan företagen vara Universitetet behjälpliga med? 
 
Alla företagare som vi intervjuat säger att de gärna kommer till Universitetet och gästföreläser, en del 
har också redan erfarenhet av det. De flesta företagsledare eller chefer är något av exhibitionister som 
vill synas och tala om vad de är bra på, som någon uttryckte det.  Det måste dock finnas ett syfte och 
en koppling till den egna verksamheten, den framtida nyttan måste finnas någonstans. Speciellt kring 
frågor inom områden som marknad, strategi samt teknik menar företagen att gästföreläsningar skulle 
kunna fungera. Vidare säger de allra flesta företagare att de tar emot studenter som kontaktar 
företaget, bara tiden finns. En företagare menar dock att det i stort sett endast är de stora företagen 
som har möjlighet och resurser att ta emot studenter. För småföretagare anses det bli alltför 
tidskrävande, även om de skulle vilja ta emot studenterna. 
 
8.3 Förutsättningar för samverkan? 
 
En sammanfattande åsikt om förutsättningarna kring samverkan och för att man som företag ska 
kunna ta emot studenter är att framförhållningen är god samt att företaget ser någon konkret nytta 
med samverkan. De första mötena med Universitet måste röra behoven som finns hos respektive part. 
Kommunikation och förståelse för varandra är enligt företagarna viktigt. Även om inte några direkta 
behov kan identifieras i dagsläget, går detta att skapa och samverkansvinsterna finns inom räckhåll – 
det ger mervärde i längden. Många företag som intervjuats vet inte vad Universitetet kan erbjuda 
och har därför inte byggt upp någon efterfrågan efter akademins tjänster. För att locka till sig företag 
anser företagen att Universitetet måste vara mer konkret och tydligare påvisa vilka typer av arbeten 
man kan vara behjälplig med samt även själva ange vilka behov man vill att företagen ska lösa. En 
respondent frågar vad erbjuder Universitetet? Vilka förutsättningar gäller samt vad har Universitet 
självt för behov. Dessa frågor måste besvaras.  
    
Bättre marknadsföring av goda exempel, kan stimulera samverkan. Universitetet borde sammanställa 
olika samverkansprojekt och presentera dem under sin hemsida. På detta sätt får företag konkret 
reda på vad universitetet kan vara företagen behjälpliga med och fler företag skulle med största 
sannolikhet bli intresserade av Universitetet som samverkanspart.  
 
En möjlig förklaring till existerande samverkan kan vara den egna akademiska bakgrunden som vissa 
anser är viktig för att samverkan ska äga rum. De flesta av företagarna som vi intervjuade, som hade 
erfarenheter av samverkan med Universitetet, har själva en akademisk bakgrund i bagaget. En av 
dessa företagare menar att engagemanget i samverkan med Universitetet främst bottnar i det egna 
                                                           
5 Elektronik- och underhållsingenjörer (dessa utbildningar finns inte längre kvar i Östersund). 
6 Vindue är en företagsinitierad icke vinstdrivande förening som har funnits i ett flertal år. Vindue vänder sig till 
företag som utvecklar produkter eller tjänster inom området informationsteknologi. 
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intresset av att hålla kontakterna med akademin vid liv. Omvänt menar denne företagare att det 
finns en risk att vissa företagsledare har en så kallad ”akademikerrädsla”, men denna bör inte få 
avskräcka utan parterna måste våga mötas. Som någon uttryckte saken: ”Det handlar om att man vet 
för lite om varandra – näringsliv och akademi.”  
 
Enligt företagarna är det viktigt att Universitetet har en bra hemsida för att kunna informera om vad 
man kan erbjuda företagen. Det finns funderingar bland några respondenter på att 
näringslivskontoret skulle kunna fungera som en länk mellan akademi och näringsliv, de skulle kunna 
marknadsföra Universitetet och lyfta fram saker som kan erbjudas. Näringslivskontoret har god 
kunskap om ”bägge parter”. 
 
Många gånger är det studenter som tar kontakt med företagen och sen självständigt utför ett arbete. 
Ett önskemål från företagen är att det även borde finnas en kontaktperson från Universitetet, en 
lärare/handledare som företaget skulle kunna bolla synpunkter med. Speciellt om uppdraget ändrar 
karaktär under arbetets gång är detta viktigt. Flertalet företag med erfarenhet av studentjobb saknar 
uppföljning från Universitets sida.  
 
