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Abstract 

Bachelor thesis in Political Science by Ellinor Norin, spring term 2017. 

Supervisor: Magnus Lindh 

“Innovation strategies for smart collaboration: 

A comparative case study of actors’ collaborations in innovation support systems in 

Värmland based on a policy networks perspective” 

The aim of this thesis is to investigate how cooperation between different actors should be 

amended and improved through the new strategy of innovation support system in Värmland. I 

am able to answer how the new strategy of the innovation support system are going to improve 

cooperation between actors through an analyse of policy network theory.   

The study asks an overall question “How shall cooperation between several different actors be 

improved through the new strategy in the innovation support system?”. Following by three 

more concentrated questions: What are the motives to participation in the innovation support 

system in 2012 and 2017? How does the organisation of cooperation appear in the innovation 

support system in 2012 and 2017? What is the strategy for managing collaborations in the 

innovation support system in 2012 and 2017?  

The study has been fulfilled through document studies and interviews with representatives from 

the innovation support system. Analyses of the innovation support system in Värmland through 

policy network theory dividing the innovation support system into three categories: an actor 

level, an interaction level and a policy level.   

The five priorities, called “smart specialisation”, are the characteristic areas in the VRIS3 

strategy. Results are showing that “responsibility explanations” and Innovation Park are both 

new in VRIS3. The conclusions through policy network theory is that actors’ self-interests are 

the main motives to participate in the innovation support system. Knowledge, time and financial 

resources are the mainly resources. The VRIS3 is still in process but the common answer to 

question two and three is that Region Värmland have a leading role in the innovation support 

system. The purpose of the “responsibility explanations” is to clarify the roles of the actors, and 

Innovation Park have a central role in the innovation support system as a coordinator and is 

working as a unified meeting place.  
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1. Introduktion 

”Klart med innovationsstödsystemet - Region Värmland får ta på sig ledartröjan.” (Ohlsson 

2017). Nyheten publicerades i Nya Wermlands-Tidningen [NWT] den 25 mars 2017. ”Nu höjer 

vi tempot” och ”en ny omstart” var uttalanden som kan tolkas som att ett nytt spännande projekt 

tar sin början (Ohlsson 2017). I artikeln talas det om ett nytt system som ska inneha en tydligare 

målbild och därmed få till en bättre styrning (ibid.). Den nya strategin i innovationsstödsystemet 

ska skapa jobb samt en hållbar och inkluderande tillväxt i Värmland (Region Värmland 2015:4).  

Med ”Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering” (Region 

Värmland 2015:4) har Region Värmland tillsammans med näringslivet, akademin och den 

offentliga sektorn tagit fram en strategi om hur Värmland ska prioritera smart för att stärka 

regionens konkurrenskraft (ibid.). Innovationsstrategin - VRIS3 - har sina rötter från Europa 

2020-strategin. ”Europa 2020 – EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” är ett 

sysselsättnings- och tillväxtstrategi som sjösattes år 2010 (Regeringskansliet 2017:2). Strategin 

ska hjälpa till att utveckla lösningar till bristerna i nuvarande tillväxtmodeller genom kunskap 

och innovation. Tillsammans har EU och dess medlemsländer satt upp konkreta mål om var 

Europa ska befinna sig år 2020 (ibid.).  

Strategin innehar tre prioritetsområden: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Smart 

tillväxt handlar om att ekonomin ska utvecklas genom att vara baserad på kunskap och 

innovation. Med hållbar tillväxt menas att ekonomin ska bli grönare, resurseffektivare och 

konkurrenskraftigare. Tillväxt för alla betyder att ekonomin ska speglas av en hög 

sysselsättning med social och territoriell sammanhållning. Dessa prioriteringsområden ska 

förstärka varandra (Regeringskansliet 2017:2).    

Europa 2020-strategin syftar därmed till att påverka regional och nationell politik samt 

underlätta deltagandet i andra EU-drivna program (Region Värmland 2015:5). Strategin menar 

att en utmaning som EU och medlemsländerna står inför är att skapa ett mer strategiskt 

förhållningssätt till innovation (ibid.). Med strategiskt förhållningssätt menas att innovation ska 

vara en överordnad politisk målsättning där insatserna ska vara relevanta och förstärkande. 

Smart specialisering är ett innovationspolitiskt koncept inrättat av EU-kommissionen för att 

verkställa Europa 2020-strategin. Detta innebär att regioner ska, utifrån resurser och 

kompetens, prioritera områden för innovation, entreprenörskap och tillväxt. Det primära målet 

är alltså att innovation ska göra skillnad och samla olika aktörer genom denna strategi (Region 

Värmland 2015:5). Regeringskansliet (2017:37) understryker den lokala och regionala 



2 
 

förankringen till Europa 2020-strategin, då det är avgörande för hur väl strategin lyckas med 

att uppnå målen. Region Värmland (2015:5) har tolkat smart specialisering genom att på 

”smartare sätt organisera och utveckla befintliga regionala tillgångar för att skapa värden för 

användare och samhälle”. Kort sagt handlar det om att prioritera smartare för att få tillväxt och 

en hållbar utveckling.   

1.1 Problemformulering  

Den politiska organiseringen av dagens samhälle är i ständig utveckling med olika formella 

processer som anses influeras av liknande förändringar inom europeiska och globala perspektiv. 

Omskapade inom regionalpolitiken medför allt mindre tydliga gränser mellan det lokala, 

regionala, nationella och internationella (Nyhlén 2013:108). Detta medför nya omständigheter 

för olika aktörer, privata och offentliga, som förväntas agera allt mer aktivt i relation till andra 

aktörer och politiska nivåer. Den ökande individualiseringen och europeiseringen är exempel 

som Sara Nyhlén (2013:105) tar upp som faktorer som påverkar svenska styrningsmodeller. 

Marknad och politik knyts närmare varandra, vilket är en effekt av governance, som resulterar 

i att det ställs krav på aktörer i den offentliga och privata sektorn från statligt håll att samverka 

och ingå i partnerskap eller nätverk med varandra (ibid.). Relevant forskning om governance 

och nätverk att nämna här är Montin et al. studie om flernivåstyrning och sektorssamverkan 

Governance: att styra med insikt snarare än avsikt (2011) samt Rothsteins Good Government: 

The Relevance of Political Science (2012).         

Det är önskvärt att regioners aktörer tillsammans med regionens förutsättningar och tillgångar 

utvecklar en långsiktig konkurrenskraft (Christensen & Kempinsky 2004:11). Detta kan med 

andra ord beskrivas hur de olika aktörerna kan bidra till regionala utvecklingsprocesser som 

kan leda till regional tillväxt (ibid.). Innovationsstödsystem är ett tillvägagångssätt för regional 

utveckling och tillväxt.  

Christensen och Kempinsky (2004:11) använder uttrycket ”strukturell förståelse -och 

referensramar” när de beskriver hur innovationssystem fungerar för att kunna skapa regional 

tillväxt. Att poängtera här är att innovationsstödsystem är strukturellt komplexa med 

självorganiserande karaktärsdrag. Det betyder att utslaget av effekterna från insatserna kan 

variera på grund av flera olika faktorers inverkan. Det är en problematik som Christensen och 

Kempinsky tar upp (ibid.).   

Bristen av kärnvärden som kan bidra till regional tillväxt är sällan problemet. Problemet ligger 

istället oftast på det lokala ledarskapet (Christensen & Kempinsky 2004:42) vilket enligt 
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governance-sammanhang och i Nyhléns mening är intakt sedan 1970-talet efter 

kommunsammanslagningen (2013:108). Enligt Regeringskansliets nationella reformprogram 

(2017:38) har den lokala nivån en central roll för genomförandet av delar av de målsättningar 

som regeringen slagit fast på. Genomförandet ska bland annat ske genom samverkan med den 

regionala nivån genom gemensamma projekt och insatser i länet. Utifrån det kan regionala 

aktörer, utifrån sina förutsättningar och prioriteringar inom ramen för tillväxtarbetet i regionen, 

bidra till verkställandet av Europa 2020-strategin (ibid.). Utifrån detta betyder det att det är 

Region Värmland som innehar den centrala, och ledande enligt NWT:s artikel (2017), rollen 

för den regionala utvecklingen i bland annat innovationsstödsystemet.  

En handlingsorienterad ansats bygger på idén om att regionen måste skapa en känsla av mening 

och sammanhang hos individer (Christensen & Kempinsky 2004:13). Om det skapas kommer 

förståelse om den gemensamma visionen och målbilden kunna bidra till samverkan. Här spelar 

behovet av ett tydligt ledarskap och styrning in - hur väl detta tillväxtorienterade 

förändringsarbete ska lyckas eller inte. Christensen och Kempinsky (2004:14) lyfter fram att 

det är själva processen i den strategiska planeringen som kan skapa denna känsla av mening 

och sammanhang. Processen ska förankra individernas engagemang med potentiella 

utvecklingsmöjligheter tillsammans med de regionala förutsättningarna.  

Region Värmland har arbetat fram en forsknings- och innovationsstrategi ”för smart 

specialisering” våren 2015. Där skrivs det att Region Värmland idag har goda förutsättningar 

för innovation, men att utväxlingen från innovationsstödsystemet är relativt svagt i förhållande 

till regionens förmåga. Påverkande faktorer som hämmar ett dynamiskt näringsliv och 

genererar svaga resultat är bland annat utbildningsnivån, ett homogent näringsliv och få 

nyföretagande och entreprenörer som skulle kunna bidra till bättre innovationsförmåga (Region 

Värmland 2015:12).  

Varje region har olika förutsättningar vilket påverkar hur processen fram till målet ska eller bör 

se ut. Här identifieras ytterligare en utmaning då varje regionalt innovationsstödsystem är unikt. 

Det betyder att varje sådant system måste hanteras på just den regionala alternativt lokala nivån. 

Då redan etablerade innovationer tillämpas istället för att utveckla egna nya produkt- och 

processinnovationer beskrivs Värmland som en ”följande” region (Region Värmland 2015:12). 

Det kan vara en anledning till de svaga resultaten. Region Värmland (2015:4) poängterar att 

regionen kan skapa förutsättningar för innovation, men att det är forskare, de anställda i företag 

och den offentliga sektorn som är de som kan stå för de verkliga förändringarna. Genom VRIS3 
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har Region Värmland identifierat, tillsammans med näringslivet, den offentliga sektorn och 

akademin, hur Värmlands konkurrenskraft ska stärkas via satsningar på innovation och ”smarta 

prioriteringar” (ibid.). Det är relevant att undersöka hur innovationsstödsystem fungerar av den 

anledningen att ett fungerande innovationsstödsystem kan skapa fler jobb, det kan bli lättare att 

starta företag och regionen kan skapa tillväxt. Att medborgare kan ha insyn i hur de olika 

regionala processerna är uppbyggda och fungerar, så som innovationsstödsystem, kan anses 

som en självklarhet i ett demokratiskt samhälle.  

Vinnova (2016) har identifierat fyra samhällsutmaningar, varav den första är hållbara attraktiva 

städer1. Enligt Vinnova identifieras en hållbar stad som ekonomisk, ekologisk och socialt 

långsiktigt hållbar. För att kunna möta dessa utmaningar krävs nya lösningar och samverkan 

mellan olika aktörer, som mellan policy- och forskarområdet samt den offentliga och privata 

sektorns aktörer. För att innovationer ska kunna skapas måste forskare, företagare och 

användare (konsumenter) mötas för att erfarenheter ska kunna delas och skapas för att få en 

”attraktiv stad med människan i centrum” (Vinnova 2016).     

Det är därmed av intresse att undersöka hur tidigare strategier i innovationsstödsystem i 

Värmland varit uppbyggda för att kunna ta reda på hur samarbeten mellan olika aktörer ska 

förbättras genom VRIS3. Min uppsats kan bidra med kunskap om hur innovationsstödsystem i 

Värmland är uppbyggda för att främja samarbeten mellan olika aktörer, utifrån 

policynätverksteori. 

1.2 Syfte 

Syftet är att ta reda på hur innovationsstrategin VRIS3 ska förbättra samarbeten mellan olika 

aktörer (akademi, näringsliv och offentlig sektor) i jämförelse med hur tidigare strategier varit 

uppbyggda i det värmländska innovationsstödsystemet. Jag analyserar 

innovationsstödsystemets uppbyggnad utifrån Rhodes policynätverksteori.  

1.3 Forskningsfrågor  

Frågeställningarna är utformade i relation till Rhodes policynätverksperspektiv för att kunna 

motsvara uppsatsens problembild och syfte. Den övergripande forskningsfrågan är: Hur ska 

samarbeten mellan olika aktörer förbättras genom den nya strategin för 

innovationsstödsystemet? Frågan preciseras i tre forskningsfrågor där första frågan relaterar 

                                                           
1 De tre andra samhällsutmaningarna är: framtidens hälsa och sjukvård, konkurrenskraftig produktion samt 
informationssamhället 3.0 (Vinnova 2016). 
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analytiskt till aktörsnivån, den andra frågan till interaktionsnivån och den tredje frågan till 

policynivån.  

▪ Vilka är motiven för deltagande i innovationsstödsystemet år 2012 respektive år 2017? 

▪ Hur ser organiseringen av samarbeten ut i innovationsstödsystemet år 2012 respektive 

år 2017? 

▪ Hur ser strategin för styrning av samarbeten ut i innovationsstödsystemet år 2012 

respektive år 2017?  

   

1.4 Avgränsning och material  

Uppsatsens avgränsning sker vid dess urval. Det sker vid hur strategier för samarbeten mellan 

olika aktörer kan förbättras genom innovationsstödsystem.  Det undersöks genom en 

komparativ fallstudie mellan två dokument som innehåller information om uppbyggnaden av 

innovationsstödsystemet och det nya innovationsstödsystemets strategi VRIS3 som fall. 

Materialet som används som underlag till analysen är dokumentstudier och intervjuer. Att 

uppsatsen bygger på ett kvalitativt material föreföll naturligt i forskningsprocessen då intresset 

är att jämföra tidigare uppbyggnad av det värmländska innovationsstödsystemet med VRIS3:s 

uppbyggnad. Dokumentstudier används därav för att få en samlad bild över hur 

innovationsstödsystemet är uppbyggt. Syftet med dessa dokumentstudier är att granska hur 

innovationsstödsystemen i Värmland är utformade på aktörs-, interaktions- och policynivå. De 

dokument som används som underlag för analys är ”Värmlands forsknings- och 

innovationsstrategi för smart specialisering 2015–2020” (Region Värmland 2015) för att ta reda 

på hur VRIS3 är uppbyggt. Vidare används rapporten ”Svårt att få en överblick, för många 

aktörer. Kartläggning stödsystemet för företagande i Värmland” (Attityd i Karlstad2 2012) för 

att ta reda på hur tidigare strategier för Värmlands innovationsstödsystem varit uppbyggda och 

lagt grunden för VRIS3:s utformning. Strategidokumentet från Region Värmland benämns 

”VRIS3” och rapporten från Attityd i Karlstad benämns som ”rapporten från Attityd”.  

Rapporten från Attityd är ett resultat från delprojektet ”Det företagsamma Värmland” (DfV)3 

vilket betyder att rapporten har ett fokus på hela Värmland. Rapporten från Attityd syftade till 

att ta fram en kartläggning och nulägesbeskrivning av innovationsstödsystemet utifrån ett 

                                                           
2 Attityd i Karlstad är ett oberoende marknadsanalysföretag i Karlstad som gör marknadsundersökningar, 
utredningar och konsekvensanalyser för både företag och offentlig verksamhet (Attityd i Karlstad 2016). 
3 DfV var ett projekt som pågick mellan år 2011–2014 som syftade till att skapa förutsättningar för att skapa 
tillväxt i Värmland genom att stärka entreprenörskap, öka antalet nyföretag och öka tillväxten i företag (Attityd 
i Karlstad 2012:4).    
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omfattande perspektiv för att tydliggöra innovationsstödsystemets tillämpbarhet. Då rapporten 

från Attityd behandlar brister och styrkor som analyserades inför VRIS3, används den som 

underlag till min analys. Rapporten från Attityd är ett resultat av en sammanställning av det då 

befintliga kunskapsläget genom näringslivsanalyser och intervjuer från samtliga 75 aktörer i 

innovationsstödsystemet på strategisk nivå i Värmland (Attityd i Karlstad 2012:2). Dessa 

dokument menar jag är relevanta som underlag till uppsatsens syfte och analys. Anledningen 

till valet av just dessa dokument är att de innehåller information om hur olika aktörers 

samverkan i värmländska innovationsstödsystem är organiserat. Jag tillhandahölls dessa 

dokument via kontakt med en intern person på Region Värmland, varav det är en andra 

anledning till att jag anser att dessa dokument är lämpliga för min uppsats.  

Dokumentstudierna och intervjuerna används för att få svar på hur innovationsstödsystemet ser 

ut från olika perspektiv med anledning av att samverkan mellan aktörer står i fokus, både i 

uppsatsen och i nuläget i innovationsstödsystemet. Materialet anses som relevant och 

tillräckligt för att besvara mina forskningsfrågor, hålla uppsatsens syfte och på så sätt stärka 

validiteten i uppsatsen.  