Flera företagare betonar vikten av att klarlägga alla parters roller innan de går in i en samverkan för 
att undvika framtida problem. Vidare kan det ibland vara viktigt med sekretess för företaget. Sådana 
frågor måste vara avklarade innan samverkan inleds. En företagare menar omvänt att man många 
gånger gör det för svårt för sig. På frågan om vilka förutsättningar som krävs för samverkan säger 
denne något lättsamt ”Tillgång till en kaffemaskin.”  
 
8.4 Hinder för samverkan 
 
Många företagare lyfter fram att de inte känner till vilka ingångar som finns in till Universitetsvärlden. 
Om de vid en första kontakt inte får den hjälp de behöver, finns risk för att någon fler kontakt inte 
söks – trots att behovet kanske finns. Den första kontakten är alltså väldigt viktig. Endast ett fåtal av 
de intervjuade företagen känner till att Mittuniversitetet har en samverkansavdelning, med en 
ingångsport till universitetsvärlden. Denna information måste komma företagen till känna eftersom 
det är en grundförutsättning för att samverkan ska komma till stånd. 
 
En företagare menar att Universitetet verkar för brett, företagen måste ha något att vinna på att 
handleda studenter eller ta emot studenter på praktik. Uppgifterna måste konkretiseras utifrån 
framförallt företagets behov. Företagen är inte intresserade av att verka som testföretag för att 
studenterna ska få eventuella teser bekräftad eller inte – det anser de sig inte ha tid till.    
 
Universitetet får inte konkurrera ut befintlig verksamhet genom ”gratis arbetskraft”. Detta faktum 
kan ibland begränsa möjligheterna för samverkan. En företagare funderar om det skulle vara möjligt 
att inom Universitetet skapa så kallade ”övningsbolag” där viss kommersiell verksamhet skulle kunna 
äga rum, ett mellanting mellan ”statligt och privat”. Det borde dock enligt respondenten inte få 
uppstå en konkurrenssituation gentemot övriga marknaden.    
 
Ett annat hinder för samverkan kan vara osynkroniserade tidsscheman. Studenter läser kurser på 
bestämda tider och det är inte säkert att företag kan ta emot just dessa veckor. Det krävs lång 
framförhållning för att det ska fungera och erfarenhetsmässigt så har skolor dålig framförhållning. 
Det är ofta på kort basis som förfrågningar kommer om att ta emot studenter. Företagen poängterar 
att de är styrda av operativa aktiviteter och att kontakter med Universitetet därför måste vara 
strukturerade och får inte ta för lång tid. Ett av de största hindren för samverkan verkar dock vara att 
företagen helt enkelt inte vet vad Universitetet skulle kunna göra för företagen. Det är något som 
majoriteten av företagen är ense om.  
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8.5 Företagens egna erfarenheter av samverkan Universitetet 
    
Företagarnas erfarenhet av samverkan med Universitetet skiljer sig ganska markant åt. Några har inte 
någon som helst erfarenhet av kunskapsutbyten, medan andra företag har haft mycket kontakt till 
exempel genom att vara så kallade Fadderföretag. Några av VTC- företagen har en hög grad av 
samverkan i och med framtagandet av kursplaner för den nya fordonstekniska utbildningen. De 
företag som har etablerat någon form av kontakt med Universitetet använder sig sedan av denna 
ingångsport även vid andra ärenden som rör Universitetet.    
 
Ett företag har erfarenheter av samverkan med tekniska högskolan i Luleå. Det gällde ett konkret 
projekt kring produktutveckling. En viktig förutsättning enligt denna företagare, är att man i ett 
tidigt stadium kommer överens om vem som äger rättigheterna till produkten. I detta fall var det inga 
konstigheter. Det var företaget som var idébärare och studenterna gjorde jobbet. Parterna skrev ett 
enkelt avtal. Att det skulle kunna uppstå problemet kring otillåten konkurrens ser inte denne 
företagare: Studenterna kan lyfta in nya perspektiv, men det blir enligt företagaren, inte helt ”färdiga 
produkter”. Det egna företaget måste sedan förbättra och vidareutveckla det som studenterna har 
lagt grunderna för. Studenterna saknar enligt företagaren, vissa bitar för att kunna göra jobbet 
komplett.  
 
Ett av de intervjuade företagen går under kategorin storföretag. Detta företag får många 
förfrågningar från studenter som vill komma och utföra arbeten ute på företaget. Då företaget anser 
denna samverkan som mycket viktig, håller de på att ta fram policydokument för hur samverkan ska 
hanteras. Men att reglera samverkan allt för mycket ställer sig en del av företagen tveksamma till. 
Exempel på detta får vi av ett företag som även ingår i Z-group7. Z-group samverkar med 
Universitetet kring bland annat nulägesanalyser. Denna samverkan styrs av avtal, något som 
företagaren menar byråkratiserar det hela då samverkan mellan dessa parter borde kunna äga rum 
ändå, det borde kunna ske utifrån gemensamma intressen.  
 
Endast ett fåtal av de intervjuade företagen har deltagit på någon offentlig föreläsning eller besökt 
Universitetet vid ”Öppet Hus-dagar”. Det anses att det krävs mer riktade åtgärder för att företagen 
ska komma på besök, till exempel specifika branschträffar för att öka intresset. De som har 
erfarenhet av studentkontakter är alla mycket positiva och menar att samverkan också har gett ett 
visst mervärde för företaget.  
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                           
7 Z-Group är ett samarbete inom tillverkningsindustrin i Jämtlands län. Inom gruppen finns legotillverkande och 
producerande företag med bred kompetens inom verkstads-, plast-, elektronik-, mekanik-, aluminiumgjutnings- och 
kablageindustri. 
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Olika språk 

Figur 3:Figur 3:Figur 3:Figur 3: Möjligheter och hinder, samverkan Universitet och företag.  
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För att undersöka universitetets syn på sin roll och efterhöra vilka synpunkter som finns inom 
universitetet på samverkansuppgiften genomfördes en delstudie vid universitetet. Tidigare 
dokumentation studerades och en intervjustudie med representanter från universitetet genomfördes. 
Intervjuobjekten var två personer från samverkansavdelningen, en person från Business Incubator 
samt fyra personer från fyra olika institutioner. De frågor som ställdes till intervjupersonerna var 
samma frågor som ställts till företagen rörande samverkan mellan universitet och näringsliv. 
 
9.1 Resultat av intervjuerna med universitetets representanter 
 
Högskoleverket (HSV) utvärderade universitetens och högskolornas samverkan med omvärlden 
våren 2004. Deras rapport Högskolans samverkan lämnades i december 2004 (2004:38R). Högskole-
verket konstaterar i sin rapport att samverkan skall utvecklas utan att riskera den akademiska 
integriteten. Universitetens och högskolornas samverkan skall omfatta hela det omgivande samhället. 
Universitetet skall enligt Högskoleverkets utvärdering:  

 
• vara en mottagare av erfarenheter och problem från företag och organisationer, 
• genomföra fort- och vidareutbildning i samarbete med viktiga intressenter, 
• öka beredskapen för det livslånga lärandet, bl a genom att utveckla flexibla studieformer, 
• informera om möjligheten att vända sig till universitetet för information ”av olika slag”, 
• medverka i det fortsatta arbetet med de regionala tillväxtavtalen, 
• öka samverkan med offentlig sektor 
• uppmärksamma allmänheten som idag är en bortglömd intressent, 
• ge forskare utbildning i forskningskommunikation/fortbildning,  
• på olika sätt arbeta med barn och ungdomar som målgrupp 
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Under 2006 genomfördes en utredning av samverkansuppgiften vid Mittuniversitetet som 
resulterade i rapporten ”Mittuniversitetets samverkan med omgivande samhälle - Mål och åtgärder 
2007-2010”. Utredningen genomfördes i form av hearings med olika grupper inom och utom 
universitetet. De viktigaste punkterna från de hearings som genomfördes är enligt samverkans-
utredningen:  
    

• Att universitetsledningen tydligt måste markera betydelsen av samverkansuppgiften  
• Att prefekternas ansvar måste tydliggöras. 
• Att samverkan måste vara integrerad i utbildning och forskning och kopplas till en 

institution. 
• Att det måste finnas tydliga incitament för lärare att arbeta med samverkansuppgiften  
• Att det måste finnas en tydlig ingång till universitetet i dessa frågor. 
• Att mäklare och akademi måste arbeta hand i hand. 

 
Följande övergripande mål skall styra Mittuniversitetets arbete med samverkansuppgiften:  
 

• Mittuniversitetet skall poängtera vikten av institutioners, lärares och studenters nära 
samverkan med näringsliv, myndigheter och övriga organisationer.  

• Mittuniversitetet skall ha tydliga incitament för samverkansarbete bland lärare och forskare. 
• Mittuniversitetet skall ha centrala expertfunktioner som stöd för samverkansarbetet på olika 

nivåer.   
• Ingångarna till högskolan skall vara tydliga och enkla.  
• Mittuniversitetet skall bidra till kompetensutvecklingen inom regionen.  
• Arbetet med samverkansuppgiften såväl inom forskning som utbildning skall regelbundet 

utvärderas. 
 