1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet introducerades uppsatsens ämnesval med stöd av problembild, syfte och 

forskningsfrågor. Kapitel två är ett bakgrundskapitel som lägger en grund för relevant 

förförståelse om Värmlands innovativa regionalpolitik. Här presenteras Värmlands 

innovationspolitik med definition av innovationsstödsystem och aktörer. I kapitel tre redovisas 

Rhodes teori om policynätverk. Kapitel fyra behandlar uppsatsens metod vilket förklarar 

fallstudieforskning, datainsamlingsmetoderna samt forskningsetik. Empirin redovisas i kapitel 

fem där resultat från dokumentstudierna och intervjuerna presenteras. I kapitel sex redovisas 

analys och slutsatser utifrån empirin och policynätverksteori. Uppsatsen avslutas vid kapitel sju 

där reflektioner framförs. Referenslista och bilagor hittas i slutet av uppsatsen.   
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2. Bakgrund  

För att kunna förstå hur samarbeten mellan olika aktörer ska kunna förbättras genom VRIS3 är 

det nödvändigt att få en överblick om hur Värmlands innovationspolitik ser ut. Därefter 

redovisas hur innovationsstödsystem och aktörer definieras i denna uppsats.  

2.1 Värmlands innovationspolitik  

Enligt Bright planets rapport Hur hållbart är Värmland? (2017:6) ligger Värmlands 

hållbarhetsindex4 på 13,38 där elva av Värmlands sexton kommuner backar i årets mätning 

jämfört med förra året, nämligen 44 placeringar (exempelvis Hagfors som backar med 97 

placeringar, det vill säga från 62 till 159 plats). De värmländska företagens genomsnittliga 

nettomarginal är enligt Bright Planet (2017:11) 3,2 procent, jämfört med riksgenomsnittet på 5 

procent. I Svenskt Näringslivs mätning år 2015 hamnade hälften av de värmländska 

kommunerna på topp 100, varav en kommun på topp 50. I en studie över studenters rörlighet 

utfärdad av SACO visar att nio av tio studenter som kommer till Värmland för att studera på 

Karlstad universitet flyttar från Karlstad när studierna har avslutats (Bright Planet 2017:12). 

Länet ligger femte lägst i landet gällande nyföretagare på 9,2 procent jämfört med rikets 11,9 

procent samt att antalet företagare i länet motsvarar 6,2 procent, vilket är under rikssnittet på 

6,6 procent (ibid.).     

Regionen brottas alltså med frågor som bland annat rör få nyföretagare, låg befolkningsökning 

och lågt antal högskoleutbildade, som är lägre än genomsnittet i Sverige på 20,4 procent jämfört 

med rikets 26,2 procent (Bright Planet 2017:12), vilket även diskuteras i VRIS3 (Region 

Värmland 2015:9f). Med anledning av bland annat den redovisade statistiken motiveras 

behovet av att Värmland behöver bli mer innovativt för att kunna klättra sig upp över 

riksgenomsnittet i bland annat de ovannämnda kategorierna.        

Kort sagt skulle den värmländska forsknings- och innovationsstrategin kunna sammanfattas 

med att forskning, näringslivsstruktur och marknadsdrivare5 tillsammans ska skapa 

prioriteringar som ska bidra till smartare värdeskapande (Region Värmland 2015:1). Begreppet 

innovation har enligt Region Värmland tolkats i enlighet med OECD:s benämning på 

innovation: “Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller 

                                                           
44 Hållbarhetsindexet räknas ut årligen av Tidningen Aktuell hållbarhet Sveriges miljökommun, där resultatet är 
en rankning bland Sveriges kommuner från miljöbästa till miljösämsta (Bright Planet 2017:6).  
5 Marknadsdrivare i detta sammanhang innefattar: olika samhällsutmaningar (i enlighet med EU:s 
forskningsprogram Horisont 2020:s definitioner), entreprenörskap, brukare (exempelvis kunder) och 
marknader med tillväxtpotential (Region Värmland 2015:1).  
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process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, 

arbetsorganisation eller externa relationer” (Region Värmland 2015:7).  

Benämningen smart specialisering - S3 - är ett innovationspolitiskt koncept framtaget av EU-

kommissionen. Konceptet syftar till att genom regionalpolitik uppnå smart, inkluderande och 

hållbar tillväxt i Europa. För att åstadkomma en hållbar förändring, anpassat till 

samhällsutmaningarna, krävs nya strukturer och arbetssätt. Utifrån detta utarbetades Europa 

2020-strategin år 2010 som syftar till att generera smart tillväxt genom kunskap och innovation. 

Den största utmaningen som konstateras är att skapa ett mer strategiskt förhållningssätt till 

innovation (Region Värmland 2015:5). RIS3 – Research and Innovation Strategies for Smart 

Specialisation -  är en följd av S3 som innebär en ny riktning för europeisk regionalpolitik (där 

regioner ska prioritera smarta inriktningar). Det innebär i huvudsak att innovation ska uppnås 

genom att ”korsa” värdekedjor och inte bara utveckla befintliga starka branscher. Denna strategi 

ska verka som ett verktyg i Värmland för att nå utveckling och tillväxt som är hållbar och 

inkluderande (Region Värmland 2015:6). Då regioner har olika förutsättningar uppmanas 

regioner själva att utforma regionala forsknings -och innovationsstrategier utifrån egna ramverk 

av begrepp, lärande och processer.  

Region Värmlands definition av RIS3:s smart specialisering är att ”Smart specialisering är 

smarta sätt att organisera och utveckla befintliga regionala tillgångar för att skapa värden för 

användare och samhälle” (Region Värmland 2015:6). De begrepp som behöver förklaras är 

användare, vilka tolkas som kunder, vidare specificerat som konsumenter eller företag i 

värdekedjor men även brukare av olika typer av tjänster. Användarens uttryckta eller inte 

uttryckta behov är värden, som kan variera beroende på vilken användare det berör. Dessa 

värden är även relaterade till samhället i stort för att skapa lösningar till de olika 

samhällsproblemen (Region Värmland 2015:6).  

Värmland har en vision om hur regionen ska se ut år 2020 (Region Värmland 2015:14f). 

Visionen är ett skönare liv i Värmland. Sammanfattningsvis kan visionen förklaras som att 

regionen ska ha en grönare och mer inkluderande arbetsmarknad, näringsliv och utbildning. 

Kreativitet inom nya produkter och branscher ska byggas med hjälp av skogsnäringen som 

industriell bas (ibid.). För att visionen ska kunna uppnås finns Värmlandsstrategin. VRIS3 är 

konkretisering av en åtgärd, ”mer forskning och innovation” som är en av Värmlandsstrategins 

fyra prioriteringsåtgärder. VRIS3 behandlar således även de andra tre prioriteringspunkterna 
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”konkurrenskraftiga kluster”, ”stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling” och ”ett 

resurseffektivare samhälle” genom mer forskning och innovation (Region Värmland 2015:15).   

2.2 Definition av innovationsstödsystem  

Det är viktigt att göra skillnad på innovationssystem och innovationsstödsystem. Region 

Värmlands (2015:51) definition på innovationssystem är ett nätverk som består av individer 

och organisationer inom forskning, näringsliv samt offentlig verksamhet. Syftet är att stimulera 

utvecklingen, användningen och spridningen av ny teknik och ny kunskap. Det syftar även till 

strukturer som ska stimulera processen med att omvandla idéer till mervärden.  

Att utveckling går allt snabbare i dagens samhälle är ingen nyhet, mycket tack vare 

digitaliseringen (Vinnova 2015:16). Det betyder att även strukturomvandlingen sker snabbt, till 

och med omvälvande hävdar Vinnova, i alla samhällets sektorer. Marknaden skyndas på av 

kortare utvecklingscykler, från idé till verklighet, och nära kontakt med användaren. Detta 

betyder att det sker en omvandling av värdekedjor som bidrar till att det blir en effektivare 

marknad. Att privata och offentliga verksamheter förändrar grundläggande strukturer påverkar 

förutsättningarna för utbildning, jobb, tillit och social sammanhållning i samhället (ibid.).   

Innovationsprocesser är till sin natur komplexa och är som tidigare nämnts i ständig utveckling, 

då innovationsnätverken blivit allt mer omfattande och även finförgrenade (Vinnova 2015:15). 

Vinnova menar därav att det finns behov av nya nätverk som kan komplettera varandra genom 

sina intressen, behov och kunskap. Att tillhandahålla sig och tillgodogöra sig extern 

kvalificerad kunskap och kompetens är inte något som aktörer får gratis. Likväl att aktörens 

egna kunskaper och kompetenser ska vara intressanta för andra aktörer i olika nätverk är en 

förutsättning för att ett samarbete mellan parterna ska kunna uppstå (ibid.).  

Ett innovationsstödsystem består av aktörer som med offentlig finansiering erbjuder stöd till 

innovatörer, entreprenörer och företagare (Region Värmland 2015:50). 

Innovationsstödsystemet ska omfatta hela Värmland och har en central roll för de smarta 

specialiseringarnas utveckling. Det betyder att lokala innovationsplattformar, företag och 

stödjande aktörer som finns i Karlstad ska kunna inneha en roll i hela regionen (Region 

Värmland 2015:41).  

Region Värmland (2015:41) menar att de har ett fungerande innovationsstödsystem, men att 

det har potential för utveckling. Fler idéer som tidigt kan testas mot marknadens krav för att 

kunna förkastas eller vidareutvecklas är ett önskemål som lyfts fram (ibid.) Exempel på insatser 

som gjorts inom näringslivsutvecklingen, för att utveckla innovationsstödsystemet, är bland 
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annat ett förstärkt samarbete mellan forskare och företag samt stimulera företagen till att ansluta 

sig till exempelvis Horisont 20206.  

2.3 Definition av aktörer 

Linde och Bergfors (2014:4) definierar aktörerna i VRIS3 som ”Aktörer, såväl offentligt 

finansierade som intresseorganisationer, som bedriver verksamhet som syftar till att stödja 

presumtiva och befintliga företagare som aktivt arbetar med att utveckla sin affärsverksamhet.” 

År 2014 bestod VRIS3 av 75 olika aktörer – offentliga, privata, föreningar och organisationer. 

Enligt Linde och Bergfors (2014:4) skiljer sig inte antalet aktörer i stödsystemet något 

anmärkningsvärt från hur det ser ut i övriga landet. Värmland leds politiskt av Region 

Värmland, Landstinget Värmland och Länsstyrelsen Värmland (Region Värmland 2015:11). 

Värmland organiserar sig i kluster7 och nätverk enligt tradition, då näringslivet är koncentrat i 

några branscher som dominerar. De dominerande branscherna är IT, besökarnäringen, pappers- 

och massaindustrin samt stål- och verkstad. Dessa branscher anses som viktiga kunskapsbärare 

i regionen, då dessa företag levererar olika tjänster till flera olika branscher (Region Värmland 

2015:10). Exempel på samarbeten är:   

▪ Klusterorganisationerna Stål och verkstad, Compare, Paper province och Visit 

Värmland.  

▪ Innovation Park i Karlstad som samlar företag och organisationer kring innovation 

och tillväxt.  

▪ Landstinget i Värmlands satsning på innovation i vården så som innovationssluss 

Vivan och Experio Lab.  

Sedan millenniumskiftet har det regionala innovationsstödsystemet utvecklats stegvis till att 

bestå av nära samverkan mellan offentliga organisationer, kluster, akademi och näringsliv, 

enligt Region Värmland (2015:10). Region Värmland menar att den regionala utvecklingen 

förutsätter att lösningar på problem sker genom medverkan från många, då det inte är 

tillräckligt att endast en aktör ensam försöker (Region Värmland 2015:13).     

 

  

                                                           
6 Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. (Region Värmland 2015:50) 
7 Kluster är en geografisk avgränsad miljö, där företag inom liknande branscher både konkurrerar och 
samverkar med varandra. Tillsammans producerar de en ”speciell” slutprodukt. (Region Värmland 2015:51)   
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3. Teori    

Rhodes artikel Understanding Governance: Ten Years On (2007) om policynätverk utgör 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt. I detta kapitel redovisas vad policynätverksteori är och hur 

det används i denna uppsats.  

3.1 Rhodes policynätverksteori 

Rhodes (2007:1244) beskriver policynätverk som mer eller mindre formella kopplingar mellan 

myndigheter och andra aktörer med liknande intressen inom offentligt beslutsfattande och 

implementering. Aktörerna är beroende av varandra genom att de besitter önskvärda resurser, 

vilket betyder att samverkan är centralt i policynätverk. Resurser kan enligt Rhodes 

(2007:1244f) vara ”förmåner” inom ett visst yrke (vilket jag tolkar som kunskap inom ett visst 

yrke) ekonomisk finansiering och hjälpmedel för att utveckla en organisation (vilket jag även 

här tolkar som kunskap samt strategier för att uppnå organisationens mål som kan skapas 

tillsammans med andra aktörer). Genom förhandlingar mellan aktörerna i nätverket skapas 

policys. Aktörerna i nätverket kan vara fackföreningar och företag där olika branscher 

representeras.  

Rhodes (2007:1245) menar att nätverk präglas av tillit och diplomati. Han hävdar att tillit är 

grundläggande för att samverkande relationer ska kunna byggas och hållas ihop. Därmed menas 

att nätverk bygger på att aktörerna har högt förtroende för varandra för att samverkan ska kunna 

fungera. Det är därför viktigt att värderingar och normer delas av aktörerna i nätverket (Rhodes 

2007:1246). Utifrån detta har Rhodes utvecklat fem punkter som sammanfattar hur 

policynätverk fungerar. Aktörers resurser är genomgående i alla punkter vilka är 

sammanfattade nedan:  

1. Organisationer är beroende av andra organisationers resurser.  

2. Organisationer måste utbyta resurser för att kunna uppnå målen.  

3. Nätverk påverkar den egna organisations beslutsfattande. Det medför att systemet för 

sammanslutningen av aktörer påverkar vilka relationer och resurser som ses som ett 

problem respektive tillgång. 

4. Nätverkets aktörer har strategier för att reglera utbytet av resurser. 

5. Den relativa makten är beroende av organisationernas resurser och utbytet av dem. 

Dessa punkter skapar, enligt Rhodes (2007:1245), konsensus mellan aktörerna då syftet 

tydliggörs om varför varje enskild aktör är deltagande i samarbetet.      
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3.2 Teoretisk tillämpning     

Jag har använt mig av punkt ett, två och fyra i Rhodes fem punkter för att kunna undersöka hur 

strategier för samverkan mellan aktörer ser ut i värmländska innovationsstödsystem. 

Anledningen till att jag valt ut just dessa tre punkter är för att undersöka 

innovationsstödsystemets strategi för aktörers samverkan för att jag anser att dessa punkter är 

centrala för att kunna besvara mina forskningsfrågor. Då jag utgår från en begränsad data 

behövs centrala begrepp som jag kan finna i de valda dokumenten samt i intervjuerna. Jag 

kommer således att diskutera de andra punkterna, men mitt fokus i mina dokumentstudier och 

intervjuer är på de tre valda punkterna.  

Anledningen till att punkt tre inte behandlas i uppsatsen är för att jag tolkar den punkten som 

att varje enskild aktör i innovationsstödsystemet behöver undersökas, då den egna 

organisationens beslutsfattande är en utgångspunkt för hur relationen mellan aktörerna ser ut. 

Med tanke på uppsatsens begränsade omgång och tidsram har jag ingen möjlighet att undersöka 

varje enskild aktör i innovationsstödsystemet. Anledningen till att punkt fem inte behandlas är 

för att jag anser att den punkten inte kan appliceras på mitt material med hänsyn till syftet och 

forskningsfrågorna. Begreppet ”den relativa makten” kan tolkas på olika sätt, å ena sidan att 

det kan vara Region Värmland, å andra sidan de deltagande organisationerna eftersom de är 

juridiska personer.  

För att resultatet ska kunna bli tydligt, konkret och strukturerat har jag valt att smala ner och 

anpassa Rhodes tre punkter till min uppsats syfte för att kunna få fram ett resultat som kan 

besvara mina forskningsfrågor. De tre valda punkterna motsvarar därav mina tre 

forskningsfrågor.  

3.2.1 Aktörsnivån  

Punkt ett speglar första forskningsfrågan, för att ta reda på organisationers beroende av andra 

organisationers resurser undersöks motiven för deltagande i innovationsstödsystemen. Motiven 

i denna uppsats syftar på vilka resurser som aktörerna bidrar med eller tar med sig in i 

innovationsstödsystemet. Resurserna som de olika aktörerna besitter antas påverka vilken roll 

aktören innehar i innovationsstödsystemet. Enligt Rhodes (2007:1245f) kan resurser vara 

kunskap, ekonomisk finansiering och strategier för att uppnå målen, vilket bygger på tillit 

mellan de samverkande aktörerna. Utbytet av aktörernas resurser kan komplettera varandra på 

så sätt att aktörer i innovationsstödsystemet kan besitta resurser vilka kan vara värdefulla för 



13 
 

en annan aktör som kan ha brist på just denna resurs, exempelvis brist på kunskap inom ett visst 

område eller inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna utveckla organisationen. 

I den första forskningsfrågan undersöks motiven för deltagande, vilket sker på aktörsnivå. 

Utifrån Rhodes punkter, se förgående sida, ska dessa tydliggöra syftet för aktörernas deltagande 

i samarbetet, vilket i detta fall är i innovationsstödsystemet. För att få fram motiven till varför 

vissa aktörer önskar deltaga mer än andra i innovationsstödsystemet har jag använt mig av tre 

ledord. Jag använder mig av ledorden resurser, roller och förväntningar för att få fram 

innovationsstödsystemets aktörsnivå. Dessa ledord har valts utifrån vad jag anser kan få fram 

motiven för deltagande utifrån Rhodes policynätverksteori.  

Rhodes (2007:1245f) diskuterar organisationers roller i förhållande till andra organisationer, 

vilket påverkar vilka resurser som är relevanta för utbyte. Uppfattningen om den egna 

respektive motpartens roll påverkas av organisationens förväntningar på den andra 

organisationen. Eftersom resurser är ledord för Rhodes (ibid.) använder även jag resurser som 

ledord för att undersöka vilka resurser som identifieras i just samarbeten inom det värmländska 

innovationsstödsystemet. Jag undersöker aktörsnivån för att få fram en förståelse för aktörernas 

roller och förväntningar (förväntningar aktörerna har samt innovationsstödsystemets 

förväntningar på aktörerna). En kommentar på förväntningar i situationer mellan olika aktörer 

kan Bo Rothstein (2003:25) nämnas då han menar att det är just förväntningar som är en central 

faktor då aktörers agerande oftast styrs av vad de antar att motparten kommer att göra. 

Egenintresse och vinstmaximering är två andra faktorer som Rothstein (ibid.) diskuterar som 

faktorer till varför aktörer väljer att handla som de gör i situationer när det handlar om 

deltagande i nätverk med andra aktörer.    

3.2.2 Interaktionsnivån 

Den andra punkten speglar den andra forskningsfrågan där utbytet av resurser mellan 

organisationerna ska undersökas genom att ta reda på hur organiseringen av samarbeten ser ut 

i innovationsstödsystemet. Organiseringen av mötesplatser, det vill säga arenor och aktiviteter, 

är av intresse att undersöka i de centrala dokumenten och under intervjuerna för att kunna ta 

reda på interaktionsnivån.  

I uppsatsen menas arena själva mötesplatsen där innovationsstödsystemets aktörer kan samlas 

och delta i olika aktiviteter tillsammans. En konkret definiering eller förklaring på vad en arena 

kan vara är inget som Rhodes tar upp, utan är en tolkning som jag gör från policynätverksteorin. 

För att kunna ta reda på utbytet av resurser mellan innovationsstödsystemets aktörer måste det, 
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logiskt sätt, ske vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Var denna plats kan vara, det vill säga 

innovationsstödsystemets arena för interaktion mellan de deltagande aktörerna, är en 

beståndsdel för att kunna definiera innovationsstödsystemets interaktionsnivå. I VRIS3 (Region 

Värmland 2016:37) står det att affärsmöten behöver stärkas samt att fler kongress- och 

konferensaktiviteter måste skapas. Rhodes ger dessvärre ingen konkret definiering eller förslag 

på aktiviteter. Jag tolkar, utifrån policynätverksteorin om att gynna samarbeten för att aktörer 

måste utbyta resurser för att uppnå målen, att aktiviteter kan vara möten för att nätverka med 

andra deltagande aktörer eller diskutera hur samarbetet ska gå till gällande exempelvis 

finansiering, med tanke på att dessa aktiviteter ska gynna samarbeten mellan aktörerna för att 

kunna utbyta resurser med varandra (Rhodes 2007:1245f).  

Aktörers mötesplatser behöver inte nödvändigtvis vara fysiska, med dagens teknik kan ett möte 

ske över datorn. En medarbetare på Innovation Park pratade om vikten av att faktiskt mötas och 

talas vid med de aktörer som en ska ingå samarbete med. Att ha ett ansikte på de som en ska 

utbyta resurser med kan underlätta samarbetet, menar medarbetaren. Relevanta aktiviteter för 

min studie är de aktiviteter som kan gynna samarbeten mellan aktörerna i 

innovationsstödsystemet, då det är relevant utifrån policynätverksteori och mitt syfte. Vilka de 

är kommer att undersökas genom dokumentstudierna och intervjuerna.  

De ledord jag använder mig av för att få fram interaktionsnivån är insatser till interaktion, 

förslag till insatser för interaktion, arenor för samarbeten och samarbetsklimat. Dessa ledord 

har tagits fram med bakgrund från vad jag tror kan få fram interaktionsnivån med utgångspunkt 

från Rhodes policynätverksteori. Utbytet av resurser mellan aktörerna beror dels på 

aktörsnivån, vilken beskrevs i förgående delkapitel, men även hur VRIS3:s insatser för att 

gynna dessa utbyten ser ut. När jag fått fram ett resultat om internaktionsnivån är jag redo att 

gå vidare till den sista analysenheten för att kunna studera styrningen av de olika aktörernas 

samarbeten.  

3.2.3 Policynivån 

Den fjärde punkten, strategier för att reglera utbyten av resurser, studeras genom att undersöka 

hur strategin för styrning av samarbeten ser ut i innovationsstödsystemet. Exempelvis att möten 

och aktiviteter skapas för att främja samverkan. Strategier för styrning sker på policynivå. 

Exempelvis hur de skapade mötena och aktiviteterna ska bli verksamt för de deltagande 

aktörernas samverkan. Rhodes (2007:1245) understryker vikten av hög tillit mellan aktörerna 
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för att samarbetet ska kunna fungera. Hur tillit ska skapas undersöks därför på policynivån, då 

strategierna för styrningen antas bygga på tillit enligt policynätverksteori (ibid.).  

Som en kommentar på Rhodes diskussion kring tillit diskuterar Rothstein (2003:15) hur 

förhållanden mellan aktörer påverkas av hur de själva uppfattar förhållandet till en annan aktör. 

Tillit, som Rothstein (ibid.) förklarar i sammanhanget socialt kapital, är inte något som kan 

produceras eller tvingas fram. Det skapas av individerna själva utifrån deras 

verklighetsuppfattning. Av denna anledning kan tillit betyda olika saker för olika aktörer, 

beroende på att alla har olika verklighetsuppfattning. Tillit kan på så sätt vara problematiskt att 

strategiskt arbeta fram så att alla aktörer kan känna tillit för varandra och vilja samarbeta med 

varandra. Enligt Rothstein (ibid.) är det en tillgång, vilket Rhodes troligtvis skulle benämnt 

resurs, att våga lita på andra aktörer och därmed ha förtroende för dem. Det är således en dålig 

strategi, menar Rothstein (ibid.), att vara den enda som litar på den andra aktören. Ömsesidighet 

är därav en relevant koppling till tillit.   

Slutligen är mina ledord för att ta reda på policynivån tillit/förtroende, strategier för styrning 

och brister i styrningen. Valet av dessa ledord har skett utifrån vad jag tror kan få fram hur 

policynivån i mitt material ser ut. Då Rhodes (2007:1246) understryker vikten av tillit för att 

samarbeten ens ska kunna existera använder jag mig av det som ett ledord. Skillnaden mellan 

Rhodes (2007:1245) definiering på denna punkt jämfört med den andra punkten är att strategier 

och regleringar är kriterier för aktörernas utbyten av resurser mellan varandra. För att ta reda 

på dessa två kriterier använder jag mig av ledorden strategier för styrning och brister i 

styrningen som ledord som kan undersöka vilka strategier som finns i innovationsstödsystemet 

för att reglera aktörernas utbyten av resurser mellan varandra.  

Enligt Rhodes (2007:1245) kan strategier för samarbeten vara delegering av makt samt använda 

finansieringsmedel på ett sätt som kan gynna att vissa aktörer samarbetar med varandra. Dessa 

exempel kritiseras av Rhodes själv då han diskuterar och pekar på tillit som viktig komponent 

i alla samarbetsformer, vilket kan diskuteras hur mycket det tas i hänsyn till i strategiförslagen 

(ibid.). Det är genom ledorden som policynivån i innovationsstödsystemet ska definieras, vilka 

strategier som VRIS3 innehar för att kunna reglera utbytet av resurser.    

3.2.4 Teoretisk sammanfattning  

Det genomgående temat som policynätverksperspektiven behandlar är aktörers resurser och hur 

dessa kan bidra, genom organisering och strategier, för att främja samverkan mellan aktörer, i 

detta fall i det värmländska innovationsstödsystemet. Utifrån de tre olika nivåerna, aktörs-, 
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interaktions- och policynivå, kan uppbyggnaden av innovationsstödsystemets strategier för 

samverkan studeras.  

Genom att ha anpassat Rhodes tre punkter till mina forskningsfrågor och mitt material skapar 

det en god förutsättning för att validiteten och reliabiliteten i uppsatsen kan vara relativt höga. 

Nackdelen är att två av Rhodes punkter, tre och fem, inte behandlas i denna uppsats vilket kan 

påverka resultatet till skillnad från om de punkterna hade behandlats. Jag vill ännu en gång 

understryka att jag gjorde ett aktivt val med att inte ta med dessa punkter med anledning av 

uppsatsens begränsade omgång och tidsramen för arbetet.  

Policynätverksteori kan hjälpa mig att förstå och förklara hur samverkan i det värmländska 

innovationsstödsystemet ser ut. Genom att noggrant och systematiskt, via ledorden för 

respektive nivå, studera dokumenten och det transkriberade materialet från intervjuerna som 

gör att jag kan svara på mina forskningsfrågor och hålla uppsatsens syfte. Jag anser att Rhodes 

policynätverksteori är en relevant teori att utgå från som analysram vid studerande av 

innovationsstödsystemets uppbyggnad, eftersom jag studerar hur samverkan mellan aktörerna 

ser ut. För att kunna studera samverkan behövs kunskap om hur samarbeten mellan 

organisationer är uppbyggda för att kunna förstå uppbyggnaden av det värmländska 

innovationsstödsystemet, vilket policynätverksteori behandlar.  

  



17 
 

4. Metod  

4.1 Forskningsdesign  

För att undersöka hur samarbeten mellan olika aktörer ska förbättras genom 

innovationsstödsystemet har forskningsdesignen i uppsatsen utformats till en komparativ 

fallstudie med tidigare värmländska innovationsstödsystem och det nya 

innovationsstödsystemets strategi VRIS3 som fall. En fallstudie innebär att närmare studera 

enstaka fall eller särskilda fenomen – samverkan mellan aktörer i värmländska 

innovationsstödsystem (Esaiasson et al. 2012:109). Fallet - aktörers samarbeten i värmländska 

innovationsstödsystem - är i centrum, vilket studeras utifrån policynätverksteori. 

En begränsning gällande fallstudier är att det är svårt att generalisera resultaten. Just denna 

fallstudie med regionala innovationsstödsystem har en generaliserande begränsning då varje 

region är unik gällande dess olika förutsättningar. Jag studerar region Värmland, vilket gör att 

denna uppsats kan bidra till kunskap om hur strategier för samarbeten inom värmländska 

innovationsstödsystem är uppbyggda. Goda exempel kan förvisso inspirera likande projekt. 

Fallstudiens resultat bidrar även med kunskap om hur policynätverksteori kan förstås och 

tillämpas när samarbeten mellan olika aktörer i innovationsstödssystem studeras.  

Att just detta fall undersöks baseras utifrån problembilden, vilken uppkom vid avgränsning av 

hur regional utveckling ska ske genom att olika aktörer samverkar med varandra. Att 

samarbeten mellan olika aktörer nästan uteslutande resulterar i framgångsrika innovationer är 

något Vinnova hävdar (2015:15). Med innovationsstödsystem som utgångspunkt kan alltså 

samarbeten mellan olika aktörer studeras. Det värmländska innovationsstödsystemet är 

intressanta att undersöka dels för att få mer kunskap om hur innovationsstödsystem utvecklas 

för att främja samarbeten mellan olika aktörer. Dels för att ta reda på vad som är nytt i 

innovationsstödsystemet, som understryks i NWT:s artikel (NWT 2017).  

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag använder mig av en kvalitativ textanalys, det vill säga dokumentstudier, och intervjuer som 

datainsamlingsmetoder. Dokumentstudierna används för att få en djupare insikt i hur strategier 

för samarbeten är utformade i innovationsstödsystemet. Intervjuerna fungerar som komplement 

till dokumentstudierna. Genomgående i dessa datainsamlingsmetoder har intersubjektivitet 

eftersträvats. Intersubjektivitet betyder att en undersökning ska kunna göras om igen av någon 

annan, genom samma material och metod och därigenom få fram snarlika resultat. För att det 

ska vara möjligt måste resultaten i högsta mån vara oberoende av forskaren (Esaiasson et al. 



18 
 

2012:25). Av denna anledning har stor vikt lagts vid transparens i denna uppsats. För att uppnå 

transparens har jag förklarat och motiverat genomgående alla steg och val som gjorts. 

Utformandet av intervjufrågorna har varit noggrant genomtänkta vid utformning och ordval för 

att undvika att jag som forskare lägger in värderingar eller styr tankesättet hos respondenterna. 

I dokumentstudierna har detta tagits hänsyn till genom att använda den teoretiska ansatsen på 

ett sådant sätt som förklarats i kapitel tre.  

4.2.1 Kvalitativ textanalys 

De dokument som används i mina dokumentstudier är strategidokumentet ”Värmlands 

forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering 2015–2020” (Region Värmland 

2015) för att ta reda på hur VRIS3 är uppbyggt. Strategidokumentet jämförs med rapporten 

”Svårt att få en överblick, för många aktörer. Kartläggning stödsystemet för företagande i 

Värmland” (Attityd i Karlstad 2012). Rapporten från Attityd används som underlag då den är 

tydligt strukturerad och omfattande om Värmlands innovationsstödsystem år 2012. Båda 

dokumenten, inklusive några fler dokument, tillhandahölls jag av en anställd på Region 

Värmland som har insikt i hur VRIS3 och innovationsstödsystemet ser ut. Att jag valde ut just 

dessa två dokument som analysunderlag är för att strategidokumentet VRIS3 anses som högst 

relevant med tanke på att det är den strategin som jag studerar. Rapporten från Attityd valdes 

med anledning av att det är en strukturerad kartläggning där fokus är på aktörernas upplevelser 

av innovationsstödsystemet år 2012 vilka analyseras.   

Esaiasson et al. (2015:210) skriver att en kvalitativ textanalys innebär att ta ut det som forskaren 

anser som relevanta i en text. Genom att göra det på ett systematiskt sätt kan forskaren få fram 

det som står mellan raderna vilket endast kan göras genom en intensiv läsning av texten (ibid.). 

Utifrån Esaiasson et al. (2015:211) använder jag mig av i min kvalitativa textanalys en 

systematiserande undersökningsmetod. Detta betyder att jag logiskt ordnar innehållet i texterna 

i överblickbara kategorier. Jag har utgått från Rhodes policynätverksteori vid framtagandet av 

kategorierna, vilket jag beskrev i kapitel tre. Metoden går ut på, beskriver Esaiasson et al. 

(ibid.), att ordna texten utifrån kategorierna (vilket i mitt fall även blir genom ledorden) och 

därifrån sammanställa det som framförs i olika sammanhang. För att lyfta fram det väsentligaste 

till ytan i en text, betonar Esaiasson et al. (2015:215) att det är forskaren som berättar något 

med hjälp av texten, inte texten som berättar för forskaren.    
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4.2.2 Intervjuer  

Intervjuerna används som ett komplement till dokumentstudierna för att få perspektiv på det 

värmländska innovationsstödsystemet från relevanta aktörer i innovationsstödsystemet. 

De tre personerna som intervjuas valdes för att jag ansåg att de var relevanta personer med 

kunskap och erfarenhet som antas kunna bidra med information om hur deras uppfattning om 

hur processen inom innovationsstödsystemet fungerar för samarbeten mellan olika aktörer. Att 

jag får en rättvis bild av hur det ser ut i verkligheten från de intervjuade personerna är ett 

antagande som jag utgår från. De tankemönster som framkommer vid dessa intervjuer är 

intressanta att analysera för att få fram hur dessa förhåller sig till policynätverksteorin och 

resultaten från dokumentstudierna. De tre intervjupersonerna är: 

 

Figur 1. Presentation av intervjupersoner 

Intervjuerna i denna undersökning består av respondentintervjuer. Vid respondentintervjuer är 

det svarspersonernas tyckande och tänkande kring ett visst ämne som är studieobjektet 

(Esaiasson et al. 2012:228).  

En semistrukturerad samtalsintervju har valts som metod med tanke på dess lämplighet för att 

kunna synliggöra fenomen snarare än att visa hur vanligt förekommande något är. 

Respondenterna måste därav vara delaktiga eller insatta i processen för att kunna beskriva sina 

erfarenheter av den (Esaiasson et al. 2012:253). Esaiasson et al. (2012:256) menar att 

samtalsintervju är användbart som ett komplement till tidigare forskning. Detta är ännu en 

anledning till att använda en semistrukturerad samtalsintervju som mest relevanta 

intervjumetod för att kunna få svar på hur samarbeten mellan olika aktörer ska förbättras genom 

innovationsstödsystemet utifrån policynätverksteori.  

Att det förs ett interaktivt samtal mellan forskaren och svarspersonen är vad Esaiasson et al. 

(2012:228) beskriver hur utförandet av samtalsintervju fungerar. I vilken ordning frågorna 

behandlas beror på dialogen, vilket kan påverka hur frågorna ställs. Av denna anledning har 

mina samtalsintervjuer låg grad av standardisering. Jag utgår från min intervjuguide, men 
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anpassar frågeställningarna till vilken av respondenterna jag intervjuar så att jag kan få ett 

tydligt svar på det jag vill veta.  

En teoretisk mättnad, det vill säga kartläggning av alla olika uppfattningar som kan tänkas 

finnas kring ett visst område, är i denna uppsats osäker att uppnå med tanke på de 

samtalsintervjuer som görs. Det beror på att det antas kunna finnas fler svarskategorier än de 

som fås fram från dessa intervjuer. Det är således svårt att veta när alla perspektiv har blivit 

sagda, då det inte finns ett svar på exakt antal intervjuer som måste göras för att uppnå teoretisk 

mättnad (Esaiasson et al. 2012:259). Med tanke på uppsatsens begränsade omfång samt tidsram 

anser jag dock att de personer som jag intervjuar är relevanta för att kunna uppfylla uppsatsens 

syfte.   