En viktig åtgärd är att medarbetarna vid Mittuniversitetet skall få kunskap om ”förhållningssättet 
samverkan” och att det skall vara en integrerad del i forskning och grundutbildning. Aktiviteter som 
kan genomföras är till exempel intern utbildning till alla anställda och regelbundna samlingar med 
diskussion om hur man kan arbeta med tredje uppgiften. 
 
Intervjustudien genererade ett antal svar på de ställda frågorna. Vid en analys av svaren kunde 
konstateras att flera av svaren återkom frekvent. Dessa var: 
 

• Studenter efterfrågar samverkan med det omgivande arbetslivet i sina utbildningar. 
• Samverkan höjer det pedagogiska värdet på utbildningen. Studenterna kan se de teoretiska 

kunskaperna praktiseras i verkligheten.  
• Det tar tid att etablera kontakter, men det finns inga resurser till detta.  
• Samverkan är inte meriterande.  
• Det finns en brist på kunskap om näringslivet och också en rädsla för att ta kontakt.  
• Det finns motsvarande kunskapsbrist och rädsla bland företagen gentemot universitetet.  
• Universitetsledningen måste markera betydelsen av samverkan.   

 
De åtgärder som föreslogs i intervjuerna var: 
 

• Samverkan med omgivande arbetsliv skall ingå i alla undervisning.  
• Nätverk med omgivande arbetsliv skall etableras för varje utbildningsprogram.  
• Varje lärare skall ha tid i sin tjänsteplanering för samverkansuppgiften.  
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9.2 Slutsatser från universitetsstudien 
 
De preliminära slutsatser som kan dras så här långt är att den tredje uppgiften är en viktig del i 
universitetets verksamhet, som innebär ett mervärde för alla deltagande parter. Universitetets ledning 
har ett stort ansvar i att markera betydelsen av samverkan, för att uppmana och uppmuntra 
medarbetare i hela organisationen att arbeta med samverkan. För att förbereda medarbetarna för 
samverkansuppgiften krävs kunskap men också en arena där man kan skaffa sig nödvändiga 
kontaktnätverk. Resurser måste allokeras så att lärare kan etablera samverkan. En ändrad syn på vad 
samverkan kan bidra med i undervisningen medför att det är lättare att omfördela medel. Slutligen 
krävs enkla och raka kanaler in till och inom Mittuniversitetet för att underlätta kontakterna. 
 
 
10101010    Preliminära slutsatserPreliminära slutsatserPreliminära slutsatserPreliminära slutsatser    
    
Resultatet av studien håller under våren 2006 på att bearbetas så ännu är det alltför tidigt att dra 
några långtgående slutsatser om förutsättningarna för ett interaktivt klimat och ett ömsesidigt 
kunskapsutbyte mellan Mittuniversitetet, företagen i tre klusterliknande företagsområden samt 
lokala beslutsfattare, vilket var det huvudsakliga syftet med studien. När det gäller avsikten att 
undersöka förutsättningar för en modellkonstruktion för utveckling av SMF i tre geografiskt 
samlokaliserade nätverk pekar våra empiriska undersökningar på ett positivt utfall för en sådan 
konstruktion. Angående övriga deklarerade avsikter har projektet genom det handlingsinriktade 
arbetssätt som använts kunnat bidra till en ökad dialog och samverkan mellan aktörerna inom 
projektet. Projektet har även bidragit till ökade kontaktytor för projektdeltagarna och deras 
intressenter. Att generera enklare ingångar i forskarvärlden som gör det möjligt att snabbt hitta rätt 
forskare för att lösa aktuella process-, produktions- eller produktutvecklingsproblem är ett område 
som behöver utvecklas betydligt och är en svår nöt att knäcka då tidsperspektiven på processer ofta 
skiljer sig åt. Avseende avsikten att främja en tvärvetenskaplig forskningsplattform som kan samla de 
resurser och intressen som redan finns inom och utanför Mittuniversitetet är det en process som har 
en stark utveckling och forskningsprojekt håller på att utformas i olika samarbetskonstellationer. En 
slutsats är att projektet kommer att kunna bidra till att öka kunskapen om förutsättningarna för 
innovativ företagsutveckling i perifera regioner för främjandet av hållbar tillväxt. 
 
Projektet kan således hittills redovisa ett positivt resultat bland annat i och med de omfattande 
kontakter och de genomförda aktiviteter som stimulerat och engagerat forskare och företagare att 
närma sig varandra under denna första del av projekttiden. Detta har lett till en begynnande ökad 
ömsesidig kännedom om parternas respektive förutsättningar till samverkan. Vi har dock kunnat 
konstatera att det finns ett stort behov av kunskap om hur samverkan mellan parterna skall kunna 
utvecklas i en region som domineras av mindre företag och småföretagstäta miljöer. 
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