En begränsning gällande intervjuer är att det fångar upp det som sker här och nu, vilket således 

kan vara påverkbart. Intervjupersonernas tidigare erfarenheter spelar en viktig roll vilket kan 

påverka resultatet, då intervjupersonerna är av respondentkaraktär. Svaren kan variera bland 

annat beroende på hur länge respondenten i fråga besuttit sin post samt innehar tidigare 

erfarenhet från tidigare liknande projekt eller arbetsuppgifter.   

4.2.2.1 Intervjuguide  

Frågorna i min intervjuguide har utgått från mina tre frågeställningar för att i mina slutsatser 

kunna svara på den övergripande frågeställningen. Det är alltså frågor med öppna 

svarsalternativ där följdfrågorna sker naturligt utefter samtalets gång. Frågornas ordningsföljd 

har delats upp i så kallade block, där aktörsnivå, interaktionsnivå och policynivå utgör dessa tre 

block. Frågorna har därefter utformats utifrån mina forskningsfrågor. Intervjuguiden innehåller 

ett antal följdfrågor till dessa, varigenom dessa kan komma att variera eller kompletteras 

beroende på dialogen. Formen i intervjuguiden ska hjälpa till att skapa ett dynamiskt och 

levande samtal med enkelt formulerade frågor. För att nå detta inleds intervjuerna med så 

kallade ”uppvärmningsfrågor” om enklare personuppgifter för att skapa en god stämning.     

Den första kontakten med intervjupersonerna skedde över telefon, då jag frågade om personen 

kunde ställa upp på en intervju. Anledningen till att jag kontaktade personerna via telefon var 

för att jag ville få så hög svarsfrekvens som möjligt bland de förfrågade personerna. Det var tre 

av fyra personer som svarade att de kunde delta i en intervju. Min förfrågan utgick från 

Esaiassons et al. (2012:238) förslag till hur en intervju förfrågan kan vara utformad. Först 

presenterade jag mig själv om vem jag är och vad min uppsats handlar om och undersöker. De 

forskningsetiska förhållningsprinciperna presenterades i samband med förfrågan om 
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deltagande. Förslag på plats och datum spikades därefter. Två av de tre intervjuerna sker via 

telefon på respondenternas begäran av olika anledningar.  

Esaiasson et al. (2012:268) skriver att det är av fördel att göra provintervjuer innan den riktiga 

intervjun för att testa intervjuguiden. Intervjuguiden fungerade förvisso som planerat, trots 

utebliven provintervju, då jag anser att det blev ett dynamiskt samtal mellan mig och 

respondenten. Ett kännetecken för en bra intervju är korta frågor med långa svar (Esaiasson et 

al. 2012:264). Detta var något jag anser uppnåddes med alla mina intervjupersoner. Intervjuerna 

genomfördes mellan perioden 16 till 19 maj 2017 med en intervjutid på cirka 30 minuter per 

person.   

4.3 Forskningsetik   

I intervjuerna som genomförts i uppsatsen har jag tagit etisk hänsyn i enlighet med 

vetenskapsetiska förhållningsprinciper. Etisk hänsyn innebär hur de individer som deltagit i 

undersökningen, det vill säga intervjupersonerna, behandlas och informeras samt hur resultaten 

från intervjuerna kommer att användas. (Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper u.å.:57) 

Forskaren bör beakta och ställa frågor till det insamlade materialet innan redovisning vilka 

konsekvenser insamling och resultatet av undersökningen kan generera. Även hur insamling 

och framställningen kan påverka enskilda individer (ibid.). Alla intervjupersoner bejakade att 

jag fick spela in intervjun samt nämna deras namn i uppsatsen. De fyra vetenskapsetiska 

förhållningsprinciperna är informations-, samtyckes-, konfidentialitet-, samt nyttjandekravet 

(Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper u.å.:57). De innefattar att forskaren har som 

skyldighet att informera om undersökningens syfte och att deltagaren själv bestämmer över sitt 

deltagande i undersökningen. Förhållningsprinciperna innefattar även att personuppgifter och 

konfidentialitet bevaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Slutligen 

innebär de att det insamlade uppgifterna från de deltagande endast får användas i 

forskningsändamål (Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper u.å.:57). De vetenskapsetiska 

förhållningsprinciperna redovisades i intervjuförfrågan via telefon samt vid intervjutillfället (Se 

Bilaga ”Intervjuguide” i slutet av uppsatsen).    

4.4 Analysram    

Analysramen som jag utgår från när jag analyserar empirin är policynätverksanalys. 

Anledningen till att jag valt policynätverksanalys är för att statsvetenskapligt och kritiskt kunna 

granska strategierna för samarbeten i innovationsstödsystemet utifrån aktörsnivån, 

interaktionsnivån och policynivån. Det som karaktäriserar dessa nivåer är förändringarna i 
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organiseringen där styrning av samarbeten som gör att dessa studeras utifrån 

policynätverksteori. Samhällsutvecklingen påverkar förändringen av maktförhållanden och 

styrning, vilket påverkar samhällets olika aktörer, kanske framförallt den offentliga sektorn. 

Jag har använt mig av ledord för att kunna identifiera de olika nivåerna till det empiriska 

underlaget, vilket även speglar analysen av empirin. I aktörsnivån använder jag ledorden 

resurser, roller och förväntningar. I interaktionsnivån använder jag mig av insatser till 

interaktion, förslag till insatser för interaktion, arenor för samarbeten samt samarbetsklimat. 

Slutligen i policynivån använder jag ledorden tillit/förtroende, strategier för styrning och brister 

i styrningen. Genom att utforma en tabell utifrån respektive nivå tillsammans med ledorden kan 

jag genomföra en tydlig analys utifrån policynätverksteori. Rhodes definitioner på de tre valda 

punkterna är vida, varav att jag följer ledorden för att kunna sortera ut materialet och även 

kunna analysera utefter dessa.  

Genom dessa ledord har jag bearbetat Rhodes policynätverksteori och anpassat de tre punkterna 

till mitt arbete. På så sätt kan jag orientera mig i materialet för att kunna ta fram respektive nivå 

och på så sätt kunna svara på mina forskningsfrågor. Då innovationsstödsystem är ett komplext 

område är det nödvändigt med tydligt strukturerade ramar för arbetes gång. Jag strävar efter 

intersubjektivitet, hög validitet och hög reliabilitet i uppsatsen.     

Enligt Eiritz8 är innovationsstödsystemets utformning oväsentligt. Det viktigaste är egentligen 

att det finns arbetsmetoder, samsyn och ha en viss ödmjukhet som gör att man trattar ner jobb 

till väsentligheter så det kan bli mindre flummiga. Med detta sagt anser jag att 

policynätverksteori är en relevant teori då jag kan analysera om det finns arbetsmetoder, samsyn 

och ödmjukhet i VRIS3 som kan förbättra samarbeten mellan aktörer i 

innovationsstödsystemet.       

                                                           
8 Per Eiritz, egenföretagare, Intervju den 16 maj 2017. 
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5. Empiri 

Den empiriska redovisningen i detta kapitel består av uppbyggnaden av Värmlands 

innovationsstödsystem genom de två valda dokumenten som granskas utifrån Rhodes 

policynätverksteori för att få fram aktörsnivån, interaktionsnivån och policynivån.  

Efter transkriberingen av intervjuerna har jag valt att redovisa de citat som jag anser vara 

centrala för att kunna svara på mina forskningsfrågor. Ett urval har gjorts av de förklaringar och 

formuleringar som respondenterna uttrycker sig med för att på ett effektivare sätt förmedla det 

väsentligaste med avseende på uppsatsens syfte. Jag redovisar dokumentstudierna tillsammans 

med citat från intervjuerna. Redovisningen av empirin sker utifrån en nivå i taget där de två 

dokumenten och intervjuerna redovisas under respektive nivå tillsammans. Jag har valt att inte 

dela upp resultatet från vardera dokument eller intervjuperson för sig. Det kan vara en nackdel 

med tanke på kronologin som jag annars hade kunnat följa genom att redovisa ett dokument 

respektive en intervjuperson i taget för att strukturerat dela upp de olika 

undersökningsmetoderna. Enligt min mening blir redovisningen av empirin mer förståelig och 

tydligare om resultaten från dokumentstudierna och intervjuerna redovisas tillsammans.  

5.1 Aktörsnivå 

För att regional utveckling ska kunna bearbetas hävdar Region Värmland (2015:13) att 

lösningar på problem inte ligger på en enskild aktör utan förutsätter att aktörer samverkar med 

varandra. I rapporten från Attityd står det att innovationsstödsystemet består av Värmlands 

samtliga kommuners näringslivsenheter samt offentlig och privat sektor (Attityd i Karlstad 

2012:4). I VRIS3 beskrivs aktörerna som de offentliga organisationer, institut, universitet, 

näringsliv och kluster som ingår i det regionala innovationstödsystemet (Region Värmland 

2015:6). Olsson9 förklarar de 75 medverkande aktörerna i innovationsstödsystemet: 

Det beror på hur man räknar. Om man tar med kommunerna, 16 stycken, sen 

universitet, fem klusterorganisationer. Sen har vi mera generella, såna som till 

exempel är företag i Drivhuset, det är många.   

Förväntningarna på innovationsstödsystemets aktörer är enligt VRIS3 att de kan ta en ledande 

roll i genomförandet av innovationsstödsystemet (Region Värmland 2015:14). Enligt VRIS3 

(ibid.) baseras denna förväntan på att specialiseringarna i Värmland har tydliga kopplingar till 

de etablerade klusterorganisationerna, då Värmland har en samarbetskultur där många aktörer 

känner varandra. I rapporten från Attityd läggs aktörernas förväntningar fram på 

                                                           
9 Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017. 
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innovationsstödsystemet då de behoven som konstaterades då var juridisk rådgivning, 

finansiering och arbetsgivarfrågor (Attityd i Karlstad 2012:8). Enligt rapportens respondenter 

(74 aktörer i innovationsstödsystemet år 2012) önskar de inspirerande, engagerande och gärna 

unga människor som kan hjälpa aktörerna att nå sin dröm – att deras idéer ska kunna bli 

verklighet, tro på sig själva, våga satsa och känna att de befinner sig i trygga händer i en 

tillåtande miljö som tillvaratar aktörernas drivkrafter (Attityd i Karlstad 2012:11). En annan 

förväntning från aktörernas sida är att stödsystemet ska jobba mer med så kallade mjuka värden, 

så som uppskattning, inspiration och engagemang. En aspekt som lyfts fram flertalet gånger är 

att innovationsstödsystemet behöver bli mer överblickbart (ibid.).  

När Olsson10 svarar på frågan om innovationsstödsystets svagheter svarar han: 

Något som aktörerna efterfrågar är ju en långsiktig basfinansiering, vilket vi 

har svårt att ge idag med de pengar vi har att ge idag har såna bestämmelser 

runt sig så vi kan egentligen nästan bara fatta beslut om projekt som är på max 

tre år. 

Aktörer har olika drivkrafter. Med aktörers drivkraft menas i rapporten (Attityd i Karlstad 

2012:14) ett perspektiv som användes för att kunna kartlägga innovationstödsystemet. 

Aktörernas drivkraft beror på om det är en offentligt finansierad aktör, en akademi med 

forskningsfokus eller en intresseorganisation med fokus att arbeta för sina medlemmars bästa. 

Utöver de tre kategorierna offentliga aktörer, intresseorganisationer och akademi finns en yttre 

respektive en inre del. Den yttre delen visar de aktörer som har en företagsstödjande eller 

samhällsfunktion, vilka kategoriseras som viktiga för näringslivet och samhället. Den inre delen 

visar att verksamheten inte har ett vinstsyfte utan syftar till att skapa, utveckla och stötta 

enskilda företag (2012:3).  

Anders Olsson11 pratar om varför olika aktörer vill vara med i innovationsstödsystemet: 

När man gör en sån strategi så gäller det att hitta områden som gör att flera 

olika aktörer har ett egenintresse att vara med. Så vi har ju format fem 

specialiseringar. De har ju formats som så att det ska finnas en 

tillväxtmöjlighet för företag. Då ska man även se till att det finns en marknad 

att växa på och att det finns företag inom de här branscherna. Det ska finnas 

ett intresse för forskare att vara med, det ska finnas forskningsfrågor kopplade 

till det här. Det ska även finnas ett samhällsintresse. Det borgar för att det 

finns ett långsiktigt behov och ett problem att lösa. Så om man får ihop de där 

tre och att man hittar så att det finns entreprenörer med vilja att driva en 

utveckling inom det här området […] Då har vi, utifrån olika intressen, fått 

                                                           
10 Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017.  
11Ibid. 
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ihop alla dom här för alla ser att de kan tjäna på det, men man tjänar olika 

saker på det.  

I VRIS3 står det att Region Värmland (2015:6) ansvarar för att leda RIS3-processen, då grunden 

i smart specialisering är regional. I innovationsstrategin understryks dock att regionen även ska 

inneha ett nationellt och europeiskt förhållningssätt. Detta för att Värmland tillsammans med 

andra regioner ska möta de olika samhällsutmaningarna tillsammans. Region Värmland har en 

ledande roll i innovationsstödsystemet smart specialisering sedan år 2014 på uppdrag från 

Region Värmlands fullmäktige. Rollen innebär att bearbeta fram en innovationsstrategi mellan 

mars 2014 till mars 2015 – VRIS3 (Region Värmland 2015:12).  

Innovation i den offentliga sektorn har inget specialiseringsområde i VRIS3. Dock innehar 

kommunerna och landstinget flera roller i de fem specialiseringarna. VRIS3 (Region Värmland 

2015:45) menar att det finns flera anledningar till att det på flera punkter är relevant för den 

offentliga sektorn att inneha en engagerad roll för innovation, då den offentliga sektorn både 

kan och bör utvecklas. Bland annat framförs förslaget att offentliga organisationer, i synnerhet 

Region Värmland, kan utveckla innovationsstödsystemet på olika sätt (ibid.).     

Olsson12 om Region Värmlands roll i innovationsstödsystemet: 

Vi på Region Värmland har sagt att vi ska ha en tydligare ledarskapsroll för 

innovationstödsystemet genom att vi gör upp med varje aktör vad för roll de 

har i stödsystemet.   

I rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:8) beskrivs Region Värmland som finansiär 

och projektägare av Det företagsamma Värmland (Dif) som var ett projekt med syfte att skapa 

förutsättningar för att öka tillväxten i Värmland, tillsammans med kommuner och aktörer i 

stödsystemet. Projektet startade i januari 2011 och pågick i tre år, fram till 2014 (ibid.).   

Under intervjun med Eiritz13 kom vi snabbt in på Karlstad universitet som en viktig aktör i 

innovationsstödsystemet för regional utveckling:    

De (Värmland) var väldigt beroende av skogen, vattenkraften och järnet. Och 

kunna förädla de produkterna vidare. Nu har de liksom minskat i värde så det 

som vi måste tjäna pengar på i framtiden är kunskap. Universitetet vart viktigt 

för att förädla och bygga kunskap för att kunna omsätta kunskap i business.  

Karlstad universitet beskrivs av VRIS3 (Region Värmland 2015:11) som ett ungt universitet 

som ser sig som ett universitet i världen och präglas av en samverkanskultur. Universitetet har 

                                                           
12 Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017.  
13 Per Eiritz, egenföretagare, intervju den 16 maj 2017.  
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en stark koppling till regionen då fyra av fem prioriterade forskningsområden matchar det 

värmländska näringslivet, exempelvis datavetenskap och centrum för tjänsteforskning (ibid.). 

Under 2014 gjorde Karlstad universitet prioriteringar i fem forskarområden. Dessa 

forskarområden ingår i VRIS3 smart specialisering.  

Det finns således även mer och mindre formella forskargrupper samt enskilda forskare som har 

anknytning och resurser till specialiseringarna (Region Värmland 2015:19). Karlstad 

universitet är erkänt ledande i Europa gällande tvärvetenskapligforskning om bioekonomi. 

Detta forskningsområde, tillsammans med flera forskningsområden med relevans till smart 

specialisering, vill VRIS3 tydliggöra och utveckla. I rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 

2012:18) beskrivs Karlstad universitet på liknande sätt. De trycker på Grants and innovation 

office som är etablerat på universitetet som jobbar med att nyttiggöra forskningsresultat till 

samhället.   

Olsson14 beskriver Karlstad universitets motiv till deltagandet i innovationsstödsystemet: 

Vi har forskare på universitetet inom datavetenskap och centrum för 

tjänsteforskning och hälsovetenskap. Så vi forskar på det här och bidrar med 

lösningar också. Vi har en hel del andra också. Då har vi, utifrån olika 

intressen, kan vi få ihop alla dom här för alla ser att de kan tjäna på det, men 

man tjänar olika saker på det. 

Olsson15 beskriver även Karlstad universitet som aktör i innovationsstödsystemet: 

[…] universitet får ju stöd ifrån oss. Så där har vi ett samarbete som heter 

akademin för smart specialisering. Just nu har vi ett tiotal projekt som pågår 

där, en projektportfölj som är värd 80 miljoner snart. Så det är ju ett exempel 

på en del av innovationstödsystemet. Här där vi sitter nu i Innovation Park, är 

vi ju med och finanserar också.    

Innovation Park etablerades år 2014 i Karlstad och ska ha en central roll i 

innovationsstödsystemet. VRIS3 beskriver att Innovation Park ska utvecklas till att bli en nod 

i innovationsstödsystemet, (Region Värmland 2015:43) då de samlar aktörer kring innovation 

och tillväxt. (Region Värmland 2015:10). I VRIS3 (Region Värmland 2015:44) står det även 

att Innovation Park utökat sina lokalytor, vilket skrivs är ett tecken på att VRIS3 går i rätt 

riktning. Williams16 beskriver Innovation Parks roll i innovationsstödsystemet som:  

Vi har ju en väldigt central roll för det handlar ju om att vi ska ut och 

tillgodose någon sorts nytta som vi kan leverera till våra användare så att det 

                                                           
14 Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017.  
15 Ibid. 
16 Mats Williams, VD Innovation Park, Intervju den 19 maj 2017. 
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blir flera hållbara företag i Värmland. Våra användare är då, för vår del är det 

ju mycket, kringliggande organisationer, men det är ju också då folk som 

ställer upp och är intresserade av utveckling och innovationer till företagare 

och såna saker.  

VRIS3 skriver att Innovation Park är känd för sin profilering inom tjänsteinnovation, vilket är 

en del i ”värdeskapande tjänster” (Region Värmland 2015:22). Ett mål som berör Innovation 

Park i VRIS3 är att utveckla bioekonomin som ett spetsområde (Region Värmland 2015:26). 

Williams17 fortsätter med att beskriva varför aktörer vill vara med i innovationsstödsystemet: 

Men för de flesta i systemet handlar det ju om att vara en leverantör av tjänster 

till människor som vill starta, utveckla och driva utvecklingsföretag till 

regionen. Då är väl det viktigaste att komma ihåg vår uppgift. Det är ju inte 

för egen del vi gör det utan vi gör det på uppdrag av någon och tillför någon 

att leverera värden av processer för att de har glömt företagsutveckling.     

Vid frågan om vad är det för typer av resurser som man som aktör kan bidra med för att öka 

samarbeten svarade Mars Williams18: 

Det är väl egentligen tid. Att det finns det. Om det är så att man säger att nu 

ska ni samarbeta med några andra, då behöver man ju dels organisera sig att 

göra det. Det är ju en viktig del, organiseringen av det. Då behöver man också 

ha resurser för att kunna samarbeta med andra och kunna säga att man är 

tillräckligt många för att kunna sköta en sån organisering och därmed också 

tid för att kunna göra det, det är ju A och O.     

5.2 Interaktionsnivå   

Eiritz19 nämner en svaghet som innovationsstödsystemet har gällande aktörers samverkan: 

Troligtvis är ju felet ibland att vi inskränker oss till Värmland och ser till vilka 

i Värmland som vi kan samarbeta med. Jag tror att man måste gå ut bredare 

och fortare.  

Ytterligare en kommentar från Eiritz20 är: 

[…] Fördelen för Värmland är att det finns en frimodighet och en entusiasm 

som man inte ser på andra ställen i världen, en vilja att samarbeta. Så viljan 

är större än förmågan att samarbeta.  

Några exempel på insatser som gjorts gällande interaktion är att ha stärkt kopplingen mellan 

forskare och företag, där forskningen kommer närmare olika samhällsaktörer och näringslivet 

(Region Värmland 2015:42). VRIS3 pekar även på att insatser gjorts som stärkt samarbetet med 

                                                           
17 Mats Williams, VD Innovation Park, Intervju den 19 maj 2017.  
18 Ibid. 
19 Per Eiritz, egenföretagare, intervju den 16 maj 2017.  
20 Ibid. 
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forskarmiljöer i Europa och att företag mer delar med sig av sina idéer och patent som inte 

konkurrerar med den egna verksamheten för att främja innovation (ibid.). Förslag på insatser 

som ska göras exemplifieras i VRIS3, som bland annat är att utveckla arenor för samarbete och 

öka internationella samarbeten för att kunna lära mer av andra (ibid.).   

Eiritz21 svarar på frågan om hur han tror att strategin VRIS3 ska förbättra samarbeten mellan 

innovationsstödsystemets aktörer:   

Det finns ju ingenting egentligen som talar för att det ska bli bättre. Det 

beror på att man måste, så att säga, prata ihop sig och få gemensamma 

referensramar innan man kör igång. Det gör man inte idag. 

När Olsson22 svarar på frågan hur samarbeten ska förbättras i innovationsstödsystemet svarar 

han: 

[…] vi kommer överens med var och en av aktörerna så att de får en tydligare 

roll och då tror jag att det kan vara lättare att samarbeta efter att man klarat 

upp rollerna. Vi skriver ju något som heter avsiktsförklaringar om samarbete 

och där kan de olika aktörerna läsa om varandra också. Så de vet att dom gör 

det och dom gör det, vilket kan göra det lättare att hitta varandra. Vi kommer 

också tänka i termer om samarbeten, med vem kan man samarbeta och om 

vad i avsiktsförklaringarna. Sen då att Innovation Park har uppdraget att 

underlätta samarbetet genom att få dem att träffas och hitta gemensamma 

processer och så. Så det är framförallt de två sakerna då som vi ska jobba med 

för att få det effektivare och få ut mer av pengarna. 

Rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:75) skriver att majoriteten av respondenterna 

upplevde att stödsystemet var svårt att överblicka och att man har för dålig kunskap om vem 

som gör vad i stödsystemet. Flera respondenter upplevde att det fanns en intern konkurrens 

inom stödsystemet. Rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:8) skriver även att flertalet 

av respondenterna upplever en kultur nästintill fientlig. De slussas vidare när de har frågor och 

upplever att de är till besvär. De känner att de måste jobba hårt för att bli hörda i stödsystemet, 

då de kan höra av sig till stödsystemet men ingen återkommer, uppger flera respondenter i 

rapporten från Attityd (ibid.). Samtidigt vet aktörerna att det finns hjälp med rådgivning och 

finansiering att få och samtliga har använt och fått värdefull hjälp när de hittat rätt. Men på 

grund av att aktörerna tycker att det är svårt att veta vem de ska vända sig till har de svårt att 

veta vad stödsystemet har att erbjuda (ibid.). Flera respondenter menar att det går lättare att 

samarbeta om det finns en befintlig relation sedan innan gällande samarbete (Attityd i Karlstad 

2012:59f). Det återupprepas om en känsla av konkurrens, bristen på en gemensam målbild och 

                                                           
21 Per Eiritz, egenföretagare, Intervju den 16 maj 2017. 
22Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017.  
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brister i strategierna. Det skrivs även att respondenter anser att det finns för många olika 

mötesarenor istället för en gemensam samlingsplats (ibid.).   

I rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:10) skriver de att personerna i stödsystemet 

anses otillgängliga både resursmässigt och i själva mötet. Det föreslås i rapporten från Attityd 

att det ska finnas ett fokus på hur stödsystemets mottagande och uppföljning av aktörernas 

frågor och arbete (ibid.). Rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:54) skriver att en 

tredjedel av stödsystemets aktörer generellt sett är nöjda med hur utformningen av stödsystemet 

ser ut och fungerar bra. Det tillkommer dock ett men, hos de flesta aktörer, som anser att 

stödsystemet är svåröverblickbart och komplext. Det visar sig bland annat när man som ny aktör 

vill in i stödsystemet, då det finns så många och därmed blir det svårt att hitta rätt, vilket en 

tredjedel av aktörerna hävdar (ibid.). Några aktörer i stödsystemet lyfter fram 

klustersatsningarna är något positivt för samarbeten i stödsystemet och att det finns ett bra och 

nära samarbete mellan de mest strategiska aktörerna.  

Eiritz23 svar på frågan hur innovationsstödsystemet ska kunna förbättra samarbeten jämfört med 

tidigare strategier: 

[…] Ett typexempel är då att universitetet tycker att det finns så mycket 

kunskap och forskning som har kommit framåt som bara väntar på att 

kommersialiseras. Så ser universitet på det hela. Näringslivet säger såhär 

”Varför kan ni inte forska fram sånt som vi behöver? För det som ni håller på 

med om dagarna har inte vi någon nytta av”. Jag menar då att 

innovationstödsystem löser ingenting, så länge man inte har gemensamma 

referensramar, vilket man inte har idag. 

I VRIS3 (Region Värmland 2015:9) har smart specialisering följt RIS3-processens sex steg för 

att bearbeta fram VRIS3. Dessa sex steg är: analys av regionens styrkor, förankring och 

delaktighet, formulera en övergripande vision för regionen, identifiera de olika områden som 

ska prioriteras, planer för genomförande och en plan för lärande och uppföljning. De två 

sistnämnda stegen är i skrivande stund påbörjade. Ansvarsförklaringarna som Olsson24 beskrev 

motsvarar till att få fram en plan för uppföljning, utvärdering och lärande: 

Det vi provar nu då, vi är inte färdiga än, men vi testar att prata med en av 

aktörerna och komma överens om vilken roll den ska ha, även rollen i 

förhållande till andra, hur de ska finansieras så att de känner att det är ett 

långsiktigt samarbete då. Just nu håller vi på här på Innovation Park med 

                                                           
23 Per Eiritz, egenföretagare, intervju den 16 maj 2017.  
24Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017.  
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avsiktsförklaringen. Tanken är i stort sätt att vi ska gå runt till alla aktörerna 

i innovationstödsystemet om det.  

Gällande vilka roller som aktörerna kan besitta i innovationsstödsystemet (se förgående 

delkapitel om aktörsnivån) är bland annat en ledande roll, vilket Region Värmland innehar, 

eller en central roll, så som Innovation Park och Karlstad universitet. Aktörernas roller kommer 

med hjälp av ansvarsförklaringarna att tydliggöras, då olika aktörer kan inneha olika roller vilka 

beror på vilken typ av samarbete och utbyte av resurser det handlar om. Exempelvis kan en 

aktör inneha rollen som hjälper andra aktörer tack vara sin spetskompetens inom ett visst 

område, medan i relation till en annan aktör inneha rollen som behöver hjälp från en annan 

aktör med spetskompetens inom ett annat område. Som Olsson25 säger är ansvarsförklaringarna 

i uppstarten, så det är efter att de är klara kan en mer precis av aktörernas olika roller 

identifieras. Vidare pratar Olsson26 om vad som är nytt gällande hur organiseringen av 

samarbeten ska se ut:  

En annan nyhet är då att Innovation Park ska ha uppdraget att hjälpa 

organisationerna att samarbeta. Genom att skapa processer och verktyg.  

En följdfråga på detta svar var vad som menas med verktyg, vilket Olsson27 svarar: 

Ja, det kan vara nyhetsbrev och hemsidor, det kan vara digitala lösningar på 

databaser och annat. Men det kan också vara mötesformer det handlar om. 

Det kan också vara att Innovation Park bygger upp lite små satelliter ute i 

kommunerna så att det som Innovation Park gör här, ska också synas ute i 

några kommuner ute i Värmland. Där olika aktörer kan samlas också.  

Williams28 beskriver vad Innovation Park kan göra för att förbättra samarbeten i 

innovationsstödsystemet: 

Vad vi ytterst kan bidra med är ju att vi kan vara den här samlade miljön som 

faktiskt på olika sätt kan organisera oss så att varje egen aktör inte måste bära 

på det ansvaret, för så har det ju varit fram till idag, att man får bära det 

ansvaret till samverkan utan att de kanske egentligen inte har några verktyg. 

Då ska Innovation Park kunna vara det verktyg som kan göra det mycket 

lättare och att vi ser till att det blir den här tidiga samverkan och gör det till 

ett bra värde.  

Vidare fortsätter Williams29 med vad för åtgärder han tror innovationsstödsystemet behöver: 

Det är nog en väldigt många olika saker som behöver göras men jag tror att 

det är väldigt viktigt att man får ett tydligt uppdrag ifrån de som är 

                                                           
25Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017.  
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Mats Williams, VD Innovation Park, Intervju den 19 maj 2017.  
29Ibid. 
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uppdragsgivare. Att det är väl definierat, att man har en väl definition på 

förväntan som har ifrån de olika aktörerna och vad det är vi ska leverera till 

användarna, det beror på vad det innebär och vems uppdrag vi jobbar med. 

Det är väl egentligen uppdraget som sådant såklart med det här arbetet att 

informera finansiärer som är det absolut viktigaste för att då det att bli 

verksamt.    

I VRIS3 framgår det att olika arenor och organisering av samarbeten sker beroende på vilken 

aktör det handlar om samt vilket specialiseringsområde det handlar om. De fem 

specialiseringsområdena är ”Skogsbaserad bioekonomi”, ”Digitalisering av välfärdstjänster”, 

”Avancerad tillverkning och komplexa system”, ”Naturen, kulturen och platsens digitaliserade 

upplevelser” och ”Systemlösningar med solel” (Region Värmland 2015:18). Specialiseringarna 

har tagits fram som ett resultat från analys- och prioritetsarbetet med VRIS3. En sjätte 

specialiseringsområde är även definierat ”Värdeskapande tjänster” som ska löpa igenom alla 

specialiseringsområden (ibid.).  

Sammanfattningsvis gällande de olika framträdande arenorna för samarbeten inom 

”Skogsbaserad bioekonomi” är att Paper Province (som är ett världsledande kluster inom 

papper- och massateknologi) ska samla aktörer i näringsliv, forskning, utbildning och samhälle 

(Region Värmland 2015:24). Detta kluster syftar även till att verka som lärande om hur 

innovationssystem kan byggas med kluster som bas (ibid.). Genom att öppna upp denna 

mansdominerande bransch, med hjälp av bland annat större investeringar, är förhoppningen att 

kunna attrahera fler kvinnor till denna bransch (ibid.). Karlstad universitet ska utveckla och 

skapa utbildningar och forskningsprojekt som kan bidra till kunskapsutveckling samt 

innovation inom denna sektor (Region Värmland 2015:26).  

Det finns ett starkt IT-kluster som samlar näringslivet där Nordic Medtest och Experio Lab är 

starka kompetenscentrum inom ”Digitalisering av välfärdstjänster” (Region Värmland 

2015:28). Landstinget Värmland definieras i VRIS3 som innovativt i minst lika hög grad som 

produktion av vård. Detta gör Landstinget Värmland mer attraktivt som samarbetspartner och 

arbetsgivare (ibid.). Samarbete mellan bland annat forskare inom vård, kultur och IT ska öka 

med VRIS3. Man jobbar även med att förstå vilka värden som är viktiga för brukare för att 

kunna använda dessa värden som utgångspunkt för förnyelse (ibid.).  

I ”Avancerad tillverkning och komplexa system” är Material- och konstruktionscentrum på 

Karlstad universitet en central mötesplats (Region Värmland 2015:31). Det skrivs om ett öppet 

samarbetsklimat genom medlemskap i klusterorganisationer. Samarbetet med Paper Province 

finns även inom detta område (ibid.). VRIS3 vill stärka samarbeten mellan ledande svenska 
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lärosäten, framförallt SP och Swerea, även mellan liknande eller kompletterande kluster 

(Region Värmland 2015:33f). Gällande ”Naturen, kulturen och platsens digitaliserade 

upplevelser” ska nya företag involveras med forskning, vilket ska tydliggöras och profileras, 

kring besöksnäringen på Karlstad universitet som har ett samarbetsavtal med Visit Värmland 

(Region Värmland 2015:36). Det behövs en samordning mellan framförallt forskning, som 

understryks flertalet gånger i VRIS3, turism, studenter, kluster, media och genusfrågor inom 

detta område (ibid.).  

”Systemlösningar med solel” ska organiseras på så sätt att klustret Glava Energy Centre som 

tillsammans med ett norsk-svenskt kluster stärka integrationen mellan norska och svenska 

aktörer inom området solel (Region Värmland 2015:38f). Enligt VRIS3 är forskning och 

industri redan starkt integrerat med varandra gällande samarbeten och utveckling (ibid.). Vad 

som behöver utvecklas är förmågan och förutsättningarna inom området så att extern 

finansierad forskning på nationell som EU-nivå kan bli ett mål som nås. Forskningens betydelse 

understryks även inom detta område. VRIS3 vill även kunna anordna projekt som kan integrera 

nya aktörer inom detta område samt samarbeta med andra europeiska innovationsmiljöer, 

framförallt stärka samarbetet med Norge (ibid.).            

5.3 Policynivå  

Enligt VRIS3 är Region Värmland (2015:4) medvetna om att den regionala utvecklingen inte 

går att driva helt på egen hand. De understryker att om strategin ska lyckas måste den även ägas 

av andra aktörer och arbeta tillsammans för att kunna möta samhällsutmaningarna (Region 

Värmland 2015:4ff). VRIS3 (Region Värmland 2015:6) ska vara ett verktyg för att nå resultat 

gällande utveckling och tillväxt i Värmland där Region Värmland ansvarar för processen. Ett 

mål är att strategin ska vara tillgänglig till alla viktiga aktörer i Värmland, det vill säga de 

aktörer som jobbar med innovation inom de utpekade specialiseringsområdena. 

Tillgängligheten ska även gäller aktörer i Sverige, Europa och globalt (ibid). Enligt Eiritz30 tror 

han att specialiseringarna ”är ett steg i rätt riktning”.  

I rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:73) skrivs det att det är Region Värmland som 

organiserar arbetet med regional utveckling och tillväxtfrågor. Länsstyrelsen har det nationella 

uppdraget gällande ekonomisk utveckling på länsnivå, att landstinget har det regionala ansvaret 

                                                           
30 Per Eiritz, egenföretagare, intervju den 16 maj 2017.  
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för regionala utvecklingen och kommunerna ansvarar för den lokala nivån där strategisk 

planering och utveckling av näringslivsfrågor sker (ibid.).     

Framtagandet av strategidokumentet VRIS3 i sig är en process som utgått från tidigare och 

befintliga processer, strategier och projekt (Region Värmland 2015:13). Analyser utifrån dessa 

resulterade i att fem starka områden togs fram som kan stärka en kombination mellan ett 

konkurrenskraftigt näringsliv och framstående forskning (ibid.). Nedan visas en figur på sex 

faser som VRIS3 utfår från (Region Värmland 2015:12):  

 

    

 

 

 

Figur 2. Sevillaplattformens planeringsmodell (Region Värmland 2015:13).   

De första fyra faserna (Analysis, Process, Vision och Priorities) är genomförda. Policy mix och 

Monitoring är de faser som återstår, tillsammans att med jämna mellanrum ompröva 

prioriteringarna samt komplettera fasen Process om hur strategin ska organiseras (ibid.). 

Återstoden Policy mix handlar om att utarbeta handlingsplaner som innehåller förslag på 

organisering och styrning av genomförandet. Fasen Monitoring handlar om att utarbeta en plan 

för uppföljning, utvärdering och lärande (ibid.). Resonemang har förts kring regionens styrkor 

och utmaningar i relation till jämställdhet, då genus har genomsyrat framtagandet för varje 

prioriteringsområde. Delaktighet och kompetens är två andra komponenter som styrt processen 

med regionens styrkeområden. VRIS3 (Region Värmland 2015:8) skriver att det har varit svårt 

att styra det frivilligbaserade deltagandet. 

För att nå en regional utveckling ställs det regionala ledarskapet på prov gällande bland annat 

kunskap, relationer och nätverk, som påverkar alla samhällsnivåer, likaså som förmågan att 

vägleda samt de finansiella möjligheterna (Region Värmland 2015:13). En konsekvens av bland 

annat globalisering, utländskt ägande av företag samt en ökad betydelse av ny kunskap och 

teknik är en minskad styrbarhet (ibid.). Region Värmlands förmåga att fördela ansvar och 

befogenheter, genom förskjutning av initiativ till de som besitter mer detaljerad kunskap om 

vad som efterfrågas samt veta vad som är möjligt att åstadkomma, är något som behöver ske 



34 
 

och är en utmaning (ibid.). Region Värmlands ledarskap ska syfta till att bejaka nyskapande 

och upptäckande processer och inneha ett demokratiskt perspektiv (ibid.).   

Olsson31 pratar om en aspekt när det kommer till frågan om hur man bestämmer vilka aktörer 

som ska delta i innovationsstödsystemet: 

Vi skiljer på innovationstödsystemet och innovationssystemet. Stödsystemet 

är ju då det som ger ut stöd för att driva en verksamhet och då från offentlig 

sida. Så det är ju alla såna aktörer som vi ger ett bidrag till. Och det kan man 

vara med och styra inriktningen på. Man måste ju komma överens med dem. 

Man måste ju komma ihåg att de är ju organisationer som är juridiska 

personer, alltså med egen styrelse, så vi kan ju inte bara säga ”gör så och så” 

utan vi får komma överens. Men vi håller ju då i finansieringen så de måste 

ju lyssna på oss. Med det funkar ju inte att ge order för då blir det inget kul 

för människorna att jobba med det. De måste ju förstå saker på samma sätt 

som vi.        

Rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:10) summerar aktörernas uppfattning om 

innovationsstödsystemet år 2012 som att:  

[…] stödsystemet skulle kunna beskrivas som en grupp otillgängliga gubbar 

som dödar glöden och driften hos människor genom att trycka in dem i sina 

fyrkanter.   

Denna generalisering från rapporten baseras utifrån respondenternas beskrivning om hur 

otydlig deras roll är i stödsystemet. De upplever även att det inte finns någon naturlig part 

att vända sig till vid olika frågor som rör stödsystemet, då de hävdar att de ständigt slussas 

vidare (Attityd i Karlstad 2012:10). I rapporten från Attityd (ibid.) skrivs det att det finns 

utvecklingspotential för stödsystemet med tanke på att det finns behov av mer och 

lättillgänglig hjälp. I rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:56) skrivs det att det 

finns en brist gällande samordningen. Respondenter i rapporten från Attityd hävdar att 

samverkan och information skulle kunna bli bättre än vad det är idag (år 2012). I skrivande 

stund kan detta motverkas med hjälp av ansvarsförklaringarna som både Olsson32 och 

Williams33 talar om. Genom ansvarsförklaringarna kan aktörernas olika roller klargöras 

och på så sätt förväntas det att aktörerna kan få en klarare insyn i innovationsstödsystemet. 

Olsson34 nämner Almi som en annan väg att gå i dagsläget om en aktör har frågor gällande 

innovationsstödsystemet och andra aktörer: 

                                                           
31 Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017. 
32 Ibid. 
33 Mats Williams, VD Innovation Park, Intervju den 19 maj 2017. 
34 Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017. 
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[…] Almi till exempel, som är ute på många besök hos företag, har sagt att de 

ska bli väldigt bra på att veta vad andra gör. Så att när ett företag behöver 

hjälp och de själva inte kan ge den hjälpen så ska de kunna veta väldigt väl 

vilka de kan vända sig till. Så det är ett sätt att kunna samarbeta på då man 

annars kanske inte möts. Vara länken mellan aktörerna.   

Förslag från aktörernas sida är att samarbeta kring exempelvis planering av aktiviteter så 

att de olika aktörerna inte krockar med varandra som jobbar mot samma målgrupper 

(Attityd i Karlstad 2012:56). Flera aktörer anser att stödsystemet är trögt, alltså för 

långsamt, och byråkratiskt när det kommer till de olika processerna inom det. En annan 

problematik som lyfts fram i rapporten från Attityd är att det är olikheter mellan 

kommunerna i länet som de upplever att stödsystemet har svårigheter med att hantera, då 

de menar att det är stora skillnader på exempelvis förutsättningarna att starta ett företag i 

norra jämfört med södra Värmland (Attityd i Karlstad 2012:57).  

Eiritz35 kommenterar vad den nya strategin för samarbeten behöver ta i andakt jämfört med 

tidigare strategier:      

Man är så uppfylld med sitt eget behov och egen förträfflighet, så man tycker 

bara att motparten är dum som inte förstår vilka guldkorn som man sitter på. 

Innovationstödsystemets utformning är alltså oväsentligt, det viktigaste är 

egentligen då att man får arbetsmetoder och samsyn och ha en viss ödmjukhet 

som gör att man trattar ner jobb till väsentligheter så det kan bli mindre 

flummiga.  

I rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:58) skrivs det att det konstateras utifrån 

aktörernas berättelser att det finns en brist på vision, nytänkande och långsiktighet. Detta beror 

på att de saknar en gemensam målbild, strategier och nätverk gällande vad stödsystemets 

företagare strävar efter. ”Projektfenomenet” tas upp, vilket menas att det är kortsiktiga projekt 

man jobbar med, således innehar projekten bra satsningar men de önskar mer långsiktiga 

strategier (ibid.). 

Olsson36 om vad som är nytt med VRIS3: 

Sen har vi finansierat aktörerna i olika projekt. Då finns det en 

överenskommelse i projektet, men nu så provar vi att jobba med 

avsiktsförklaringarna som är lite bredare och mer långsiktiga än projekten. Då 

pratar vi om hela organisationens uppdrag. Så vi försöker få en gemensam 

bild med organisationerna om vilken deras roll är i innovationsstödsystemet. 

Så det är det nya. Sen kommer vi att följa upp det varje år, så de får komma 

och rapportera hur det går så får vi se om vi behöver skruva på det på något 

                                                           
35 Per Eiritz, egenföretagare, intervju den 16 maj 2017.  
36 Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017.  
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vis då. Vi kommer att ha med andra finansiärer som kommuner och andra i 

de här mötena då. Så det är lite nytt.       

Genom VRIS3 (Region Värmland 2015:47) ska en omvandlingsprocess av stödsystemet ske. 

Detta genom specialiseringarna använda befintliga regionala tillgångar så att Värmland kan 

utveckla en global konkurrenskraft. I fasen Monitoring, det vill säga uppföljning, utvärdering 

och lärande, är steget lärande en del av strategins styrning då lärandet är återkopplingen från 

uppföljningen och utvärderingen (ibid.). Region Värmland menar att det är en utmaning att 

leverera en ”evidenssäkrad” uppföljning, då detta är ett resurskrävande angreppsätt.  

I Eiritz37 svar på frågan hur man ska jobba vidare för att stödsystemet ska fungera praktiskt:        

Sen är vi ju inte stenrika på kapital här (i Värmland) och vi har inte många 

huvudkontor här. Därför är aktörerna, vad kan jag säga… inte så kraftfulla. 

Så risken är att vi får till ett jättebra system men aktörerna är orkeslösa, av 

olika orsaker.  

När Olsson38 fick frågan om vilka utmaningar som innovationsstödsystemet står inför svarade 

han:  

Det blir en obalans mellan basfinansiering och projekt och utveckling. Så det 

är en svaghet. Vi kanske kommer att kunna komma mer tillrätta i och med att 

vi blir landstingskommun. För då har vi egna skattepengar som vi kan 

använda för basfinansiering, om politikerna nu vill det.  

Olsson39 fick frågan om hur processen går till för att starta samarbeten mellan 

innovationsstödsystemets olika aktörer:  

Oftast tar aktörerna själva initiativ till samarbeten med varandra när de ser att 

de behöver göra det. Att det sker spontant så. Ibland så kanske vi (Region 

Värmland) är med på något vis då. Ibland så sätter vi ihop aktörer också om 

det är så att vi kommer i det läget. Det sker via möten och sånt. Innovation 

Park är ju då en väldigt bra mötesplats. […] Vi pratar mycket om 

samarbetsfrågorna idag.  

Vid frågan om det finns några konkreta riktlinjer om hur man ska gå tillväga med att förbättra 

samarbeten mellan innovationsstödsystemet aktörer svarade Williams40: 

Det kommer att stå i avtalet, det är ju inte riktigt klart ännu. Det är väldigt 

många sidor. Det finns väldigt många saker som täcker in under det och då 

kommer det att bli ganska tydligt med riktlinjer. Sen kommer ju det där inte 

att kunna vara skrivet i sten, utan det här är ju en arbetsprocess som alla parter 

ingår i så att säga. Man måste samtidigt vinna varandras förtroende för att 

                                                           
37 Per Eiritz, egenföretagare, intervju den 16 maj 2017.  
38 Anders Olsson, strateg forskning och innovation Region Värmland, Intervju den 18 maj 2017.  
39 Ibid. 
40 Mats Williams, VD Innovation Park, Intervju den 19 maj 2017. 
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kunna göra saker så det är ju bra om det är listat på ett papper men sen ska det 

ju funka i vardagen och då handlar det om att alla sorts människor ska kunna 

göra jobbet.  

Williams41 fortsätter med att beskriva hur förtroende mellan de olika aktörer ska kunna skapas: 

Genom att göra saker ihop, sen att man skapar processer ihop. Så man kan 

känna att det är tillit i det. Har man tidigare avtal så tar ju det bort det som 

tidigare kunnat uppstå som konkurrens, för det kan man ju se det som att det 

ska konkurrera om ett antal koronor per år som finansiärerna delar ut så att 

säga. Då är det jättebra om man har ett avtal som visar vad man ska göra. Då 

blir det väldigt tryggt och tydligt vad man gör. Kan man leverera på det så har 

man också ett uppdrag. 

Tillit nämns en gång i VRIS3, vilket är i samband med beskrivning av specialiseringsområdet 

”Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser” (Region Värmland 2015:35). Det 

skrivs att det finns en hög nivå av tillit och samarbetsanda i Värmland, vilket ses som 

förutsättningar för att Värmland ska kunna utvecklas som en innovativ testmiljö (ibid.). 

Förväntningar nämns också en gång i VRIS3, vilket är i sammanhanget med beskrivningen om 

genusintegrering i innovationsstrategin (Region Värmland 2015:7). VRIS3 pekar på 

beräkningar från 2012 som visar att könsblandade personalgrupper kommer överträffa 

ledningens förväntningar prestationsmässigt jämfört med personalgrupper med endast män 

(ibid.). VRIS3 motiverar genusintegrering bland annat med att jämställdhet i företag leder till 

bättre beslut och att fler kvinnor i företagens ledning kan öka företagets lönsamhet (ibid.).  

Tillit nämns inte någon gång i rapporten från Attityd, däremot nämns förtroende vid två 

tillfällen. I rapporten från Attityd (Attityd i Karlstad 2012:71) skrivs det att det finns skillnader 

i Värmlands kommuner gällande aktörernas förtroende för politiker och institutioner. Andra 

gången det nämns är från en respondents åsikt om att det finns förtroende mellan aktörer, men 

saknar en gemensam målbild (attityd i Karlstad 2012:60).    

  

                                                           
41 Mats Williams, VD Innovation Park, Intervju den 19 maj 2017.  
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6. Analys och slutsatser  

I detta analyskapitel har jag sammanställt empirin i två tabeller, hur innovationsstödsystemet 

såg ut vid år 2012 samt hur det ser ut idag, i mitten av år 2017. Detta görs på alla tre nivåer för 

att på ett strukturerat och tydligt sätt visa hur jag slutligen kommer fram till mina slutsatser. För 

att få fram dessa tabeller utgår jag från Rhodes policynätverksteori och det teoretiska 

angreppsätt som beskrivs i kapitel tre, tillsammans med mina forskningsfrågor för att kunna 

sortera in empirin i rätt kolumn.    

6.1 Aktörsnivå 

Vilka är motiven för deltagande i innovationstödsystemet år 2012 respektive år 2017? 

 Innovationsstödsystemet år 2012 

Resurser - Beror på vilken aktörer det pratas om. 

- Yttre del: företagsstödjande och samhällsfunktion.  

- Inre del: inget vinstsyfte, syftar till att skapa, utveckla och stötta enskilda 

företag. 

- Förädla Värmlands naturtillgångar 

Roller - 78 aktörer: kommunens (Karlstads) näringslivsenheter, offentlig och privat 

sektor. 

- Region Värmland: finansiär och vanlig samarbetspartner.  

- Karlstad universitet: Genom Grants and innovation office etablering 

nyttiggörs forskningsresultat till samhället.    

Förväntningar  - På innovationsstödsystemet: att hantera aktörernas behov av juridisk 

rådgivning, finansiering och arbetsgivarfrågor. 

- Aktörerna önskar inspirerande, engagerande och gärna unga människor som 

kan hjälpa aktörerna.  

- Stödsystemet ska jobba mer med mjuka värden, så som uppskattning, 

inspiration och engagemang. 

- Stödsystemet behöver bli mer överblickbart.  
Figur 3. Innovationsstödsystemet år 2012 Aktörsnivå 

Figuren visar att det inte finns några tydliga roller som de olika aktörerna innehar. Att det finns 

kunskap om de andra aktörernas roller är en förutsättning för att aktörerna ska kunna veta till 

vilka aktörer just deras resurser som de besitter kan vara attraktiva för. Gällande aktörsnivån 

ger denna figur ingen konkret bild över resurserna och rollerna. Innovationsstödsystemets 

förväntningar på aktörerna är inget som framgår i figuren, vilket beror på att det inte nämns i 

rapporten från Attityd. Det kan därav ses som en brist, då aktörerna i innovationsstödsystemet 

inte antas veta säkert vad förväntningarna på dem är. Endast en punkt på 

innovationsstödsystemets förväntningar på aktörerna visas i innovationsstödsystemet år 2017. 

Rapporten från Attityd har ett aktörsperspektiv och VRIS3 har ett vad jag skulle benämna 

ovanifrån-perspektiv. Av denna anledning kan det anses som att det borde finnas fler punkter i 

VRIS3 som förklarar förväntningarna på innovationsstödsystemets aktörer.     
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 Innovationsstödsystemet år 2017 

Resurser - Beror på vilken aktör det pratas om.  

- Kunskap, spetskompetens inom specialiseringsområdena 

- Tid  

- Att man är ”tillräckligt många” i exempelvis ett företag som kan hjälpa till 

att sköta organisering av samarbeten med andra aktörer. 

- Innovation Park: har utökat sina lokalytor och innehar en profilering inom 

tjänsteinnovation.  

- Förädla Värmlands naturtillgångar. 

Roller - 75 aktörer: de offentliga organisationer, institut, universitet, näringsliv och 

kluster. 

- Region Värmland: har en ledande roll genom att leda RIS3-processen, ta fram 

VRIS3 strategin, ge finansiellt stöd och utforma ansvarsförklaringarna.  

- Kommuner och Landsting: innehar flera roller i alla fem 

specialiseringsområden. 

- Karlstad universitet: har en central roll genom olika forskningsprojekt, att 

omsätta kunskap till business, fem forskarområden kopplat till 

specialiseringarna.  

- Innovation Park: ska utvecklas till att fungera som nod i stödsystemet genom 

att samla aktörer inom innovation och tillväxt. Är en leverantör av tjänster för 

användare som vill starta, utveckla och driva utvecklingsföretag i Värmland.   

Förväntningar - På aktörerna: kan ta en ledande roll i genomförandet av 

innovationsstödsystemet, utifrån specialiseringsområdet. 

- God samarbetskultur där många känner varandra. 

- På innovationsstödsystemet: en långsiktig basfinansiering.  
Figur 4. Innovationsstödsystemet år 2017 Aktörsnivå 

Utifrån dessa tabeller tillsammans med empirin på aktörsnivå anser jag att det kan konstateras 

att motiven för deltagande i innovationsstödsystemet är framförallt aktörens egenintresse. 

Dessa beror på vilken aktör det är tal om, men sammantaget kan tre punkter konstateras gällande 

aktörers motiv för deltagande i innovationsstödsystemet: det ska finnas tillväxtmöjligheter för 

företag och marknader, det ska finnas forskningsfrågor kopplat till innovationsstödsystemet och 

det ska finnas ett samhällsintresse. Om det finns, finns ett långsiktigt behov och ett problem att 

lösa. Karlstad universitet bidrar med forskning och är en viktig kunskapsbärare och utvecklare 

till innovationsstödsystemets och regionens utveckling.  

Karlstad universitet har ingen ledande roll men kan tolkas som viktig i en del av det lokala 

styret. Den lokala styrningen är inget som uttryckligen nämns mer än att jag kan tolka resultatet 

som att det är Innovation Park som har uppgiften att samla och ge rådgivning till 

innovationsstödsystemets aktörer. Innovation Park har heller inte en ledande roll i 

innovationsstödsystemet men har en inverkan på aktörers samverkan med varandra då det är 

där som aktörerna ska mötas. Region Värmland innehar rollen som ledare som dirigerar vad 

som behöver göras och Innovation Park utför uppgifterna. En delegering av Region Värmlands 
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ledning (eller makt uttryckt med andra ord) till Innovation Park kan tolkas då det uttrycks att 

Innovation Park ska fungera som ett nod i innovationsstödsystemet.      

Enligt Rhodes första punkt som följer med analysen av aktörsnivån, att organisationer är 

beroende av andra organisationer, är något som ständigt upprepas i både dokumentstudierna 

och i alla intervjusamtal. Både dokumentstudierna och intervjupersonerna menar att samverkan 

mellan aktörer är något som alla vinner på.  Det en vinner menas i detta sammanhang 

exempelvis kunskap och finansiering som kan utveckla organisationen. Genom att låta sig 

inspireras och våga ta in nya kunskaper och kompetenser kan fler aktörer involveras i processen 

och det är där som hela branschen och regionen utvecklas.  

De resurser som definierats som aktörerna bidrar med i innovationsstödsystemet alternativt tar 

med sig in i innovationsstödsystemet är framförallt kunskap och tid. Aktörerna kommer från 

olika branscher och vissa aktörer kan vara i samma bransch men besitter olika typer av 

kompetens, exempelvis företagare inom bioekonomin och forskare inom bioekonomi. Tid som 

resurs understryks som A och O enligt respondenterna. Respondenterna menar att tid som 

resurs är av stor vikt för att kunna organisera samarbetet. Rhodes nämner således inte tid som 

ett exempel på en resurs. En koppling som kan göras är att om en aktör avsätter tid för en annan 

aktör, kan tillit skapas (vilket är något som Rhodes understryker som den mest betydelsefulla 

resursen för samarbeten) mellan aktörerna då de förstår att de prioriterar varandra och båda vill 

att samarbetet ska bli så bra som möjligt. På så sätt kan aktörer utbyta tid som resurs till 

varandra, för att skapa tillit och kunna organisera upp samarbetet tillsammans eftersom de båda 

avsätter sin tid till en annan.     

Utifrån policynätverksperspektiv kan det sammanfattas som att organisationer är beroende av 

andra organisationers resurser, som i detta sammanhang betyder att aktörer är beroende av 

andra aktörers kunskap och tid. Utifrån dokumentstudierna och intervjuerna är dessa resurser 

grunden eller byggstenarna som måste finnas på plats för att kunna bygga upp ett 

innovationsstödsystem uppbyggt på samarbeten. Stöd i form av finansiering är således 

ytterligare en resurs som är betydelsefull, vilket även är just stödfunktionen som utgör 

innovationsstödsystem. Aktörernas roller diskuteras mer i VRIS3 än vad de gör i rapporten 

från Attityd. Det är dock svårt att utläsa då aktörer exempelvis Karlstad universitet nämns i 

flera olika sammanhang vilket gör det svårt att få en konkret uppfattning om vad rollen faktiskt 

innebär mer än att verka som kunskapsskapare och kunskapsutvecklare.    
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Gällande aktörernas roller i innovationsstödsystemet är den främsta skillnaden att Innovation 

Park etablerades vid 2014, alltså två år efter rapporten från Attityd. Innovation Park ska samla 

de olika aktörerna genom att vara en central mötesplats. Då syftet är att Innovation Park ska 

fungera som ett nod i innovationstödsystemet bekräftar det en central roll som kommer att vara 

viktig för samtliga aktörer i innovationsstödsystemet. I och med att rapporten från Attityd har 

ett aktörsperspektiv nämns inga förväntningar från innovationsstödsystemet på aktörerna. I 

VRIS3 är förväntningarna att aktörerna ska kunna ta en ledande roll inom sitt 

specialiseringsområde.  

De förväntningar som fanns från innovationsstödsystemets aktörer år 2012 var att önskade få 

en tydligare helhetsbild över det komplexa stödsystemet. De önskade även att 

innovationsstödsystemet skulle jobba mer med mjuka värden och mer engagerade, gärna unga, 

människor i innovationsstödsystemet som kan hjälpa aktörerna med frågor som juridisk 

rådgivning, finansiering och arbetsgivarfrågor. I och med att VRIS3 är så pass nytt så att 

processen i skrivande stund inte är helt klar går det inte att säga i nuläget vad förväntningarna 

från aktörerna betyder. Utifrån intervjuerna och VRIS3 anser jag att det tyder på att VRIS3 

tagit åt sig av kritiken och förslagen från aktörerna gällande att få en helhetsbild, då Region 

Värmland tagit en ledande roll och jobbar med att klargöra varje enskilds aktörs roll i 

innovationsstödsystemet, tillsammans med Innovation Park.      

6.2 Interaktionsnivå 

Hur ser organiseringen av samarbeten ut i innovationstödsystemet år 2012 respektive år 2017? 

 

         Innovationsstödsystemet år 2012 

Insatser till interaktion  - Finns hjälp med rådgivning och finansiering. 

- Klustersatsningar. 

Förslag till insatser för 

interaktion 

- Aktörerna behöver mer kunskap om vem som gör vad i 

stödsystemet.  

- Att det ska finnas ett fokus på hur stödsystemets mottagande och 

uppföljning av aktörernas frågor och arbete. 

Arenor för samarbeten - För många olika mötesarenor, behövs en gemensam mötesplats.  

- Karlstad Universitet. 

Samarbetsklimat - Nästintill fientlig kultur, upplevs av majoriteten av aktörerna. 

- Aktörerna måste jobba hårt för att bli hörda, slussas vidare. 

- En tredjedel av stödsystemets aktörer generellt sett är nöjda med 

hur utformningen av stödsystemet ser ut och fungerar bra. 

- Ett bra och nära samarbete mellan de mest strategiska aktörerna. 

- Svårt att komma in i stödsystemet som ny aktör, vet inte vem man 

ska vända sig till. 
Figur 5. Innovationsstödsystemet år 2012 Interaktionsnivå 
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Sammantaget gällande integrationsnivån i innovationsstödsystemet år 2012 kan det tolkas 

utifrån policynätverksteori att samarbetsklimatet är den framstående punkten som behöver 

förbättras. För att utbytet av resurser mellan aktörerna ska kunna fungera är ett gott 

samarbetsklimat till stor fördel för att det ska finnas en vilja att dela med sig av sina resurser 

till en annan. Att det är tydligt vilka arenor som finns där aktörerna kan mötas är något som kan 

ses som grunden för att integration ska ske mellan aktörerna. Då det finns en oklarhet vart en 

kan mötas är något som kan ses som ett hinder. Nedan följer hur integrationsnivån ser ut år 

2017:  

         Innovationsstödsystemet år 2017 

Insatser till interaktion  - Stärkt kopplingen mellan forskare och företag. 

- Stärkt samarbetet med forskarmiljöer i Europa. 

- Fler företag delar med sig av sina idéer och patent som inte 

konkurrerar med den egna verksamheten. 

- Öppna upp mansdominerade branscher så som bioekonomi så att 

fler kvinnor attraheras att jobba där. 

Förslag till insatser för 

interaktion 

- Utveckla arenor för samarbete. 

- Öka internationella samarbeten för att kunna lära mer av andra 

- Skapa gemensamma referensramar  

- Avsiktsförklaringarna 

Arenor för samarbeten - Beror på vilken aktör och specialiseringsområde det handlar om.  

- Inom skogsbaserad bioekonomi: Paper Province (kluster). 

- Digitalisering av välfärdstjänster: Nordic Medtest och Experio Lab 

(IT-kluster). 

- Avancerad tillverkning och komplexa system: Material -och 

konstruktionscentrum på Karlstad universitet. 

- Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser: Karlstad 

universitet och Visit Värmland.  

- Systemlösningar med solel: Glava Energy Centre (kluster) och ett 

norskt svenskt kluster.  

-Karlstad universitet: utveckla och skapa utbildningar och 

forskningsprojekt.  

- Innovation Park: har uppdraget att hjälpa organisationerna att 

samarbeta genom att skapa processer och verktyg. Satelliter som 

Innovation Park sätter upp i några av de värmländska kommunerna. 

Samarbetsklimat - Det finns en vilja att samarbeta. 

- Det finns ett öppet samarbetsklimat genom medlemskap i 

klusterorganisationer.  

- Kan vara så att olika områden och branscher krockar med varandra, 

exempelvis akademin och näringslivet.  
Figur 6. Innovationsstödsystemet år 2017 Interaktionsnivå 

Organiseringen av samarbeten i innovationsstödsystemet är diffust på så sätt att det oftast inte 

nämns något mer konkret än att ”insatser har gjorts”, vilket jag hade önskat för att kunna ge ett 

svar på frågan hur? Ur ett policynätverksperspektiv är det svårt att studera hur strategier för 

utbytet av resurser aktörer emellan ser ut. I rapporten från 2012 hävdar respondenter att det 

finns för många olika arenor för olika aktörer. Ingen arena specificeras vilket gör det svårt att 
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analysera. De resurser som utbyts mellan aktörerna är kunskap. Kunskap från 

innovationsstödsystemet i form av en tydlig målbild och gemensam arena där kunskap och 

andra resurser kan utbytas är förslag till insatser för interaktion, det finns alltså ett efterfrågat 

behov från aktörernas sida.   

I VRIS3 stod det uttryckligen om olika arenor som fungerar som en del av organisering av 

samarbeten mellan aktörer i samma bransch eller specialiseringsområde. Återigen är Innovation 

Park det nya som utmärker sig i strategin om organisering av samarbeten, då det är där som det 

är tänkt att den gemensamma mötesplatsen ska vara för alla aktörer. Att Innovation Park 

etablerades i just Karlstad finns ingen information om i VRIS3. Tanken om att Innovation Park 

kan sätta upp satelliter i några andra värmländska kommuner är intressant. Rhodes nämner inga 

digitala medel som kan användas för att förbättra samarbeten men utifrån ett 

policynätverksperspektiv kan det ses som ett relevant alternativ att kommunerna får en insyn i 

vad Innovation Park har att erbjuda genom satelliterna. Digitaliseringen går ständigt framåt så 

jag anser att alternativa mötesplatser så som digitala mötesplatser är ett relevant alternativ till 

de traditionella fysiska mötesplatserna. Kluster är ett mönster som kan utläsas då det i samtliga 

specialiseringsområden är det relaterade klustret som nämns som arena för samarbeten. 

Karlstad universitet som arena för samarbeten nämns vi flertalet tillfällen i VRIS3 och några 

enstaka gånger i rapporten från Attityd. Det finns en generell målbild för VRIS3, samt för de 

fem specialiseringsområdena och det understryks att samarbeten är av största vikt för att 

strategin ska kunna fungera.   

Resultaten från dokumentstudierna respektive samtalsintervjuerna skiljer sig åt gällande 

samarbetsklimatet. Det är rapporten från Attityd som skiljer sig då det går emot åsikterna om 

att det finns en vilja att samarbeta med varandra, med ett tillägg att utslaget inte blir som tänkt. 

Motsatsen som läggs fram om en nästintill fientlig kultur är därav paradoxal. Det är förvisso 

fem år sedan denna rapport skrevs. Utifrån ett policynätverksperspektiv är detta en brist då 

konkurrens inte gynnar samarbeten för utbyte av resurser mellan organisationer för att uppnå 

målen, då tilliten till en konkurrent kan vara låg. Arbetet med avsiktsförklaringarna är i full 

gång i skrivande stund. Stora förhoppningar ligger på ansvarsförklaringarna om att tydliggöra 

aktörers egna roller och deras roll i relation till de andra aktörerna, vilket borde resultera i en 

mer strukturerad helhetsbild av innovationsstödsystemet än vad det tidigare varit. Utbytet av 

resurser förväntas alltså med denna avsiktsförklaring kunna bli tydligare och effektivare, vilket 

är positivt utifrån ett policynätverksperspektiv. Samarbetsklimatet kan förbättras genom 

ansvarsförklaringarna, då aktörerna får insikt i vad som förväntas av dem och av de andra 
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aktörerna så de lättare kan hitta samarbetspartners och rådgivning. Ett mål som jag tror är av 

betydande vikt för att kunna bygga ett bättre samarbetsklimat mellan aktörerna, som Region 

Värmland tar upp, är att skapa fler aktiviteter i form av konferenser och fler arenor så att 

aktörerna får träffas och på så sätt kunna bygga en relation så att tilliten kan stärkas mellan dem.   

Det nya som kan ses som ett svar på aktörernas önskningar år 2012 är alltså 

avsiktsförklaringarna som Region Värmland och Innovation Park tagit på sig uppdraget att 

utforma. Det kommer således att ta tid för Region Värmland att sammanställa 

avsiktsförklaringarna, det kommer även att vara ett väldigt stort och omfattande dokument att 

bearbeta med tanke på alla 75 aktörers olika roller kommer finnas listade där. Det har inte satts 

något datum på när ansvarsförklaringarna ska vara klara, men det är av hög relevans att de blir 

klara så snart som möjligt för att kunna svara på aktörernas kritik från 2012. Det nya är också 

att Innovation Park ska fungera som en gemensam arena för innovationsstödsystemets aktörer. 

Innovation Park är alltså arenan där organisationers utbyten av resurser, det vill säga kunskap 

och rådgivning, för att kunna nå målet om samarbeten i innovationsstödsystemet.   

6.3 Policynivå 

Hur ser strategin för styrning av samarbeten ut i innovationstödsystemet år 2012 respektive år 

2017?  

 Innovationsstödsystemet år 2012 

Tillit/förtroende  - Det finns skillnader i Värmlands kommuner gällande aktörernas 

förtroende för politiker och institutioner. 

- Det finns förtroende mellan aktörer. 

Strategier för styrning - Länsstyrelsen: ansvarar för den nationella ekonomiska 

utvecklingen. 

- Landstinget: regionala ansvaret för regionala utvecklingen. 

- Region Värmland: organiserar arbetet med regional utveckling och 

tillväxtfrågor. 

- Kommunerna: ansvarar för strategisk planering och utveckling av 

näringslivsfrågor på lokal nivå.  

Brister i styrningen - Ostrukturerat och komplext innovationsstödsystem som inte förser 

aktörerna med efterfrågade resurser så som allmän information och 

tydliga kontaktpersoner, det vill säga lättillgänglig hjälp. 

- Otydliga roller som gör att aktörerna inte vet vad 

innovationsstödsystemet har att erbjuda. 

- Brister i samordningen av innovationsstödsystemet, beskrivs som 

för många aktörer och för många arenor. 

- Efterfrågar gemensamma planeringar kring aktiviteter. 

- För långsamma och byråkratiska processer i stödsystemet. 

- Stödsystemet har problem att hantera ojämlikheter mellan 

kommunerna. 

- Brist på vision, nytänkande och långsiktighet. 

- Det saknas en gemensam målbild, strategier och nätverk gällande 

vad stödsystemets företagare strävar efter. 
Figur 7. Innovationsstödsystemet år 2012 Policynivå 
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Utifrån policynätverksteori kan tilliten i innovationsstödsystemet år 2012 tolkas som att den 

behöver aktörerna jobba på med tanke på att det finns skillnader gällande tilliten som därmed 

påverkar utbytet av resurser. Det är således naturligt att aktörer har mer eller mindre tillit till 

varandra vilket kan bero på tidigare erfarenheter om de varit i kontakt i andra sammanhang 

eller om de är konkurrenter. Gällande strategier för styrning kan det tolkas utifrån 

policynätverksteori att styrningen kan bli bättre för att samarbeten mellan aktörerna ska vara 

gynnsamma. Otydlighet är något som är genomgående som kritik till 

innovationsstödsystemets styrning vilket därmed behöver klargöras.  

 Innovationsstödsystemet år 2017 

Tillit/förtroende  - Ska skapas genom att aktörer gör saker tillsammans, delta på 

möten exempelvis. 

- Ska skapas genom att skapa processer tillsammans. 

- Skapa trygghet med ansvarsförklaringarna och avtal som visar vad 

som förväntas av aktörerna.  

- Det finns en hög nivå av tillit och samarbetsanda i Värmland, 

nämns i specialiseringsområdet Naturen, kulturen och platsens 

digitaliserade upplevelser. 

Strategier för styrning - För att strategin ska lyckas måste strategin ägas av andra aktörer 

och arbeta tillsammans för att kunna möta samhällsutmaningarna. 

- Region Värmland ansvarar för processen och finansieringen av 

olika projekt, kan även ”para ihop” aktörer för samarbeten. 

- Region Värmland ska fördela ansvar och befogenheter, 

exempelvis till Innovation Park. 

- Region Värmlands ledarskap ska syfta till att bejaka nyskapande 

och upptäckande processer och inneha ett demokratiskt perspektiv. 

- Strategin ska vara tillgänglig till alla aktörer i Värmland, Sverige, 

Europa och globalt.  

- Fem starka områden har tagits fram, genom smart specialisering, 

som kan stärka en kombination mellan ett konkurrenskraftigt 

näringsliv och framstående forskning i Värmland. 

- Följa RIS3 processens sex steg. Fyra av de sex stegen är 

genomförda i skrivande stund. 

- Ompröva prioriteringarna med jämna mellanrum. 

- Utarbeta en handlingsplan.  

- Utarbeta ansvarsförklaringarna, det vill säga komma överens med 

aktörernas roller, förväntningar och mål.  

- Genus, delaktighet och kompetens är ledord som styr processen 

med regionens styrkeområden.  

- Jämställdhet genom genusintegrering i företag leder till bättre 

beslut och att fler kvinnor i företagens ledning kan öka företagets 

lönsamhet. 

- Steget lärande i fasen Monitoring är en del av strategins styrning 

då lärandet är återkopplingen från uppföljningen och utvärderingen. 

- Använda befintliga regionala tillgångar så att Värmland kan 

utveckla en global konkurrenskraft. 

Brister i styrningen - Måste komplettera fasen Process om hur strategin ska organiseras. 

- Minskad styrbarhet på grund av globalisering, utländskt ägande av 

företag samt en ökad betydelse av ny kunskap och teknik.  
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- Förskjutning av initiativ till de som besitter mer detaljerad 

kunskap om vad som efterfrågas samt veta vad som är möjligt att 

åstadkomma, är något som behöver ske och är en utmaning. 

- Gemensamma arbetsmetoder, samsyn och ödmjukhet måste tas i 

andakt för att det ska bli mindre ”flummigt”.  

- Resurskrävande arbetssätt, då det är en utmaning att leverera en 

”evidenssäkrad” uppföljning.  

- ”Orkeslösa aktörer”. 
Figur 8. Innovationsstödsystemet år 2017 Policynivå 

Resultatet visar olika aspekter om hur strategier för styrning har ett ut och ser ut i 

innovationsstödsystemet. Att nätverkets aktörer har strategier för att reglera utbytet av resurser 

är dessvärre något som jag inte kan bekräfta. Region Värmland hävdar att strategin måste ägas 

av fler aktörer för att den ska kunna bli verksam. Denna aspekt är något som jag tolkar 

överensstämmer med policynätverksteorin, då det är nätverkets aktörer som ska inneha 

strategier för resursutbyten.  Det behöver inte betyda att det är så, men då det är fokus på 

samarbetsfrågor och VRIS3 syftar till att vara behovsstyrt utifrån aktörernas värden är detta en 

tolkning som anses rimlig.  

VRIS3 är uppbyggd utifrån RIS3 processen vilket betyder att de specialiserade områdena är 

prioriterade och styrningen är anpassade utefter varje specialiserat område. En demokratisk 

aspekt är att avsiktsförklaringarna kan ge aktörerna en bättre insyn i innovationsstödsystemet 

vilket är nödvändigt för uppfattning om den egna rollen och resursutbytet. Avsaknaden av 

avsiktsförklaringarna i nuläget kan vara en anledning till att aktörer inte har strategier för att 

reglera utbytet av resurser, då de inte vet vilka aktörer som innehar vilka resurser.     

Resonemanget kring detta visas i båda figurernas kolumner ”Brister i styrningen”. Tidigare 

brister som definierats så som en avsaknad gemensam målbild, strategier och nätverk som 

grundar sig i aktörernas okunskap gällande deras roller i innovationsstödsystemet och i relation 

till andra aktörer är något som VRIS3 och intervjuerna även belyser i dagsläget. Vad som kan 

motiveras som åtgärd till dessa brister är det pågående arbetet med ansvarsförklaringarna. 

Ansvarsförklaringarna ska resultera i konkreta riktlinjer där aktörens roll tydligt framgår och 

där de olika aktörerna kan läsa om andra aktörers roller för att få en helhetssyn på 

innovationsstödsystemet. På så sätt kan det tolkas utifrån policynätverksteorin att 

ansvarsförklaringarna kan ses som en strategi för att förbättra samarbeten i 

innovationsstödsystemet.  

Ytterligare brister som togs upp i rapporten från Attityd är att det finns brister i samordningen 

av innovationsstödsystemet och att det är för många aktörer inblandade. Denna punkt är något 

som Region Värmland jobbar med idag med, då fasen Process kompletteras om hur strategin 
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ska organiseras. Det är en omfattande och levande process, därav måste omprövningar av 

specialiseringsområdena även göras. Brister i det lokala styret kan reflekteras återigen då det 

kan tolkas som att det finns ett behov av en koordinator eller liknande person som kan klargöra 

innovationsstödsystemet och den egna organisationens roll och förväntningar i det.   

Innovationsstödsystemets aktörer skiljer sig inte från andra stödsystem enligt rapporten från 

Attityd, så uttalanden på att det är för många aktörer inblandade borde inte vara ett problem om 

det, enligt policynätverksteori, finns strategier för hur utbytet av resurser ska ske. Det finns mer 

omfattande information om hur strategier för styrning ska gå till i VRIS3 än i rapporten från 

Attityd.  

Det finns skillnader mellan hur strategin ser ut idag jämfört med hur den såg ut för fem år sedan, 

utifrån de studerade dokumenten och utifrån uttalanden från intervjupersonerna. Region 

Värmland har nu ledarrollen i VRIS3, till skillnad vad som framgår i rapporten från attityd då 

Region Värmland beskrevs som organisatör av arbetet med regional utveckling och 

tillväxtfrågor. Denna roll innehar Region Värmland förvisso fortfarande. Det understryks att 

genusimplementering ska styra utformningen av VRIS3, likaså delaktighet och kompetens. En 

demokratisk aspekt är att jämställdhet och mångfald bör vara eftersträvansvärt i alla samhällets 

sektorer. Specialiseringsområdena innehar mansdominerade branscher, så som bioekonomin, 

där behovet av att attrahera kvinnor understryks i VRIS3. Genusimplementeringen antas vara 

en betydande faktor för det lokala ledarskapet, enligt min mening. Exakt hur det ska gå till är 

dock mer oklart. Jag har förvisso inte fokuserat på denna del i innovationsstödsystemet, men 

det är en viktig aspekt gällande hur samarbeten kan förbättras då jag har en tro på att 

jämställdhet och mångfald kan grunda för innovativa idéer.        

Enligt policynätverksteori är tillit mellan aktörerna en viktig faktor till att samarbeten ska kunna 

fungera. Vad som framkom i intervjuerna kan det bekräftas att samarbeten är en huvudfaktor 

till att innovationsstödsystemet ska kunna fungera praktiskt. Tillit är inte något som en kan 

begära att en ska ha till någon, framförallt kan det finnas svårigheter gällande tillit till en 

konkurrent. I rapporten från Attityd menar många respondenter att det finns en kultur inom 

innovationsstödsystemet som är nästintill fientlig. Enligt VRIS3 och intervjupersonerna finns 

en annan uppfattning om att det är en god samarbetsvilja som Värmland generellt präglas av. 

Det är därav svårt att kunna ge en korrekt bild av hur samarbetsklimatet bland 

innovationsstödsystemets aktörer ser ut, framförallt i nuläget när jag inte har en uppdaterad 

version av aktörernas uppfattningar. 
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Att tidigare ha deltagit och samarbetat inom tidigare projekt kan höja graden av tillit mellan 

aktörer, men frågan är då vilka strategier som finns för de aktörer som inte samverkat tidigare 

ska göra för att få tillit till varandra? Enligt empirin ska tillit och förtroende byggas upp genom 

att fysiskt möta de personer som deltar i samma projekt. Dessa möten är tänkt att generellt sett 

ske på Innovation Park. Genom avsiktsförklaringarna och med Region Värmlands hjälp är 

tanken att aktörer ”matchas ihop” där aktörerna kan se en egen vinning i det hela. Rapporten 

från Attityd pekar på att det finns skillnader i förtroende för olika kommuner, vilket är något 

som den nya strategin måste hantera. I VRIS3 finns ingen information som berör hur förtroende 

mellan kommunerna ska byggas upp. Från ett policynätverksperspektiv är det alltså svårt att 

säga hur hög tillit det är mellan innovationsstödsystemets aktörer är.  

6.4 Sammanfattade slutsatser  

Utifrån min analys kan jag svara på mina forskningsfrågor vilket även motsvarar mina 

slutsatser. Gällande den övergripande forskningsfrågan ”Hur ska samarbeten mellan olika 

aktörer förbättras genom den nya strategin för innovationsstödsystemet?” kan slutsatsen dras: 

Genom prioriteringar som gjorts har fem specialiseringsområden som Värmland är bra på tagits 

fram. Dessa områden har utvecklingspotential och samtliga bygger på kluster, framförallt 

bioekonomin som ska verka som lärande exempel om hur innovationsstödsystem med 

uppbyggnad genom kluster fungerar. Med Region Värmland som tagit på sig ledartröjan och 

etableringen av Innovation Park sedan 2014 ska ansvarsförklaringar tas fram för att tydliggöra 

aktörernas olika roller som därmed kan gynna utbytet av resurser mellan aktörerna.  

Utifrån ansvarsförklaringarna är tanken att aktörerna ska kunna få en tydligare helhetsbild om 

innovationsstödsystemets mål, förväntningar på aktörerna och aktörernas roll i relation till 

andra aktörers roller i innovationsstödsystemet, vilket är positivt från ett 

policynätverksperspektiv. Genom genusintegrering ska branscher öppnas upp då det motiveras 

att jämställdhet är av betydande vikt för den regionala utvecklingen.  

Då VRIS3 inte är klar ännu, i skrivande stund, kan inga uttalanden om hur 

ansvarsförklaringarna och Innovation Park lyckas förbättra samarbeten mellan de olika 

aktörerna göras. Utifrån policynätverksperspektiv kan slutsatserna sammanfattas att: 
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Vilka är motiven för deltagande i innovationsstödsystemet år 2012 respektive år 2017? 

Aktörers deltagande i innovationsstödsystemet framkommer det i både år 2012 som i 2017 att 

aktörer styrs av egenintresse, där olika aktörer vinner på att utbyta resurser med varandra då det 

bekräftas att samarbeten är betydelsefullt vilket är i enlighet med policynätverksteori. De 

resurser som aktörerna tar med sig in i innovationsstödsystemet är kunskap, spetskompetens, 

tid och ekonomiska resurser. Ansvarsförklaringarna kan bidra till att klargöra det aktörerna 

efterfrågade år 2012. 

Hur ser organiseringen av samarbeten ut i innovationsstödsystemet år 2012 respektive år 

2017? 

Genom de fem specialiseringsområdena organiseras samarbeten utefter dessa (vilket inte var 

definierat vid år 2012) och kluster. Organiseringen av samarbeten ska ske genom 

ansvarsförklaringarna (som tydliggör roller och målbild) och Innovation Park (som nod och 

mötesplats) i innovationsstödsystemet vilket även här är i enlighet med policynätverksteorin 

som förespråkar tydliga roller och insyn för att tillit ska kunna skapas. Innovation Park 

etablerades år 2014, som kan vara ett svar på aktörernas behov av en tydlig mötesplats vid år 

2012.  

Hur ser strategin för styrning av samarbeten ut i innovationsstödsystemet år 2012 respektive 

år 2017?  

Frågan besvaras på liknande sätt som hur organisering av samarbeten i innovationsstödsystemet 

ska se ut. Strategin för styrning år 2017 sker beroende på vilket prioriterat 

specialiseringsområde det är tal om. Sammantaget ska VRIS3 styras med Region Värmland 

som ansvarar för processerna, finansiering samt fördela befogenheter till andra aktörer, så som 

Innovation Park. Sammanfattningsvis styr Region Värmland strategin och Innovation Park 

genomför den, vilket är något nytt 2017 jämfört med 2012. Tilliten är något som behöver stärkas 

mellan aktörerna i innovationsstödsystemet, vilket framförallt understryks år 2012, då jag får 

paradoxala budskap gällande tilliten och viljan att samarbeta mellan aktörerna från de olika 

studierna.  

Utifrån de sammanfattade slutsatserna kan det konstateras att det som är nytt i VRIS3 är att 

Region Värmland innehar en ledarroll, Innovation Park innehar en central roll som nod i 

systemet och innovationsstödsystemet ska tydliggöras genom ansvarsförklaringarna.  
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7. Reflektioner  

Innan jag går närmare in på att kommentera resultatet och slutsatserna vill jag först föra fram 

en aspekt kring vad som bör tänkas på vid tolkning av resultatet utifrån mina avgränsningar och 

begränsningar som uppsatsen innehar.  

Jag utgår vid framtagandet av empirin endast från två dokument, VRIS3 och rapporten från 

Attityd. Jag kompletterar dokumentstudierna genom att citera från tre respondenter. Vid 

studerandet av materialet har jag utgått från ett policynätverksperspektiv genom Rhodes 

policynätverksteori. Av dessa anledningar påverkas slutsatserna då de endast kan dras utifrån 

mitt begränsade material som påverkar validiteten. Uppsatsens validitet anser jag är relativt hög 

men kan även ifrågasättas på så sätt att fler intervjupersoner hade kunnat bidra med fler 

perspektiv med tanke på min tidigare diskussion kring en ouppnådd teoretisk mättnad. Jag anser 

dock att jag fått fram relevant information från mina dokumentstudier samt respondenter. Min 

bedömning är även att reliabiliteten är relativt hög med hänsyn till mitt syfte och 

forskningsfrågor.  

Att använda policynätverksteori har varit en utmaning, då denna teori sätter prov på att läsa 

mellan raderna och anpassa teorin till vad som undersöks. Genom att smala ner Rhodes 

definition till de tre nivåerna som jag namngav aktörsnivå, interaktionsnivå respektive 

policynivå, behövdes vidare identifiering av ledord för att kunna sortera ut de olika nivåerna i 

materialet. Jag anser att policynätverksteori går att applicera när man studerar samarbeten inom 

innovationsstödsystem. Att jag med min undersökning inte kunde ge generaliserande slutsatser 

beror dels på ämnesvalet som redan från start sätter gränser gällande generaliseringsbarheten, 

dels på att VRIS3 är under en pågående process där strategin inte är fullständigt komplett i 

skrivande stund. Innovationsstödsystem är komplexa till sin natur, vilket jag fått en förståelse 

för efter arbetet med denna uppsats. Då intervjuerna används som komplement till 

dokumentstudierna lades förstärkande eller kontradiktoriska citat in i den löpande texten för att 

tydliggöra innehållet från dokumenten.  

Förslag till vidare forskning inom detta område kan vara att studera hur genusimplementering 

i innovationsstödsystem påverkar styrningen och samarbetsförmågan. Det skulle även vara 

intressant att se vidare forskning om hur klusterorganisationer påverkar innovationsstödsystem. 

Det hade varit av intresse längre fram att se en uppdaterad liknande version som rapporten från 

Attityd, där alla aktörer i innovationsstödsystemet tillfrågas om hur VRIS3 uppfattas och 

fungerar utifrån ett aktörsperspektiv.        
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Bilaga  

Intervjuguide respondentintervju   

Några inledande ord om uppsatsens syfte och hur intervjun kommer att vara upplagd (cirka tid 

på 30 minuter och antalet frågor). De vetenskapsetiska förhållningsprinciperna presenteras 

(anonymitet, informationen endast kommer endast att användas i forskningssyfte för min 

uppsats och att deltagandet är frivilligt, när som helst avbryta intervjun, om det är beviljat att 

spela in och föra anteckningar under intervjun samt att de får ta del av uppsatsen när den är 

klar).  

Uppvärmningsfrågorna 

1. Hur kommer det sig att du jobbar med det du gör idag? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig just nu?  

De tematiska frågorna 

Aktörsnivå:  

1. Har ni tidigare deltagit i projekt med syfte att förbättra samarbeten mellan andra aktörer? 

 (Hur tror du det påverkade dina arbetsuppgifter/arbetsdag?) 

2. Varför vill man vara med i VRIS3, tror du? (Styrkor/svagheter med 

innovationsstödsystem)  

3. Vilka är dina förväntningar på ert deltagande i VRIS3? 

4. Tror du att VRIS3 kommer att påverka din arbetsdag/arbetsrutiner? 

Interaktionsnivå:  

1. Tycker du att samarbeten mellan olika aktörer är viktigt? (Varför?)  

2. Anordnar ni olika aktiviteter (workshops, möten osv) som syftar till att förbättra 

samarbeten på din arbetsplats/tillsammans med andra företag/organisationer?  

3. Vad tror du skulle vara den mest givande aktiviteten för att förbättra samarbeten mellan 

din arbetsplats och med andra företag/organisationer?  

4. Hur får du kontakt med aktörer genom VRIS3? 

Policynivå:  

1. Tycker du att det framgår tydligt hur ert samarbete med andra deltagande aktörer i 

innovationstödsystemet ska utvecklas?  



2. Finns det någon samordnare/koordinator som har hand om hur VRIS3 ska verkställas i 

praktiken gällande förbättrade samarbeten mellan olika aktörer? (Anser du att det borde 

det?) 

3. Vet du om ni har några konkreta riktlinjer för hur ni ska gå till väga för att främja 

samarbeten mellan andra företag/organisationer?  

4. Märker du någon skillnad på hur det här innovationstödsystemet är uppbyggt för att 

förbättra samarbeten jämfört med andra projekt eller tidigare innovationstödsystem? (är 

det några utmärkande strategier som är nytänkande jämfört med andra strategier ni har 

erfarenhet från?)    

Uppföljningsfrågorna 

1. Slutligen, är det något som du vill tillägga som inte tagits upp gällande förbättrade 

samarbeten genom innovationstödsystemet? 

2. Löpande: Varför/Hur/Kan du utveckla?   

Ett stort tack för att ditt deltagande! 


